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اخبار
پایان طرح پایش مصرف گاز در
ادارات سطح استان ایالم

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت :در سال
گذشته با هدف صرفهجویی و مدیریت انرژی،
می��زان مصرف گاز در ادارات و س��ازمانهای
دولتی این اس��تان بیش از یک ه��زار و ۱۶۸
مورد بازرس��ی و پایش مصرف گاز در س��طح
ادارات اس��تان ایالم انجام شده است .عباس
شمس اللهی در گفت و گو با خبرنگاران ،اظهار
کرد :براساس بخشنامه صرفه جویی مصرف
بهینه و ایمن از سوی معان اول رئیس جمهور،
تشکیل جلسات مرتبط در استانداری و ابالغ به
کلیه ادارات و نهادهای دولتی در جهت رعایت
حداکثر صرفه جویی ،ش��رکت گاز ایالم اقدام
به تشکیل گش��ت های پایش مصرف گاز در
ادارات و ارگانهای دولتی س��طح استان نموده
است .وی بر ضرورت صرفه جویی مشترکان
خانگ��ی و اداری در مص��رف گاز تاکید کرد و
اظهار داشت :به منظور صرفه جویی و مدیریت
انرژی ،از مسئوالن ادارات درخواست شده بود
که وسایل گرمایشی سازمانها را یک ساعت
قبل از اتمام س��اعت کاری و نیز در تعطیالت
آخر هفته خاموش کنند.
انعقاد تفاهم نامه خدمات متنوع
رفاهی به رانندگان ناوگان حمل و نقل
عمومی

محبتی رییس س��ازمان مدیریت حمل و نقل
بار و مسافر ش��هرداری رشت از انعقاد تفاهم
نامه ه��ای همکاری در زمین��ه ارائه خدمات
متنوع رفاهی به رانندگان ناوگان حمل و نقل
عمومی درون ش��هری خب��ر داد .به گزارش
واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری رشت ،محمد محبتی با اعالم این
خبر گفت :سازمان مدیریت حمل و نقل بار و
مس��افر شهرداری رشت اقدام به انعقاد تفاهم
نامه های همکاری در زمینه صدور بیمه نامه
های گوناگون ،تامین قطعات و لوازم یدکی ،
خدمات اتو سرویس و تعویض روغن و مراکز
معاینه فنی نموده است .وی افزود :این تفاهم
نامه های همکاری فی مابین سازمان مدیریت
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری با فروشگاه
های خدمات خودرویی ،ش��رکت های بیمه،
امداد رس��ان خدمات حمل خودرویی ،معاینه
فنی و هیدرواس��تاتیک و ارائ��ه دهنده لوازم
یدکی و خدمات تعمیرگاه��ی منعقد گردیده
اس��ت .رییس س��ازمان مدیریت حمل و نقل
بار و مس��افر ش��هرداری رش��ت با اش��اره به
توافق ه��ای بعمل آمده در ای��ن تفاهم نامه
های همکاری خاطر نشان کرد :ارائه خدمات
ات��و س��رویس خودرویی به تاکس��ی داران و
مجموعه حمل و نقل عمومی درون شهری با
تعرفه خدمات مناسب ،ارائه خدمات بیمه ای (
اشخاص  ،اموال و مسوولیت ) با تخفیف ،بهره
مندی از تس��هیالت قرض الحسنه  ۱۲ماهه،
جلوگیری و پاکسازی ایستگاه های اتوبوس،
تاکسی و مینی بوس از خودروهای شخصی و
برخورد قانونی با خودروهای متخلف و حمل
با جرثقیل و هدایت به پارکینگ ،انجام معاینه
فنی و هیدرواس��تاتیک برای خودروهای این
ن��اوگان با اعم��ال تخفی��ف و مطابق تعرفه
به��ای مص��وب و بهره مندی از تس��هیالت
بانکی جهت تهیه قطع��ات یدکی موردنیاز و
ارائ��ه خدمات تعمیرگاهی با اعمال تخفیف و
به صورت اقساط از جمله خدماتی هستند که
مطابق این تفاهم نامه ها ارائه خواهند شد.
جریمه بیش از  400میلیون ریالی
قاچاقچی لباسشویی در اندیمشک
وصول شد

