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فاضللاب  و  آب  شللرکت  مدیرعامللل 
آذربایجان شللرقی از اجللرای یک هللزار و 461 
کیلومتر شللبکه فاضاب در استان خبر داد و 
گفت: 380 میلیارد تومان اعتبار برای این امر 
اختصاص یافته است. به گزارش خبرنگار ما در 

تبریز، مهندس علیرضا ایمانلو در حاشللیه مراسم افتتاح مدول دوم تصفیه 
خانه کانشهر تبریز با حضور وزیر نیرو اظهار داشت: این طرح از خردادماه 
سال 95 با اعتبار 200 میلیارد تومان آغاز به کار کرده که از محل اعتبارات 
تخصیص یافته به احیای دریاچه ارومیه، درآمدهای عمومی و منابع داخلی 
شللرکت آب و فاضاب اسللتان تامین می شللود. وی اهللداف کلی طرح را 
جمع آوری تصفیه و دفع بهداشللتی فاضاب، اسللتفاده از پساب تولیدی به 
عنللوان تامین کننده عمده آب مورد نیللاز احیای دریاچه ارومیه)بالغ بر 75 
میلیون متر مکعب در سال(، ارتقاء سطح بهداشت عمومی و محیطی منطقه 
و سطح زندگی مردم، جلوگیری از آلودگی آب های سطحی و محیط زیست 
از محل فاضاب های شللهری، استفاده از کود آلی استاندارد تولید شده در 
کشللاورزی منطقه، تامیللن ظرفیت تصفیه و انتقللال بخش عمده فاضاب 
جمع آوری شللده سطح شللهر تبریز عنوان کرد. وی تصریح کرد: با احداث 

مدول دوم تصفیه خانه فاضاب کانشهر تبریز می توانیم 70 درصد ...

وزیر نیرو گفت: پسللاب مللدول دوم تصفیه خانه 
تبریللز صرفللا باید به دریاچلله ارومیلله بریزد. به 
گزارش خبرنللگار ما در تبریز، حمید چیت چیان 
در مراسللم آغاز احداث مللدول دوم تصفیه خانه 

کانشهر تبریز با اعام این مطلب افزود: در دریاچه 
ارومیه با محدودیت ورود منابع آب مواجه هستیم که در حال حاضر با اجرای 
طرح هللای احیا مثل شللبکه های فاضاب، دریاچه مسللیر احیا را پیش گرفته 
اسللت. وی با بیان اینکه مسئله فاضاب با بهداشت مردم ارتباط مستقیم دارد 
که اگر به شکل صحیح جمع آوری، دفع و تصفیه نشود مشکات جبران ناپذیری 
به بار می آورد، افزود: روان شللدن فاضللاب در نهرها، جوی ها و معابر وضعیت 
نگران کننده ای برای شهر ایجاد می کند و طبیعی است که مدیریت های شهری 
نسبت به موضوع بسیار نگران باشند. چیت چیان خاطرنشان کرد: شهرداری ها 
همللکاری موثری در این ارتباط داشللتند تا برخی از موانع بر سللر راه اجرای 
شللبکه های فاضاب را رفع کنند، به طوری که بخش عمده ای از اعتبارات باید 
صرف اخذ مجوزهای حفاری و... می شد که با همکاری های شهرداری به حساب 
مشترک شهرداری و آب و فاضاب برای انجام عملیات های مشترک نهاده شد. 

این مسئول با تقدیر از همکاری های مناسب شورای شهر...

