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اخبار
صرفه جویی بیش از  ١٠درصدی برق
در گاز خوزستان

صرفه جویی در مصرف برق اولویت اول این
شرکت است که از سال  ۹۶با استقرار سیستم
مدیریت انرژی مس��ئله مصرف برق بصورت
سیستماتیک در حال پایش است.
ابول پور مدیرعامل این شرکت گفت :جهت
کاه��ش مص��رف ب��رق در س��ازمان و عدم
خاموش��ی در من��ازل همش��هریان عزیز گاز
خوزستان و در راس��تای مسئولیت اجتماعی
خود اق��دام به تعویض پنجره های قدیمی با
نوع دو جداره ،استفاده از چراغ های روشنایی
فوق کم مصرف ،حذف کولرهای پنجره ای،
فرهنگ سازی با آموزش نیروها ،تقدیر از کم
مصرف ها ،اطالع رسانی و تبلیغات محیطی
به ویژه در دوره گرم سال اشاره نمود.
وی افزود :طی چند س��ال اخی��ر با تعطیلی
و خاموش��ی اماک��ن غیر ض��رور مانند :تاالر
اجتماعات ،رستوران ،سالن ورزشی ،خاموشی
سیستم های س��رمایش مرکزی و روشنایی
ادارات پس از تای��م اداری و در زمان حضور
کارکنان اج��رای مواردی مانند :تنظیم دمای
سیستم های سرمایش و دمای محیط بر روی
 ۲۶درجه ،اس��تفاده حداکثری از نور طبیعی و
خاموش نم��ودن چراغ های غیر ضرور مانند
راهروها و بسته نگه داشتن حداکثری درب ها
و پنجره ها جهت جلوگیری از خروج برودت
الزامی است.
اولین پارت تیرهای پیش ساخته
ایستگاه ماموت نصب شد

به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت عمران
ش��هر جدید هش��تگرد؛ س��کوی ماموت در
کیلومتر  ۵۷خط  ۵متروی تهران واقع ش��ده
که با احداث آن س��اکنان مناطق بیشتری از
شهرس��تان س��اوجبالغ تح��ت خدمت مترو
گلش��هر_ شهرجدید هش��تگرد قرار خواهند
گرف��ت که عالوه بر س��هولت رف��ت و آمد
کارکنان و ساکنین شهرهای گلسار،چهارباغ
و برخ��ورداری از ی��ک حمل و نق��ل ایمن،
کمک ش��ایانی ب��ه کاهش ترافی��ک آزادراه
کرج_ قزوین خواهد شد.
این سکو به مس��احت حدود  ۶هزارمترمربع
بوده و  ۱۷کیلومتر از ایس��تگاه گلش��هر و ۹
کیلومتر از ایستگاه شهرجدیدهشتگرد فاصله
دارد.
بهینه سازی مصرف آب کشاورزی در
ساوجبالغ و جنوب البرز ضروری است

مدیر عامل ش��رکت مهندس��ی آبفای کشور
 ،مدیری��ت مصرف و بهینه س��ازی و اصالح
نحوه ی مصرف آب در بخش کش��اورزی در
شهرستان ساوجبالغ و جنوب استان البرز را
ضروری دانست.
وی در جلس��ه ویدیو کنفراسی با مدیر عامل
و معاونان ش��رکت آبفای استان البرز و مدیر
عامل شرکت آب منطقه ای البرز بیان داشت:
بهره برداری از منابع تامین آب شرب در البرز
باید تلفیقی از سفره های زیر زمینی و آبهای
سطحی باشد و تخصیص های جدید که در
مقاطعی به این اس��تان اختصاص می یابد به
تنهایی راهگشا نخواهد بود و بایستی تجدید
نظر کافی در می��زان و نحوه ی مصرف آب
در بخش کش��اورزی صورت پذیرد .مهندس
جانباز مدیر عامل ش��رکت مهندس��ی آبفای
کش��ور همچنین از عملکرد خوب و مناسب
آبفای البرز در حوزه «ارتباط با مش��تریان» (
( CRMتقدیر ک��رده و مراقبت از اینکه به
خواس��ته ها و مسایل مش��ترکان آبفا قبل از
انتشار گسترده توجه شود را خواستار شد.
توسعه  ۴۵درصدی فضای سبز در
شرکت فوالد مبارکه