نعمت اهلل بیرانوندی مدیر کل تعزیرات حکومتی
استان خوزس��تان از محکومیت بیش از 400
میلیون ریالی قاچاقچی  6دستگاه لباسشویی
در شهرس��تان اندیمش��ک خبر داد .به گفته
نعمت اهلل بیرانوندی  ،پس از ارسال گزارشی از
سوی نیروی انتظامی مبنی بر توقیف و کشف
یک دس��تگاه خودرو تریلی و جاسازی نمودن
 6دس��تگاه لباسشویی قاچاق زیر کیسه های
خ��وراک دام  ،این گزارش ب��ه اداره تعزیرات
حکومتی شهرس��تان اندیمشک ارسال گردید
 .وی گف��ت  :رئی��س اداره تعزیرات حکومتی
شهرستان اندیمشک پس از استعالمات الزم
و اخذ دفاعیات متهم و بالوجه بودن آن اقدام
به صدور رای نمود  .بیرانوندی در پایان خاطر
نش��ان کرد که متهم عالوه بر ضبط کاال به
مبل��غ  436میلیون و  4هزار ریال محکوم که
پس از س��یر مراحل قانونی جهت اجرای رای
به اجرای احکام تعزیرات حکومتی اندیمشک
ارس��ال و پ��س از وصول می��زان محکومیت
پرونده مختومه گردید .

غ موزه دفاع مقدس درهفته دفاع مقدس
بهرهبرداری فاز اول با 

شهردار مش��هد در مراس��م آغاز عملیات
اجرای��ی احداث ف��از اول باغ م��وزه دفاع
مقدس گفت  :ورود ش��هرداری مشهد به
احداث باغموزه دفاع مقدس برای سرعت
بخشی به آن بود 5.سال پیش  ۱۳.۵هکتار
از باغ  ۱۰۰هکتاری کوهسنگی در اختیار
بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس قرار گرفت.
محمدرضا کالئی افزود:س��ال  ۹۷با توجه
به روند ُکند پروژه شهرداری مشهد به آن
وارد شد.در فاز اول  ۶.۵هکتار هدفگذاری

ش��د که در همین س��ال ب��ه بهرهبرداری
برسد ،که امیدواریم از ضلع شرقی امسال
دسترس��ی به آن را ایج��اد کنیم.فاز اول
اح��داث باغموزه دفاع مق��دس هفته دفاع
مقدس به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس خراس��انرضوی در این مراس��م
گفت :با همراهی شورای شهر  ،شهرداری
 ،اس��تانداری و بنیاد نش��ر حفظ آثار دفاع
مقدس این مجموعه س��اخته خواهد شد.

تالش میکنیم موزه دفاع مقدس استان را
پیشروتر از سایر استانها برپا کنیم.
سردار حس��ینعلی یوس��فعلیزاده افزود:از
اقدامات ش��هردار و معاونینش��ان و همه
مجموعه ش��هرداری و ش��ورای شهر که
امکان س��اخت ای��ن مجموع��ه را فراهم
کردن��د تش��کر م��ی نمایم .س��وم خرداد
پارکینگ و ساختمان ش��ماره ۲مجموعه
افتت��اح خواهد ش��د ،امیدواریم این فاز نیز
تا هفته دفاع مقدس افتتاح ش��ود و امسال

نمایش دس��تاوردهای دف��اع مقدس را در
این مرک��ز فرهنگی برپا کنی��م .رئیس
کمیس��یون اقتصادی ،س��رمایهگذاری و
مشارکتهای شورای اسالمی شهر مشهد
نیز درادامه مراسم گفت :تکمیل آسایشگاه
جانبازان قط��ع نخایی در پ��ارک ملت با
اعتبار  ۸میلیارد تومان و اختصاص دو ون
ویژه به این عزیزان از جمله اقدامات دوره
پنجم مدیریت ش��هری برای گرامیداشت
ایثارگ��ران اس��ت.در خصوص ب��اغ موزه

هزار تن کاالی ایران از پایانه مرزی
بیلهسوار صادر شد

دفاع مقدس در دوره قبلی اقداماتی انجام
ش��ده بود اما بحث اعتبار مانده بود که ما
 ۴۰میلیارد تومان برای س��اخت آن اعتبار
اختص��اص دادیم .در ف��از اول  ۳۰میلیارد
تومان در نظر گرفته شده است و مابقی در
دورههای بعدی انجام خواهد شد.