ظرفیت تصفیه مدول دوم تصفیه 
خانه فاضالب شهری تبریز 207 

هزار مترمکعب در شبانه روز است

در سال 94 به اندازه سه 
سال قبل شبکه فاضالب در 

تبریز اجرا شده است

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران: 

سرمایه گذاری در امور قضایی نباید از طریق تحمیل به 
مردم عادی صورت گیرد
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رئيس اتحاديه سراسرى كانون هاى وكالى دادگسترى 
ــرمايه گذارى در امور قضايى  ــت: س ــكودا) گف ايران  (اس
ــعه عدالت و حتى بقاى نظام هاست،  ــيله اى براى توس وس
ــلم است اين سرمايه گذارى نبايد از طريق تحميل  اما مس

بر مردم عادى و ماليات دهندگان خرده پا صورت گيرد. 
ــار كرد: در  ــنا، اظه ــاورز در گفت وگو با ايس بهمن كش
ــون بودجه هزينه هاى قضايى افزايش يا كاهش نيافت.  قان
ــو مثبت ارزيابى مى شود؛ زيرا به اين  اين موضوع از يكس
مفهوم است كه مراجعان دادگاه ها و دادسراها نبايد هزينه 
بيشترى بدهند و از ديگر سو به جهتى، مى توان اين امر را 
ــى ارزيابى كرد؛ زيرا در اين ترديدى نداريم كه تعداد  منف
ــبى ندارد.  ــات موجود با نيازها و تعداد پرونده ها تناس قض
ــتلزم هزينه است و اين  در واقع افزايش تعداد قاضى مس

هزينه بايد در بودجه پيش بينى شود. 
ــت،  ــور قضاوت مجانى اس ــرع ان ــه داد: در ش وى ادام
ــكل خود  ــراى مراجعه به حاكم و حل مش ــى افراد ب يعن
ــى در امور كيفرى  ــزى بپردازند و به طريق اول ــد چي نباي
نيز همين حكم جارى است. اين در حالى است كه قضات 
ــد از بيت المال ارتزاق كنند يعنى نبايد به آنها حقوقى  باي
ــات آنها از هر قبيل و بدون  ــود بلكه كليه احتياج داده ش
ــت كه  ــود. اين همان چيزى اس محدوديت بايد تأمين ش
در حقوق انگلستان به طور نمادين با دادن چك سفيد به 

قضات وجود دارد. 
ــت كارمندانى  ــه به معيش ــح كرد: توج ــاورز تصري كش
ــت  ــيار مهم و واجب اس ــات كار مى كنند، بس ــه با قض ك
ــب  ــطح زندگى مناس زيرا برخوردارى اين كارمندان از س
ــود. واضح است  ــاد جلوگيرى ش ــود از فس موجب مى ش
ــود دارد و قاضى  ــوع در مورد قضات نيز وج همين موض
ــطحى باالتر از ميانگين كسانى كه  بايد از نظر مالى در س
ــد. در اين حالت  ــته باش ــه او مراجعه مى كنند قرار داش ب
ــدت بسيار برخورد كرد و اصوالً  مى توان با انحرافات با ش
تنها موردى كه مى توان به شدت مجازات قائل بود و آن را 

مفيد تلقى كرد اين مورد است. 
ــترى ايران   ــه كانون هاى وكالى دادگس ــس اتحادي رئي

ــه به عنوان  ــى اجمالى به آنچ ــا نگاه ــكودا) افزود: ب (اس
هزينه هاى قضايى مطرح است مى توان اين هزينه ها را به 
سه گروه تقسيم كرد. اول، هزينه هاى دادرسى از هر قبيل 
ــا ضرورت هاى زمان  ــرعى ندارد ام ــابقه ش كه هر چند س
ــاب مى كند، البته بايد  ــن آن را از اصحاب دعوا ايج گرفت
ــتفاده از روش هايى نظير معافيت از هزينه دادرسى  با اس

مانع از آن شد كه مردم به لحاظ مشكالت مالى از مراجعه 
به دادگسترى منصرف شوند. در غير اين صورت باب تظلم 
ــدود مى شود كه اين ضايعه اى بزرگ و  و مطالبه حق مس

رويدادى بسيار خطرناك است. 
ــزود: دوم، هزينه هايى كه براى موارد خاص نظير  وى اف
آنچه پزشكى قانونى يا پليس علمى و. . . انجام مى دهند، 