سید امیر طباطبائیان ،مدیر انرژی و سیاالت
ش��رکت ف��والد مبارکه به تش��ریح عملکرد
زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه پرداخت
و اظهار کرد :شرکت فوالد مبارکه به عنوان
یکی از صنایع پرمصرف انرژی از سال ۱۳۷۷
با تشکیل کمیته عالی انرژی ،سیاست تامین
انرژی پایدار در این ش��رکت را هدف گذاری
ک��رد .رویکرد دیگ��ر این کمیته ،سیاس��ت
گ��ذاری در راس��تای ارتق��اء ش��اخص های
مصرف انرژی شرکت فوالد مبارکه منطبق با
استانداردهای روز دنیا بوده است .وی با اشاره
به بهینه سازی شاخص های مصرف انرژی
و کاهش مصرف س��وخت در شرکت فوالد
مبارکه ادامه داد :حفظ ش��اخص های زیست
محیطی و استقرار پایش نظام های مدیریت
انرژی از دیگر اقدامات زیس��ت محیطی این
شرکت است.

اخبار

تقدیر مدیر کل پدافند غیر عامل استان تهران از سعید استادفرج شهردار باقرشهر

مدیر کل پدافند غیر عامل اس��تان تهران
از س��عید اس��تادفرج ش��هردار باقرشهر و
قربانعلی س��یفی دبیر و جانش��ین کمیته
پدافن��د غیر عامل ش��هرداری باقرش��هر
قدردانی کرد.
به گ��زارش روابط عمومی ش��هرداری و
ش��ورای اسالمی باقرش��هر؛ علی رضوان
مدیر کل پدافند غیر عامل اس��تان تهران
از زحمات و خدمات ش��هردار باقرشهر و
مدیر بحران شهرداری باقرشهر به جهت

پیشبرد سیاست های پدافند غیر عامل که
با هدف فرهنگ س��ازی و ارتقاء پایداری
صورت گرفته است با اهدای لوح سپاس
تقدیر کرد.
در بخشی از متن این لوح تقدیراز سوی”
علی رضوان” خطاب به” سعید استاد فرج
” آمده اس��ت:در نظ��ام مقدس جمهوری
اس�لامی ایران ارتقاء پویایی و استحکام
مولفه ه��ای امنیت ملی از اهمیت باالیی
برخ��وردار بوده و توجه هر چه بیش��تر به

مالحظات و اص��ول پدافند غیر عامل در
تمامی حوزه ها موجب توسعه ی پایدار و
تاب آوری و مقاومت کشور می گردد.
خداوند را سپاس��گزاریم ک��ه این عرصه
تح��ت تدابیر و سیاس��ت ه��ای ابالغی
رهبری عظیم الش��ان انقالب اس�لامی
در ش��رف نهادینه ش��دن است و نقش و
هم��ت همه ی کارگزاران ،مدیران و آحاد
میهن عزیزم��ان در رفع تهدیدات ،خاصه
تهدیدات نوین بسیار تاثیرگذار و با ارزش

می باشد.
اینک و به مصداق کالم شریف لم یشکر
المخلوق لم یشکر الخالق از تالش های
صادقانه و اهتمام جنابعالی در پیاده سازی
تدابی��ر فرمانده معظم کل قوا و پیش��برد
سیاست های پدافند غیرعامل که با هدف
فرهنگ س��ازی و ارتقاء پایداری صورت
گرفته اس��ت تقدیر و تش��کر نموده و به
رسم یادبود این لوح را به حضورتان تقدیم
می داریم.توفیق ش��ما را در ظل توجهات

نخستینمحمولهصادراتیمونواتیلن
گالیکولتولیدیشرکتپتروشیمیشازند
ازبندرامیرآبادبهمقصدروسیهارسالشد

حض��رت بقیه اهلل االعظ��م (عج) و تحت
زعامت مقام معظم رهبری امام خامنه ای
(مدظله العالی) در راستای خدمت به نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران از خداوند
منان مسئلت می نمائیم.