مدیر سازماندهی و طبقهبندی مشاغل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

موفقیت شركت فوالد مباركه در گرو فعالیت اثربخش منابع انسانی ارزشمند شركت

مدیر س��ازماندهی و طبقهبندی مشاغل شرکت فوالد
مبارکه در مورد جایگاه منابع انس��انی در ش��رکت فوالد
مبارکه گفت.:
منابع انسانی ازجمله مهمترین سرمایههای هر سازمانی
محس��وب ش��ده و درنتیجه توجه ویژه به مدیریت این
سرمایه ارزش��مند باهدف رش��د و بالندگی آن ،اهمیتی
دوچندان یافته اس��ت .همچنین فراین��د مدیریت منابع
انس��انی در سالهای اخیر توسعه زیادی یافته و تغییرات
آن بس��یار شگرف بوده اس��ت .با توجه به اهمیت منابع
انسانی و با نظر اساتید بزرگ این عرصه در کشور روز 25
فروردین بهعنوان روز ملی منابع انسانی نامگذاری شده
است .موفقیت شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز بهعنوان
حجم گس��ترده فعالیتها
س��ازمانی جهان تراز با ابعاد و ِ
درگرو فعالیت اثربخش اجزا و بهرهوری منابع مختلف آن
به دست توانمند منابع انسانی ارزشمند آن است.
وی در ادامه با اشاره به فعالیتهای مدیریت سازماندهی
و طبقهبندی مشاغل این معاونت گفت:
ازجمله فعالیتهای اصلی این واحد سازماندهی فعالیتها
و منابع انس��انی گرداننده این کارها است .این کار شامل
گروهبندی فعالیتهای ضروری برای دستیابی به اهداف،
تخصیص هر گ��روه از فعالیتها به یک مدیر به همراه
ارائه ق��درت و اختیار الزم برای نظ��ارت بر آن و تأمین
هماهنگی عمودی و افقی در س��ازمان است .هماهنگی

عمودی در تدوین س��اختار س��ازمانی و هماهنگی افقی
از طریق تدوی��ن فرایندهای س��ازمانی و گردش کارها
به دست میآید .س��اختار سازمانی مشخص میکند که
وظایف ش��غلی چطور تقسیمش��ده ،گروهبندی گردیده،
هماهنگ میش��وند ،از کجا شروعش��ده ،و درنهایت به
کجا ختم میگردد .همچنی��ن متولی انجام هر فعالیت،
ورودیه��ا و خروجیه��ای آن نیز در اینجا مش��خص
میشوند .همچنین تعیین صالحیتهای موردنیاز واحدها

و افراد برای انجام فعالیتهای ذکرشده نیز بر عهده این
واحد است.
ارزیابی و نظرسنجی در خصوص بخش عمدهای از نتایج
مختلف در حوزه کارکنان نیز از وظایف واحد سازماندهی
و طبقهبندی مشاغل است .این نتایج به دو شکل عمده
عملکردی و برداشتی طبقهبندی میشوند .از مهمترین
نتایج عملکردی سازمان در حوزه منابع انسانی بهرهوری
منابع انسانی با توجه به شاخصههای کمی و کیفی تولید