ــا حفظ آنچه در خصوص  ــود. در اين مورد ب وصول مى ش
ــد به  ــى و معافيت از آن گفتيم بايد قائل ش هزينه دادرس
ــعه امكانات علمى و  اينكه وصول اين هزينه ها باعث توس
ــورد آزمايش DNA گمان  ــد. مثًال در م فنى خواهد ش
ــد، همچنين ساير  مى رود تجهيزات ما كامًال به روز نباش
ــات جرم يابى. ايضا در امور كيفرى در صورت وجود  امكان

ــكيالت انتظامى ما به  ــراه با جهان، تش ــات بايد هم امكان
ــكارچيان فكر يا  ــن تعقيب جرم كه به آنها  « ش متخصصي
ذهن »   يا  « پروفايلرها »   گفته مى شود، مجهز شود و موارد 

ديگرى كه مستلزم هزينه است. 
ــوم، بعضى وجوه كه قوه قضاييه  ــاورز ادامه داد: س كش
ــول مى كند و مطلقا هيچ توجيهى ندارد. يك مورد را  وص
كه مربوط به وكالى دادگسترى است ذكر مى كنم. پولى 
ــه خدمات قضايى در  ــه به عنوان هزينه قضايى يا هزين ك
ــاله از وكال و كارآموزان وصول  موقع تمديد پروانه همه س
مى شود و معادل 600 هزار تومان يا 6 ميليون ريال است. 
از زمان برقرارى اين وجه بنده نفهميدم قوه قضاييه كدام 
خدمت را به وكال عرضه مى كند كه پول آن را مى گيرد؟! 
وكيل دستمزدش را از موكل مى گيرد و ماليات آن را هم 
ــن  ــد و حضورش در دعاوى از نظر روش ــه دولت مى ده ب

كردن ابعاد قضيه به دادگاه كمك مى كند. 
ــا ارائه  ــن كانون هاى وكال ب ــالوه بر اي ــزود: ع وى اف
ــخيرى هميار  ــى و وكالت تس ــات معاضدت قضاي خدم
ــتند. بگذريم از اينكه سال هاست  تشكيالت قضايى هس
ــده بابت خدمات معاضدتى و تسخيرى وجوهى  مقرر ش
ــت. با اين  ــده اس ــود كه هرگز نش ــه وكال پرداخت ش ب
ــت كسى به ما بگويد اين پول خدمات  اوصاف خوب اس
قضايى را وكال از چه بابت مى دهند؟ شايد اجرت المثل 
ــاع در دادگاه بر آن  ــع دف ــه در موق ــد ك ــى باش صندل
ــاى قضايى و  ــق عبور از در مجتمع ه ــينند يا ح مى نش
ــاى مجتمع ها. به هر حال آنچه  رفت و آمد در كريدوره
ــرمايه گذارى در امور قضايى وسيله اى  ــت س مسلم اس
ــعه عدالت و حتى بقاى نظام هاست، اما مسلم  براى توس
ــل بر مردم  ــرمايه گذارى از طريق تحمي ــن س ــت اي اس
عادى و ماليات دهندگان خرده پا و جزيى نبايد صورت 

گيرد. 
ــت كه تخفيف  ــاورز در پايان گفت: راه حل اين اس كش
آنچه از هزينه دادرسى حاصل مى شود، به طور جداگانه به 
ــود و جبران كمبودهاى آن در صورت  قوه قضاييه داده ش

كمبود شايد بتواند تا حدى مشكل را حل كند. 

مديرعامل ستاد ديه كشور گفت: پس از 18 سال تالش 
و پيگيرى اين ستاد و هميارى نمايندگان مجلس شوراى 
ــتم و نهم، قانون مترقى بيمه  ــالمى در دوره هاى هش اس

شخص ثالث در آستانه ابالغ است. 
سيداسداهللا جواليى در گفت وگو با ايسنا گفت: به دليل 
ــدن آن در پرداخت  ــون و ناقص اجرا ش ــص بودن قان ناق
ــتاد ديه با  ــركت هاى بيمه گر، س ــوى برخى ش ديه از س
ــال  ــهريور س برپايى كميته هاى ويژه حقوقى در نهايت ش

ــتيم قانون بيمه اجبارى شخص ثالث را با رفع  87 توانس
مشكالت اساسى آن به تصويب برسانيم. 