اهداء  ۱۰۰۰عدد مودم از طرف بسیج مخابرات اصفهان به مددجویان کمیته امداد

در راس��تای مس��ئولیت اجتماعی ،تعام��ل و همکاری با
سازمانها و مشارکت در امور خیرخواهانه و همچنین توجه
الزم به ارتقاء س��طح آموزشی با عنایت به شرایط ناشی
از بیماری کرونا که ارائه آموزش ها به صورت مجازی را
اجتناب ناپذیر نموده بمنظور مساعدت و رفع برخی تنگ
ناهای آموزشی قشر کم درآمد جامعه با همکاری پایگاه
بس��یج مخابرات مبادرت به تهیه و تدارک تعدادی مودم
نموده که در مراسمی نمادین این کمک ها تحویل نهاد
محترم کمیته امداد امام (ره) گردید.
در این جلسه خمسه فرمانده پایگاه بسیج مخابرات ضمن
بیانات��ی از مقام معظم رهب��ری گفت :به اعتقاد من ذکر
مس��تحبی بعد از نماز  ،کار فرهنگی و جهادی در فضای
مجازی است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد :بهترین ظرفیت مخابرات
در امر کمک های مومنانه به پیشنهاد دوستان و همکاری
مدیر مخابرات استان تحویل مودم رایگان به مددجویان

بود ک��ه در این اقدام  ۱۰۰۰مودم آم��اده و تحویل مدد

جویان کمیته امداد امام خمینی رحمت اهلل علیه شد.

در ادامه مهندس قربانی در ارتباط با انتخابات و حضور در
انتخابات پرشور و صحبت امام که جمهوری اسالمی نه
یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر و حضور حداکثری
مردم و اثبات آن صحبت نمودند .مدیر مخابرات منطقه
اصفهان با تاکید بر اس�لامیت نظام و انتخابات انشااهلل
حضور پرشور و حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری
گفت . :تمام کش��ورها به نوع��ی جمهوری دارند و برای
مدیریت جامعه از این ظرفیت اس��تفاده می کنند .وی
در ادام��ه افزود:باید بدانیم هر ملتی برای داش��تن دولت
ق��وی باید در مجامع بین المللی پر قدرت ش��رکت کند
و با حضور پررن��گ مردم و حمایت از دولت منتخب را
به رخ جهانیان بکش��ند .در سال های گذشته این اتفاق
در کش��ور ایجاد ش��د و مردم ثابت کردند باحضور خود
ازدولت حمایت خواهند کرد.پس از ش��کل گیری اسالم
صهیونیست و به نوعی یهودیت مانع رشد و تفکر شیعه و
اسالم و نام محمدی(ص) در طی این سالها شد.

با حضور استاندار هرمزگان؛

عمليات اجرايي فاز  1طرح انتقال آب از تصفیه خانه جاسک به روستاهای غرب آغاز شد

عصر ديروز با حضور استاندار هرمزگان ،فاز
نخس��ت طرح انتقال آب از تصفیه خانه آب
جاسک به روس��تاهای غرب اين شهرستان
كلنگ زني شد.
مديرعامل آبفا هرمزگان دراين مراسم ،آغاز
عمليات اجرايي طرح انتق��ال آب از تصفیه
خانه آب جاسک به روستاهای غرب را ادامه
برنامه هاي اولويت دار آبفا در راستاي تقويت
و پايداري منابع آبي روستاها بيان كرد.