و هزینه س��رمایههای انسانی را شامل میشود .در حوزه
نتایج برداش��تی نیز رضایت و اش��تیاق شغلی کارکنان و
همچنین رضایت کارکنان از خدمات ارائهش��ده توس��ط
واحده��ای مختل��ف منابع انس��انی به آنه��ا ،وضعیت
فرهنگ سازمان و اثربخش��ی ارتباطات سازمانی است.
نتایج ارزیابی شاخصهای ذکرشده جهت برنامهریزی و
بهبود مستمر فعالیتهای منابع انسانی بهصورت مستمر
مورداستفاده قرار میگیرد.
ای��ن واحد همچنین مس��ئولیت اصل��ی را در طراحی و
هماهنگی فعالیتهای این معاونت باهدف بهبود مستمر
وضعیت زندگی کاری و خانوادگی کارکنان بر عهده دارد
و تالشهای مختلفی را در حوزههای مختلف نظامهای
پرداخت حقوق ،پاداش و مزایای کارکنان انجام میدهد.
این مأموریت با توجه به اینکه موضوع معیشت و ارتقای
کیفیت زندگی کارکنان و خانواده آنها همواره موردتوجه
مدیرعام��ل محترم ش��رکت ب��وده ،از اهمیت بس��زایی
برخوردار است.
وی در پای��ان در مورد نقش منابع انس��انی در موفقیت
شرکت بزرگی چون فوالد مبارکه گقت و افزود:درمجموع
میتوان گفت که موفقیت یک سازمان موفقیتی جمعی
اس��ت و بدون تالش مجدانه ،مستمر و همهجانبه منابع
انس��انی آن بهعنوان ارزش��مندترین س��رمایههای آن،
دستیابی به این موفقیت امکانپذیر نیست.

مدیر کل بنیاد مسکن استان همدان خبر داد:

مدیر کل بنیاد مسکن استان همدان با اشاره
به طرح هادی روستاها عنوان کرد :تاکنون نه
تنها صد در صد روستاهای استان دارای طرح
هادی هس��تند بلکه بیش از  385روستا نیز
بازنگری طرح هادی آن ها در س��طح استان
به اتمام رسیده است.
به گ��زارش خبرن��گار ما-حمید س��پهری-
همدان ،حسن ظفری ،مدیر کل بنیاد مسکن
اس��تان همدان با اشاره به اینکه طرح هادی
روس��تا به عنوان یک س��ند توسعه کالبدی
فضای��ی ،اجتماعی ،اقتص��ادی برنامه های
توسعه روستا است و روستا را برای یک دوره
ده س��اله معین و مش��خص می کند ،عنوان
کرد :در سطح استان همدان با توجه به اینکه
ظرفیت های مناس��ب از قدیم ت��ا به امروز

 100درصد روستاهای استان دارای طرح هادی

بواسطه وجود نیروهای انسانی متخصص با
ی��اری خداوند تمام روس��تاهای با  20خانوار
استان دارای طرح هادی هستند
ظفری افزود :روس��تاهای زیر  20خانوار نیز
دارای طرح تعیین محدوده هستند و شاخص
تهی��ه طرح هادی در س��طح ملی از 39465
روستای باالی  20خانوار بیش از  99درصد
دارایی طرح هادی است و این درحالی است
که استان همدان از این گذر بیش از  6سال
اس��ت که عبور کرده است و تاکنون نه تنها
صد در صد روس��تاهای اس��تان دارای طرح
هستند بلکه بیش از  385روستا نیز بازنگری
طرح هادی آن ها در س��طح استان به اتمام
رسیده است.
وی مطرح کرد :بر اساس برنامه ریزی های

صورت گرفته و با توجه به قانون بودجه سال
جاری هدفگذاری انجام شده بازنگری بیش
از  100روس��تا در سطح روستاهای استان با
اعتب��اری بالغ بر  50میلیارد ریال اس��ت که
امیدواریم با ظرفیت های موجود در س��طح
استان مهندسین مش��اور و متخصصین این
مهم اعم از نقشه بردار و برنامه ریز و معمار
و ط��راح این کار در جریان س��ال که مزین
شده است بنام سال تولید ،پشتیبانی ها و مانع
زدایی ها انجام پذیرد.
مدیر کل بنیاد مسکن استان همدان با اشاره
به اینک��ه  300واحد مس��کن محرومین در
سطح اس��تان در حال س��اخت است ،گفت:
کمیت��ه امداد حضرت امام (ره) و بهزیس��ت
عمدت��ا متقاضی��ان این طرح و پ��روژه مهم