ــى بعد از طى پنج سال  وى ادامه داد: اين قانون آزمايش
ــال هاى بعد  ــتمر اين مجموعه، در س با پيگيرى هاى مس
ــد و اسفند ماه سال گذشته  نيز طى دو مرحله تمديد ش
ــاده اى در نهايت بدون هيچ  ــا افزايش 38 م ــن قانون ب اي
ــيد و  ــتان رس رأى مخالفى به تصويب نمايندگان بهارس
ــان در اين  ــوراى نگهب ــته نيز تأييد نهايى ش هفته گذش

ــل توجه در قانون  ــد. جواليى از نكات قاب ــورد اعالم ش م
ــخص ثالث، به موضوع  جديد 68 ماده اى بيمه اجبارى ش
ــى در آن  ــردن رويكرد آموزش ــى ك ــى و عمل حبس زداي
ــاره كرد و گفت: خوشبختانه با همكارى خوب اعضاى  اش
ــالمى به هر دو  ــيون اقتصادى مجلس شوراى اس كميس
ــگيرى به طور دقيق و معين در قالب  محور درمان و پيش

مواد الحاقى پرداخته شده است. 
ــل تفكيك و  ــون جديد به دلي ــار كرد: در قان وى اظه

ــيارى از  ــركت هاى بيمه گر بس ــن دقيق تعهدات ش تعيي
تبصره هاى قانون قبلى، به صورت مواد قانونى مجزا آمده 
ــده اى نزديك  ــا ابالغ قانون در آين ــت كه اميدواريم ب اس
ــيارى از مسائل مربوط به يوم االدا بودن پرداخت هاى  بس
ديه و مشكالت مربوط به آن براى هميشه برطرف شود. 
مديرعامل ستاد ديه كشور با بيان اينكه سال 94 ميزبان 
ــور  ــر كش ــن گلريزان در سراس برپايى بيش از 220 جش
ــت اين جشن ها با برنامه ريزى هاى  بوديم، گفت: اميد اس

ــال جارى با رشد كمى و كيفى خوبى  به عمل آمده در س
همراه باشند. 

وى ادامه داد: هر ساله چراغ اول اين جشن ها به بركت 
كمك هاى هميشگى رهبر معظم انقالب روشن شده و به 
ــادى معظم له و ديگر  ــن همين كمك هاى معنوى و م يم
ــيارى از  نيكوكاران در ماه مهمانى خدا، زمينه آزادى بس
ــتاد ديه از بند حبس فراهم  ــان تحت حمايت س مددجوي

مى شود. 

رئيس اتحاديه سراسرى كانون هاى وكالى دادگسترى ايران: 

سرمايه گذارى در امور قضايى نبايد از طريق تحميل به مردم عادى صورت گيرد

مديرعامل ستاد ديه كشور: 

قانون جديد بيمه شخص  ثالث در آستانه ابالغ است
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اخبار اخبار