«امين قصمي» با بیان اینکه جمعیت شرق
هرمزگان عمدتا روس��تایی ب��وده که به تبع
افزایش حجم خدمات رسانی آبفا را میطلبد،
اظهار داش��ت :در این راستا ،طرح یکپارچه
س��ازی ش��رکتهای آب و فاضالب شهری
و روس��تایی با هدف ارائه خدمات بیش��تر و
کاهش تنشهای آبی در مناطق روستایی اجرا
شده است.
وي در خص��وص جزيي��ات ط��رح مذكور

ني��ز افزود :اي��ن طرح در  2ف��از و با هدف
آبرساني پايدار به  41روستاي غرب جاسك
اجرا خواهد شد كه هم اكنون فاز نخست آن
در قالب تامين آب پايدار  9روس��تا عملياتي
شده است.
قصم��ي ادام��ه داد :مجموع ط��ول خطوط
انتقال اين طرح  ۵۰کیلومتراس��ت كه در فاز
اول آن  17كيلومتر اجرايي مي شود.به گفته
وي؛ حج��م ريالي اين طرح در فاز نخس��ت

 ۲۵میلیارد ريال است.مديرعامل آبفا استان
در ادام��ه با بيان اينكه،س��د جگین ظرفیتي
بزرگ در تامین آب شرق استان است ،گفت:
با بهره برداري از طرح ملي آبرساني جگين-
جاس��ك در س��ال  94و طرح ملي آبرساني
از س��د جگين به بش��اگرد در سال گذشته،
توانس��ته ايم كارنامه نسبتا موفقي در بحش
ايجاد منابع آبي پايدار در شرق هرمزگان به
ويژه روستاها ارائه كنيم.

افتتاح  ۱۷پروژه تولیدی و خدماتی
هفته جهادکشاورزی در ایالم

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

بااستفاده از ظرفیت های عظیم کشور شاهد اعتالی ایران اسالمی خواهیم بود

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-رییس
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی گفت :ایران در بحث های هسته
ای ،نانو تکنول��وژی ،بیوتکنولوژی ،هوا و

فضا دس��تاورد های فوق العاده ای داشته
که اگر از این فرصت ها اس��تفاده ش��ود،
شاهد اعتالی ایران اسالمی خواهیم بود.
ع��زت اهلل اکب��ری تاالر پش��تی در جمع
صنعتگران خراس��ان رض��وی در انجمن
فرانگ��ران نوی��ن بااع�لام ای��ن مطلب
افزود:برن��د های این انجم��ن اگر در کنار
یکدیگر شخصیت حقوقی را شکل دهند،
میتوانند در بح��ث صادرات فعالیت های

خوب��ی را انجام دهند ک��ه نتیجه آن یک
اقتص��اد پویا اس��ت .مدیر عام��ل انجمن
فرانگ��ران نوین نیز در این جلس��ه گفت:
انجمن فرانگران نوین با بیش از  11سال
فعالیت هم اکنون بیش از  700برند معتبر
جهانی و کش��وری را ب��ه عضویت دارد و
همچنین  12کش��ور خارجی را به عنوان
عضو در مجموعه خود پذیراس��ت .احسان
مصطفوی ادامه داد :هم اکنون 4برندداخلی

با بیش از  100سال قدمت و  12برند بین
المللی در این مجموعه عضو هستند .وی
از برنامه ریزی انجمن در راستای خدمات
دهی ب��ه فرزندان کارآفرین��ان خبر داد و
گف��ت :ما در آکادمی مدی��ران آینده برای
نس��ل س��وم در این انجمن برنامه ریزی
کردیم که اميدواريم با حمایت مس��ئوالن
،مدی��ران و نمایندگان مجلس و دولت در
راس��تاي دانش افزایی وتعامل دانشگاه و

صنعت گام های مثبتی برداریم مصطفوی
تصری��ح کرد :تالش کردیم با تحقیقات و
پژوهش های علمی و انتقال این تالش ها
به صنعت در واقع علم دانش��گاهی را وارد
صنعت کنیم و درقبال آن تجربیات صنایع
را وارد دانش��گاه کنی��م .وی در خاتمه یاد
آور ش��د:فرزندان کارآفرینان نیز عضو این
باشگاه هس��تند و نسل سوم کارآفرینی را
برای اولین بار ارائه خواهیم داد.

رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهدخبر داد

اجرای  ۱۴۰۰برنامه فرهنگیهنری ویژه دهه کرامت در مشهدمقدس

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-معاون
ش��هردار و ریی��س س��ازمان فرهنگ��ی و
اجتماعی شهرداری مشهد گفت :برای دهه
کرامت بی��ش از  98عن��وان برنامه و هزار
و  400برنامه فرهنگ��ی و هنری با رعایت
پروتکل های بهداشتی اجرا خواهد شد.
سید مجتبی منتظری در نشست خبری خود
با اصحاب رس��انه به مناسبت دهه کرامت
در خصوص عمده برنامه های ویژه سازمان
فرهنگی و اجتماع��ی ،افزود« :گذر هنر» با
مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
اس��تان خراس��ان رض��وی از  18لغایت 28
خردادماه با حض��ور هنرمندان عرصه های
نگارگری ،تصویرس��ازی ،طراحی و نقاشی،

خوشنویس��ی ،کاریکاتور ،مجس��مه سازی،
فیلم و عکس ،رسانه و رادیو ،کودک ،اجرای
نمایش پرده خوانی و اجرای سرود از ساعت
 18الی  21در میدان جانباز و درب ش��رقی
بوستان ملت برپا خواهد شد.
وی تصری��ح ک��رد :در قال��ب ای��ن برنامه
میدان جانب��از ،تقاطع احمداب��اد کالهدوز،
کوه پارک ،چهارراه مخابرات ،بوستان های
اردیبهش��ت ،ملت و ارم مکان های برپایی
«خیاب��ان هنر» اس��ت ،همچنی��ن اجرای
برنامه رادیویی ،س��رود ،نورافش��انی ،تئاتر
صحنه ای نیز از برنامه های جانبی در کنار
برپایی «خیابان هنر» است .رییس سازمان
فرهنگی و اجتماعی ش��هرداری مش��هد با

اش��اره به دیگر برنامه ه��ای در نظر گرفته
ش��ده به این مناس��بت و اهمیت این دهه،
بیان کرد :اج��رای نمایش ویدئو مپینگ در
کانون س��وم کوه پارک با موضوع «حدیث
سلسله الذهب و حضور حضرت در مشهد»
تا پایان ماه خ��رداد نیز از دیگر برنامه های
این اداره بوده ک��ه به خلق آثار گرافیکی از
طریق نورپردازی و جلوه های ویژه میدانی
ص��ورت می گی��رد .وی ادام��ه داد :اجرای
وی��ژه برنامه های جش��ن در ک��وه پارک و
بوستان اردیبهش��ت ،اجرای سرود در 100
نقطه ش��هر به مدت  10شب در طول دهه
کرامت ،اجرای بیش  200نورافش��انی در 8
نقطه شهری ،آذین بندی معابر سطح شهر

و مشارکت با  265مجموعه فرهنگی جهت
آذین بندی محالت مش��هد از جمله برنامه
های ما برای این ایام خواهد بود.
معاون ش��هردار و رییس سازمان فرهنگی
و اجتماعی ش��هرداری مش��هد تاکید کرد:
افتتاح گذر مفاخر و نصب  8سردیس مفاخر
مش��هد در بولوار خیام ،ورکشاپ نقاشی در
مجموعه پ��ارک و ...نیز اعم برنامه های ما
خواهد بود.
منظ��ری خاطرنش��ان کرد :یک��ی دیگر از
افتتاحیه ه��ای مهم ما در ای��ن ایام افتتاح
دوازدهمین سایت ویژه بانوان در پارک ملت
خواهد بود .بهسازی چمن مصنوعی بوستان
ملت توسط سازمان فرهنگی و اجتماعی با