هستند.
ظفری ادامه داد :تاکنون از ابتدای شروع این
پروژه یعنی مهرماه سال گذشته بیش از 1100
واحد به بهره برداری رسیده است و در اختیار
متقاضیان قرار گرفته است .جهت اجرای این
طرح بیش از  1500میلیارد ریال تس��هیالت
بانکی با کارمزد  5درصد و  900میلیارد ریال
کمک بالعوض حساب  100حضرت امام و
دولت درنظر گرفته شده است.
وی افزود :تاکنون بر اس��اس سهمیه منظور
ش��ده بیش از  3153متقاضی شناس��ایی و
 2805متقاض��ی معرفی به بان��ک و 2503
متقاضی موفق به عقد قرارداد با بانک های
عامل شامل مسکن ،تجارت ،صادرات ،سپه
و ملی و بیش از  1779واحد پی کنی1485،

خدمتی دیگر از شهرداری کمالشهر

واحد اس��کلت و بیش از  1346واحد اجرای
سقف انجام گرفته است.
وی عنوان کرد :با یاری خداوند و با هماهنگی
بس��یار عالی و برنامه ریزی صورت گرفته در
سطح استان شاهد اتمام  3000واحد مسکن
محرومین در سطح روستاهای استان قبل از
نیمه سال خواهیم بود.

تامین  ۱۲۴۰۰مگاوات ساعت ،برق شبکه سراسری توسط ذوب آهن اصفهان

محسن شیرازی مدیر تولید و توزیع برق شرکت گفت :با تالش مجدانه
کارکنان نیروگاه های ذوب آهن در فصل تابس��تان سال گذشته عالوه
بر تأمین برق مصرفی کارخانه ،حدود  ۱۲۴۰۰مگاوات س��اعت برق به
مدیریت ش��بکه برق کشور فروخته ش��د .ضمن این که با پیک سایی
انجام شده حدود  ۵میلیارد و  ۷۵۰میلیون تومان تخفیف در قبض برق
شرکت ذوب آهن از طرف شرکت برق منطقه ای اصفهان لحاظ گردید.
شیرازی به پروژه بازسازی و افزایش دیگ بخار  ۴نیروگاه مرکزی که
در س��ال  ۱۴۰۰در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت ،اش��اره کرد و
گفت :ساخت س��پتینگ جمع آوری آب های شستشوی سولفور دار در
محوط��ه کارگاه دیگ نیروگاه حرارتی ،تعوی��ض تعدادی از مقره های
خطوط  ۲۳۰کیلو ولت و همچنین اصالح دکل های خطوط  ۲۳۰کیلو

معاون وزیر نفت و مدیر عامل ش��رکت ملی
صنایع پتروش��یمی از بهره برداری رسمی از
دو طرح تولید کاتالیست پلی پروپیلن و پلی
اتیلن س��نگین در هفته ه��ای آتی با دانش
فنی ش��رکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
خبر داد.
بهزاد محمدی از مرکز اراک شرکت پژوهش
و فناوری پتروشیمی بازدید کرد و در جریان
روند به تولید رس��یدن کاتالیست های پلی
پروپیلن و پلی اتیلن سنگین قرار گرفت.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل ش��رکت ملی
صنایع پتروشیمی در حاش��یه این بازدید در
گفتگو با خبرنگار نیپنا با بیان این که راهبرد

علی پوراحمد در جمع خبر نگاران اظهار کرد:
کاه��ش بارندگی اخیر در اس��تان ،حجم آب
ذخیره پشت سد ایالم را  ۳درصد ،سد دویرج
 ۲۲درصد ،سد کنگیر  ۱۸درصد و سد شهدای

ولت ،تعویض حدود  ۱۵کیلومتر کابل  ۶۳کیلو ولت در تونل های کابل
کارخانه و تعویض لوله های فرسوده واقع در تصفیه خانه شیمیایی قدیم
که باعث افزایش تولید آب نرم ش��د ،از جمله اقدامات این مدیریت در
س��ال گذش��ته بود .وی به برنامه ها و اهداف سال  ۱۴۰۰این مدیریت
نیز پرداخت و گفت :اجرا ادامه پروژه خرید ،نصب و راه اندازی سیس��تم
اسکادا در دیس��پاچر برق کارخانه ،آغاز اجرای پروژه خرید ،نصب و راه
اندازی سیستم اس��کادا در نیروگاه ها ،اجرای پروژه ساخت و نصب دو
عدد دیفیوز مربوط به برج های خنک کننده نیروگاه حرارتی ،بازساز
ی آخرین فیلتر ش��نی اس��تخری در تصفیه خانه شیمیایی جدید ،ادامه
بازس��ازی و تعویض لوله های واقع در تصفیه خانه ش��یمیایی قدیم و
ش��روع پروژه بهسازی تجهیزات محوطه  ۲۳۰کیلو ولت در پست برق