 بازديد شهرداران گلستان 
از پروژه آفتاب گرگان

به  گلستان  شهرداران   - امروز  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
اتفاق معاون عمراني استاندار، مديركل دفتر فني استانداري، 
از  ديگر  شماري  و  گرگان  شهرسازی،شهردار  و  راه  مديركل 
مسئوالن استاني از پروژه در حال ساخت آفتاب گرگان مركز 
اين استان بازديد كرده و در جريان روند كار آن قرار گرفتند.
به گزارش اداره روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی استان 
گلستان، در اين بازديد روند اجرايي پروژه آفتاب از جمله پيشرفت 
فيزيكي، چگونگي مراحل احداث و واگذاري واحدها و مسايل 
حقوقي آن بررسي شد.پروژه آفتاب گرگان از جمله طرح هاي 
وزارت راه و شهرسازي در جهت نوسازي و ارتقاي سطح زندگي 
مردم در بافت هاي فرسوده است كه در سال 1385، مصوبه 
كميسيون ماده 5 استان را در زميني به مساحتي بالغ بر پنج 
هكتار و در قالب 8 بلوك تجاري، مسكوني، مذهبي، فرهنگي، 
مابين خيابان  پروژه،  اخذ كرده است.اين  و ورزشي،  خدماتي 
سرخواجه و خيابان امام خميني )ره( )تقاطع چهارراه ميدان( 
شهرستان گرگان مركز استان شمالي گلستان واقع است.در حال 
حاضر بلوك هاي 7 و 8 اين پروژه به طور كامل تحويل شده، 
خاكبرداري بلوك 5 و اسكلت مسجد بلوك 6 و تملكات بلوك 4 
كه پاركينگ است، انجام شده و بزودي اجرايي مي شود.همچنين 
بلوك 3 بيش از 90 درصد و بلوك 2 بيش از 60 درصد پيشرفت 
فيزيكي دارد و بخش قابل مالحظه اي از تملكات بلوك يك پروژه 

انجام شده و به زودي مراحل اجراي آن آغاز مي شود.

شبكه آبرساني بوشهر با مشاركت شركت 
كره اي نوسازي مي شود

بــوشـهر- خـبـرنـگار 
مديرعامل   - فرصت امروز 
شركت آب و فاضالب استان 
بوشهر گفت: ميزان كل هدر 
 43 بوشهر  شهر  آب  رفت 
درصد مي باشد كه هدررفت 

آب ناشي از فرسودگي شبكه ها حدود 17 درصد برآورد مي گردد 
و پيگير اصالح اين شبكه آبرساني با سرمايه گذاري و مشاركت 
شركت كره اي با هدف كاهش هدررفت آب هستيم. به گزارش 
روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضالب استان 
بوشهر،كيقباد ياكيده با بيان اينكه هشتمين سال خشكسالي 
تامين كننده  منابع  اظهار داشت:  پشت سر گذاشته مي شود 
آب آشاميدني استان بوشهر از سد كوثر در استان كهگيلويه و 
بويراحمد و چشمه ساسان و رودخانه شاپور در استان فارس است 
كه خشكسالي هاي پي در پي اثرات نامطلوبي بر روي اين دو منبع 
ذخيره آب گذاشته است. وي با اشاره به كاهش 25 درصد ميزان 
انتقال آب از استان فارس به شبكه آبرساني بوشهر خبرداد و گفت: 
با توجه به اينكه ميزان تامين آب رودخانه و چشمه ساسان به 
بارندگي وابسته است كاهش بارش هاي باران در سال هاي 92، 
93 و 94 آورد آب از رودخانه و چشمه ساسان را كاهش داد و 
اين مهم سبب كاهش انتقال آب از اين چشمه به شبكه آبرساني 
استان بوشهر شد.مديرعامل شركت آب و فاضالب استان بوشهر 
با بيان اينكه تابستان امسال براي تامين آب آشاميدني تابستان 
سختي براي استان بوشهر پيش بيني مي شود افزود: تنها راه 
گذشت از بحران كم آبي در تابستان امسال مشاركت بيشتر مردم 
استان بوشهر در مصرف بهينه و استفاده از راهكارهاي ارائه شده 
براي كاهش مصرف است. ياكيده با بيان اينكه خط آبرساني كوثر 
براي سال 1385 طراحي شده است افزود: به سبب مشكالت 
مالي و آبي توسعه خط آبرساني كوثر مورد توجه نبوده است. وي با 
اشاره به وضعيت شبكه آبرساني شهرهاي استان بوشهر افزود: اين 
شبكه ها به سبب اينكه داراي قدمت بااليي هستند از 22 تا 37 
درصد در شهرهاي مختلف استان داراي مشكل هدر رفت هستند 
كه ضرورت دارد اصالح شود. مديرعامل شركت آب و فاضالب 
استان بوشهر گفت: براي بازسازي شبكه آبرساني استان بوشهر به 

يك هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار نياز است. 