شهرداری منطقه  11با اعتباری بالغ بر 590
میلیون تومان صورت گرفته است.
معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی و
اجتماعی شهرداری مشهد اظهار کرد :گفتی
اس��ت که ش��رایط موجود در کشور با وجود
وی��روس کرونا نه تنها برنام��ه ها و هزینه
ه��ای ما را کاهش نداده بلک��ه افزایش نیز
پیدا کرده است.
منتظری در خصوص برنامه های س��ازمان
فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد برای
انتخابات نی��ز ،تصریح کرد :م��ا در تمامی
اکران های ش��هری خود در سطح شهر به
دنبال آن هس��تیم تا مشارکت شهروندان را
در انتخابات افزایش دهیم.

نشست مشترک شهرداری اهواز با آبفای استان و اهواز در خصوص آبهای سطحی و فاضالب

جلسه مش��ترک ش��هرداری اهواز با آبفای
اس��تان و اه��واز در خص��وص چالش��های
آبگرفتگی و فاضالب اه��واز و راهکارهای
رفع آنها با حضور ابراهیم نوش��ادی شهردار
اه��واز و مدی��ران آبف��ای اس��تان و اهواز و
مدیران شهرداری و آبفا تشکیل شد.
شهردار اهواز در این جلسه عنوان کرد :اولین
چالش ما در ش��هر اهواز بح��ث دفع آبهای
س��طحی است و در جلس��ه ای که با آبفای
اس��تان و اهواز داش��تیم در راس��تای برنامه

دبیر کمیسیون بند  ۲۰شهرداری بندرعباس
از پلم��پ  ٣۶انبار ضایعات��ی غیر مجاز خبر
داد و گفت :برخ��ورد با انبارهای غیرمجاز با
جدیت دنبال میشود.
ب��ه گ��زارش مدیری��ت ارتباط��ات و ام��ور

ری��زی در جهت رفع نق��اط بحرانی آبهای
سطحی اهواز بحث و تبادل نظر شد.
وی افزود :در این جلسه در خصوص احداث
شبکه ،الیروبی ها و نیز تقویت ایستگاههای
پمپاژ آب ،بحث و تبادل نظر شد تا انشاهلل در
برنامه ای کوتاه مدت مشکل برخی از نقاط
بحرانی اهواز را مرتفع کنیم.
نوشادی ادامه داد :در برنامه بلند مدت هم در
خصوص فاضالب و مشکالتی که در سطح
شهر دارد تصمیم گیری شد تا برخی چالشها

ب��ه یاری خ��دا و با همکاری و ه��م افزایی
دستگاههای اجرایی برطرف شود.
وی در پای��ان خاطرنش��ان کرد :مقرر ش��د
کار گ��روه مش��ترکی از کارشناس��ان آبفا و
ش��هرداری تشکیل شود تا مش��کالت را از
نظر فنی بررسی کنند و راهکارهای آنها در
جلسات مدیران مطرح و عملیاتی شود.
محمدرضا کریمی نژاد مدیر آبفای استان نیز
در گفتگویی در خصوص این نشست گفت:
با حضور ش��هردار اهواز و کارشناسان خبره

در ش��هرداری و آبفای اس��تان نشست هم
اندیش��ی پیرامون مشکالت آب و فاضالب
و آبهای سطحی برگزار شد و در مورد نقاط
بحرانی در ش��هر بحث و تبادل نظر کردیم
و تصمیم گرفته ش��د هر هفته جلس��اتی در
س��طح مدیران و کارشناسان به منظور رفع
این مش��کل برگزار و پس از حصول نتیجه
راهکارهای اجرایی ،عملیاتی شوند.
وی ابراز امیدواری کرد :با وجود اهتمامی که
ش��هردار اهواز و آبفای اس��تان در این راستا

پلمپ  ٣۶انبار ضایعاتی غیرمجاز در بندرعباس

بینالملل شهرداری بندرعباس ،امید کاردانی
در ای��ن ارتب��اط اظه��ار ک��رد :فعالیت این
انبارهای غیرمجاز آس��یب زیادی به ش��هر،
زیرس��اختها ،وجهه اجتماع��ی محالت و
غیره وارد میکند.