 ۲۳۰برنامه هایی هس��تند در دس��تور کار قرار دارند .شیرازی به برنامه
ریزی برای تولید برق حداکثری در تابستان  ۱۴۰۰و استفاده از تخفیف
در قبض برق کارخانه تاکید کرد و گفت :اس��تفاده از قراردادهای خرید
ب��رق دو جانب��ه و خرید برق از بورس ب��رای کاهش هزینه های خرید
برق ،تعویض و نوس��ازی کابل های فش��ار قوی در پس��ت برق دیزل
خانه و تعویض حدود  ۱۵کیلومتر کابل  ۶۳کیلو ولت ،جایگزین نمودن
کلیدهای سکش��ن  ۳در نیروگاه حرارتی ،انتقال پست  ۲۱Pπبه سطح
صفر متری و نوسازی آن ،ادامه تعویض ترانس های سافتول کارخانه،
احداث کوره خش��ک کن موتورها در تعمیرگاه الکتریکی و ساخت سیم
ه��ای چهارگوش مخصوص الکتروموتورهای فش��ار قوی در تعمیرگاه
الکتریکی  ،پروژه هایی هستند که در سال جدید اجرا خواهد شد.

صنعت پتروشیمی از واردات دو کاتالیست مهم بی نیاز می شود

صنعت پتروشیمی تولید کاتالیست های مورد
نیاز صنعت با دانش فن��ی ایرانی و با هدف
کاهش واردات است ،گفت :شرکت پژوهش
و فناوری پتروشیمی در چند سال گذشته در
عرصه تولید دانش فنی فرایندها و کاتالیست
ها دس��تاوردها و موفقیت های بس��یاری را
کس��ب کرده است و در سال گذشته ،دانش
فنی تولید پل��ی پروپیل��ن از گاز طبیعی در
مرکز ماهش��هر ش��رکت پژوهش و فناوری
پتروشیمی رونمایی ش��د و بر اساس همین
دانش فن��ی عملیات اجرایی طرح GTPP
پتروشیمی اسالم آباد غرب آغاز شده است.
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی

ادام��ه داد :آنچه که در س��ه مرک��ز تهران،
اراک و ماهش��هر شرکت پژوهش و فناوری
پتروشیمی در حال اجرا است و برای صنعت
پتروشیمی بسیار فرصت بزرگی است ،بحث
پژوهش  ،فن��اوری و احصای دانش فنی به
م��وازات افزایش ظرفیت تولی��د در صنعت
پتروشیمی است.
وی تصریح ک��رد :امروز در جری��ان بازدید
از پایل��وت های تولی��د محصوالت مختلف
پتروش��یمی در مرکز اراک  ،این نوید را می
دهیم که همکاران ما در شرکت پژوهش و
فناوری پتروشیمی به دستاوردهای ارزشمند
و بزرگی دس��ت یافته اند که در هفته های

آتی ش��اهد افتتاح طرح تولید کاتالیست پلی
پروپیلن و طرح کاتالیست پلی اتیلن سنگین
خواهیم بود که برای نخس��تین بار در کشور
اجرا شده است.
محمدی افزود :کاتالیس��ت پلی پروپیلن به
ش��کل صنعتی در واحد ه��ای تولید کننده
پلی پروپیلن در صنعت پتروش��یمی مصرف
خواهد ش��د و همچنین با مصرف کاتالیست
پلی اتیلن س��نگین در واحدهای پتروشیمی،
صنعت پتروش��یمی از واردات این کاتالیست
ها بی نیاز خواهد شد.
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی
اظهارکرد :همزمان با توسعه و جهش صنعت