وی با اش��اره به اینکه متاسفانه تعداد زیادی
از این انبارها در س��طح ش��هر استقرار یافته
و مش��غول فعالیت هس��تند ،افزود :یکی از
دغدغ ههای اصلی دس��تگاه قض��ا ،پلیس و
مجموعه ش��هرداری ،این است که انبارهای

ضایعاتی غیرمجاز تعیین تکلیف شوند ،زیرا
متاسفانه اموال سرقتی قابل توجهی در این
انبارها مشاهده میشود.
دبیر کمیسیون بند  ۲۰شهرداری بندرعباس
ب��ا تقدی��ر از هم��کاری دس��تگاه قضایی و

مدیرکل بن��ادرو دریان��وردی امیرآباد گفت:
«نخس��تین محمول��ه صادرات��ی مونواتیلن
گالیک��ول( ، )MEGتولی��د ش��رکت
پتروشیمی ش��ازند  ،به شکل فلکسی تانک
از بندر امیرآباد به مقصد آس��تاراخان روسیه
بارگیری و ارسال شد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی و ام��ور بین
الملل پتروش��یمی ش��ازند به نق��ل از روابط
عمومی اداره کل بنادرو دریانوردی امیرآباد؛
محمدعلی اصل سعیدی پور با بیان این که
تقویت دان��ش و فناورى ه��ای درون زا به
عنوان یکی از مهمترین شاخص های رشد
زیر س��اختی اقتصاد کشور به شمار می رود
گفت« :تالش علمی جهت تجاری سازی و
در راستای حمایت از تولید داخلی و بازاریابی
بی��ن الملل��ی موجب ش��د  ،تا مون��و اتیلن
گالیکول به یک کاالی تجاری و صادراتی
در کشور تبدیل شود.
وی با اش��اره به اینکه مونو اتیلن گالیکول
درگذش��ته به صورت بشکه ای و محدود از
خلیج فارس به کشور چین و کشورهای شرق
و جنوب ش��رقی آس��یا صادر می شد اظهار
داش��ت »:با تالش ش��بانه روزی مجموعه
بن��در امیرآب��اد در فراه��م نمودن ش��رایط
نگهداری این ماده ارزشمند  ،برای نخستین
ب��ار محموله مونو اتیل��ن گالیکول تولیدی
ش��رکت پتروشیمی شازند از بندر امیرآباد به
روسیه صادر شد .مدیرکل بندر امیرآباد حجم
ای��ن محموله صادراتی را  ۹ TEUکانتینر
 ۲۰فوت عنوان کرد که در صنایع نساجی و
چرم  ،ضد یخ  ،تولید انواع رزین پلیمری ،
مصالح و مواد س��اختمانی  ،صنایع الستیک
س��ازی و  ...کاربرد فراوان دارد .سعیدی پور
در پای��ان ابراز امیدواری ک��رد »:با توجه به
فراهم بودن زیرس��اخت ه��ا و روند فزاینده
صادرات کاال در س��ال جاری  ،شاهد ارسال
انواع کاالهای تجاری از بندرامیرآباد به سایر
کشورهای حوزه  CISباشیم.

دارد ،ب��ه یاری خدا در س��ال ج��اری موانع
آبگرفتگی ش��هر اهواز و اس��تان خوزستان
برطرف شود.
کریمی نژاد در خصوص احتمال آبگرفتگی
در زمس��تان امسال خاطرنش��ان کرد :ما در
حال کار هس��تیم و به دلیل همکاری خوب
میان آبفا و شهرداری اهواز و انجام مشارکتی
کارها امیدواریم که در سایه این تعامل ،نتایج
مبارکی برای ش��هر اهواز و شهروندان عزیز
اهوازی حاصل شود.