حجم آب ذخیره شده در پشت سدهای ایالم  ۲۰درصد کاهش یافت

ایالم (گالل) را  ۲۵درصد کاهش داده است.
وی افزود :حجم فعلی آب پش��ت س��دهای
ایالم حدود  ۲۴۵میلیون متر مکعب است که
ب��ا توجه به در پیش بودن فصول گرم س��ال

ی
مدیریت مص��رف در حوزه آب امری ضرور 
است .مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم
گفت :حجم مخزن سدهای ایالم  ۶۴میلیون
مترمکعب ،دوی��رج  ۲۰۵میلیون مترمکعب،

کنگیر ۱۹میلی��ون مترمکعب و گالل نیز ۱۹
میلیون مترمکعب اس��ت.در حال حاضر از آب
س��د “دویرج دهلران” برای استفاده در بخش
کشاورزی ،س��د “چم گردالن” جهت تامین

ل و نقل جادهای
مدی��رکل راهداری و حم�� 
اس��تان اردبیل از صادرات بیش از  ۳۵۶هزار
ت��ن کاالی ایرانی از پایانه مرزی بیلهس��وار
درس��ال گذش��ته خبر داد .کلیماهلل وثوقی
در آیی��ن تکریم و معارفه مدی��ران جدید و
س��ابق پایانه مرزی بیلهس��وار با بیان اینکه
این پایانه مرزی یکی از مهمترین پایانههای
مرزی کش��ور و پیش��انی نظام است بر ارائه
خدم��ات هر چه شایس��ته به م��ردم و اتباع
خارجی در پایانه مرزی بیله سوار تاکید کرد.
وی گفت :پایانه مرزی بیلهس��وار با توجه به
ش��رایط ژئوپولوتیکی از اهمیت بسیار ویژه
ای برخوردار اس��ت و نقش بسزایی در رونق
اقتصادی منطق��ه و صادرات تولیدت داخلی
به جمهوری آذربایجان ،گرجستان ،روسیه و
حوزه قفقاز ایفا میکند .عضو شورای اداری
اس��تان اردبیل از صادرات بیش از  356هزار
ت��ن کاالی ایرانی از پایانه مرزی بیلهس��وار
درسال گذشته خبر داد و افزود :از این میزان
بی��ش از  32هزار تن کاال توس��ط  14هزار
و  248دستگاه کامیون ایرانی و بیش از 30
هزارتن کاال توسط یک هزار و  564دستگاه
کامیون گرجی ،آذری و روس��ی از مرز خارج
ش��ده اس��ت .وی محصوالت کش��اورزی،
کاش��ی ،شیشه  ،نمک ،س��نگ ساختمانی،
پس��ته ،نئوپان ،خرما و پل��ی اتیلن را عمده
کااله��ای صادر ش��ده ایرانی در س��ال 99
عنوان کرد .مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جادهای اس��تان اردبیل صادرات این میزان
کاالی ایران��ی ب��ه کش��ورهای آذربایجان،
روسیه ،گرجستان و حوزه قفقاز را خاطرنشان
کرد و گفت :در س��ال گذش��ته بیش از 196
هزارتن کاال توس��ط  8هزار و  626دستگاه
از پایان��ه مرزی بیلهس��وار ترانزیت خروجی
ش��ده که این مهم نیز افزایش  29درصدی
داشته است.
دبیر کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل
و نقل استان اردبیل تصریح کرد :آب معدنی،
سیمان ،ام دی اف ،گچ ،نئوپان ،بیسکویت،
برنج ،پروفی��ل ،نمک و انواع البس��ه عمده
کاالهای ترانزیت خروجی شده هستند.
وثوقی با بیان اینکه به خاطر شیوع ویروس
کرونا تردد مس��افر از پایانه مرزی بیلهسوار
 100درص��د کاهش یافته اف��زود :عملیات
گندزدای��ی و ضدعفونی مرتب س��النهای
تج��اری و محوط��ه پایانه مرزی بیلهس��وار
جهت مبارزه با ویروس کرونا تا عادی شدن
شرایط در حال انجام است.

پتروش��یمی  ،در سال  ۹۹برنامه ریزی برای
بهره برداری از  ۱۷طرح پتروشیمی ارائه شد
که خوشبختانه شاهد بهره برداری کامل ۱۳
طرح پتروشیمی در این سال بودیم.
محم��دی ادامه داد ۴ :ط��رح باقی مانده در
نوبت برنامه های افتتاح مقام محترم ریاست
جمهوری است که در فروردین و اردیبهشت
ماه جاری در مدار تولید قرار می گیرند و باید
بر این نکته تاکید کرد که همزمان با توسعه
ش��تابان در صنع��ت پتروش��یمی و افزایش
ظرفیت تولید  ،مباح��ث مربوط به پژوهش
و فن��اوری و تولید دان��ش فنی نیز با جدیت
دنبال می شود.

آب شرب شهر ایالم ،سد “کنگیر ایوان” برای
اس��تفاده در بخش کش��اورزی و سد مخزنی
ش��هدای ایالم(گالل) نیز جه��ت تامین آب
پتروشیمی ایالم استفاده میشود.

پس از افتتاح پروژه عظیم بلوار مشاهیر ،خط
یک جمع آوری آبهای س��طحی در منطقه
خرمدش��ت تکمیل و به بهره برداری میرسد
خ��ط یک جم��ع آوری آبهای س��طحی در
منطقه خرمدشت که فاز آخر آن ازاسفندماه
سال گذشته()1399آغاز ش��ده بود  ،درحال
تکمیل و تا اردیبهش��ت ماه س��ال جاری به
به��ره برداری خواهد رس��ید ک��ه با تکمیل
این پروژه ،مطالبه چندین س��اله س��اکنین
خرمدش��ت و بلوار ش��هید بهش��تی محقق
خواهد ش��د .ناصری مقبل ضمن اعالم این
خبر افزود :آب گرفتگی در منطقه خرمدشت
باعث آلودگی و ایجاد وضعیت بصری بسیار
نامطلوبی ش��ده بود که همین امر نارضایتی
شهروندان را بدنبال داشت که سعی کردیم
در کوتاهترین زمان با انجام اقدامات عاجل
و الزم این مش��کل را مرتف��ع نمائیم  .وی
در خص��وص پ��روژه هدایت و س��اماندهی
آبهای سطحی در خرمدشت افزود :در جهت
س��اماندهی و جم��ع آوری آبهای س��طحی
منطق��ه از آغاز پروژه تا کن��ون  ،هزینه ای
بالغ ب��ر  90/000/000/000ریال(نه میلیارد
تومان) ش��امل مطالعات سطح شهر  ،هزینه
خری��د و اج��را و نظارت  ،ب��رای این پروژه
هزینه ش��ده اس��ت.این پ��روژه در آینده ای
بس��یار نزدیک به اتمام رسیده و شهروندان
محترم شاهد بهبود وضعیت آبهای سطحی
در منطقه جنوبی این شهرک خواهند بود.
افزایش فشار آب شرب با اجرای
عملیات اصالح و توسعه شبکه آب

مدی��ر آبفا منطقه دزف��ول از اجرای عملیات
پ��روژه اصالح و توس��عه ش��بکه آب جهت
رفع مشکل افت فش��ار آب میانرود خبر داد.
مصطفی اسماعیل س��الم در اینباره گفت:در
راس��تای خدمت رس��انی به س��اکنان شهر
میانرود عملیات اصالح و توس��عه شبکه آب
جهت رفع مش��کل افت فش��ار آب شرب در
این ش��هر اجرایی شد .وی با اشاره به اینکه
در اج��رای این پروژه  ۳۰۰متر لوله گذاری از
نوع پلی اتیلن طی یک هفته اجرا شد ،اظهار
داش��ت:در این عملیات بالغ بر  ۱۵انش��عاب
غیرمجاز قطع و مشکل  ۳۵درصد از مناطقی
از ش��هر میانرود که با افت فشار آب مواجهه
بودند  ،بر طرف ش��د .با این اق��دام  ،امکان
واگذاری  ۲۵انشعاب جدید به ساکنان جهت
بهره مندی از آب شرب بهداشتی تامین شد.