مجموع��ه انتظامی در این اق��دام ،ادامه داد:
حدود  ١٧٠انبار ضایعاتی غیرمجاز در ش��هر
بندرعباس شناسایی شده که برخورد قانونی
با آنها در دستور کار قرار دارد و طی روزهای
اخیر  ٣۶مورد آن پلمپ شده است.

رییس س��ازمان جهادکشاورزی استان ایالم
گفت :در هفت��ه جهادکش��اورزی تعداد ۱۷
پروژه تولیدی و خدماتی بخش کش��اورزی
در استان افتتاح و به بهره برداری می رسد.
محمدعلی اقدس��ی در گفتگو با خبرنگاران،
اظهار داشت :این تعداد پروژه با اعتباری بالغ
ب��ر  ۲۱۸۶میلی��ارد و  ۳۴۰میلیون ریال و با
اشتغالزایی مس��تقیم  ۲۰۹نفر ،تثبیت شغل
 ۹۸۴نف��ر و تع��داد  ۸۲۰خانوار به��ره مند،
افتتاح می ش��ود .وی افزود :مهمترین پروژه
های قابل بهره ب��رداری این هفته ،مجتمع
گلخانه ای ،ایستگاه پمپاژ ،کانالهای آبرسانی
و خ��ط انتقال آب اس��ت .رییس س��ازمان
جهادکش��اورزی ایالم گف��ت :همچنین در
هفت��ه جهادکش��اورزی پروژه کان��ال های
س��نگی مالتی ،مجنم��ع پرواربن��دی دام،
س��یلوی ذخیره گن��دم و تامین اب عش��ایر
افتتاح می ش��ود ۲۱ .الی  ۲۷خ��رداد ماه به
عنوان هفته جهادکشاورزی نامگذاری شده
است.
حضور در صحنه انتخابات راه دفاع از
انقالب است

فرمانده س��پاه امیرالمومنین(ع) استان ایالم
گف��ت :حض��ور حداکثری م��ردم در صحنه
انتخاب��ات راه دفاع از انقالب اس��ت .جمال
شاکرمی در یادواره س��رداران و  ۳۰۷شهید
شهرستان دهلران با حضور فرماندار دهلران،
امام جمعه و جمعی از مس��ئوالن و خانواده
شهدا ،جانبازان و ایثار گران برگزار شد ،اظهار
کرد :ایام خرداد یادآور حماسههای ماندگاری
اس��ت که نقطه عطف انقالب است چرا که
امام انقالب را از خرداد ش��روع کرد فرمانده
سپاه امیرالمومنین (ع) اس��تان ایالم افزود:
هنوز دور دانههای گران بهایی در دل خاک
دهلران آرمیده اس��ت ،آنانی که دش��منان را
از خ��اک این دیار دور نگاه داش��تند و امروز
م��ردم ایالم را با مهران و دهلران و دش��ت
عباس میشناسند ،دشت عباسی که قدمگاه
حاج قاسم و یاران وی است .وی بیان کرد:
انقالب��ی با مجاهدت ام��ام و همراهی ملت
ش��کل گرفت و همین س��بب شد که بعثت
مجددی ش��کل بگی��رد و درواقع انقالب به
رهبری امام (ه) انس��انها را از تحجر مدرن
نجات داد .ش��اکرمی تصریح کرد :امام (ره)
در مقابل دشمنان ایس��تاد و به ما عزت داد
امام (ه) صحنهها را به خوبی میشناخت در
همه صحنهها در کنار مردم بود و امروز رهبر
انقالب در وس��ط میدان است .وی با اشاره
به اینکه ش��رکت در انتخابات حفظ میراث
امام و شهدا است ،گفت :راهبردهای امام (ه)
امروز حرف برای گفتن دارد ،همه میبینیم
که امروز رژیم صهیونیستی تنها است و ۹۰
درصد فعالی��ت اقتصادی ای��ن رژیم که در
بستر دریا است توان و جایگاهی ندارد.