آيین تقدير وتجلیل ازبازنشستگان 
شركت مخابرات استان مركزی برگزار شد

با روز جهانی  همزمان  اراک - خبرنگار فرصت امروز - 
مخابرات وجامعه اطالعاتی آيين تقدير وتجليل از بازنشستگان 
شركت مخابرات استان مركزی، با حضور مدير عامل، اعضای 
همراه  سال 94به  بازنشستگان  از  نفر  و 102  مديره  هيات 
خانواده های آنان در سالن همايش هتل پيام مخابرات برگزار 
استان  روابط عمومی شركت مخابرات  اداره  به گزارش  شد 
مركزی، در ابتدای اين مراسم مهندس ملك حسينی، مدير 
زحمات  از  قدردانی  و  تجليل  استان،ضمن  برات  مخا  عامل 
وخدمات صادقانه بازنشستگان اظهار داشت: : بازنشستگان سی 
سال عمر با بركت خود را وقف خدمت به مردم نموده و با تمام 
توان خود درهمه شرايط با حداقل امكانات در جهت تامين 
و توسعه شبكه های مخابراتی واعتال وپيشرفت اهداف شركت 
گام برداشته اند. مديرعامل شركت مخابرات استان مركزی 
تاكيدكرد: بازنشستگی پايان خدمت نيست و شركت  به تجربه 

و همفكری وتعامل سازنده عزيزان بازنشسته نياز مند است.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی كهگیلويه و بويراحمد: 

تكمیل پروژه تاالر مركزی شهر ياسوج به 
بخش خصوصی واگذار می شود

ياسوج- خبرنگار فرصت امروز - مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی كهگيلويه و بويراحمد گفت: تكميل پروژه تاالر مركزی 
شهر ياسوج به بخش خصوصی واگذار می شود. رضا دهبانی در 
نشست بررسی پروژه های نيمه تمام استان افزود: اين تاالر فرهنگی 
باقابليتهای باالی اجرای مراسم مختلف فرهنگی ساخته شده و 
چندين سالن در اين پروژه پيش بينی شده است. وی بيان كرد: 
اين تاالر فرهنگی دارای يك سالن اصلی 500 نفره، يك سالن 
100 نفره نمايش، سالن موسيقی و چندين سالن اختصاصی ديگر 
است. دهبانی تصريح كرد: موقعيت مناسب اين سالن در ورودی 
شهر ياسوج و اختصاص فضاهای ويژه در اين تاالر به برگشت 
سرمايه برای سرمايه گذاران اين پروژه كمك می كند. وی افزود: 
تاكنون برای اجرای اين پروژه 17 ميليارد تومان هزينه شده است. 
دهبانی اعتبار مورد نياز اين پروژه را40 ميليارد تومان عنوان كرد 
و گفت: اين تاالر درفضايی به مساحت 23 هزار مترمربع بنا شده 

است كه تاكنون نيز 55 درصد پيشرفت فيزيكی داشته است.

آموزش و ايمن سازی 38 مدرسه حاشیه 
راه ها در سال 94

به منظور  طرح  اين   - امروز  فرصت  خبرنگار   - ايالم 
ايمنی  افزايش  برای  آموزان  دانش  ترافيكی  فرهنگ سازی 
مدارس حاشيه راه ها و كاهش حوادث جاده ای به دو صورت 
فيزيكی و آموزشی در مدارس حاشيه راه ها اجرا شد جهانی 
مدير كل حمل ونقل و پايانه های استان ايالم بابيان اين مطلب 
: در سال گذشته طرح ايمن سازی و آموزشی  اظهار داشت 
مدارس حاشيه راه ها با همكاری اداره آموزش وپرورش و پليس 
راه در سطح 38 مدرسه حاشيه راه های استان اجرا شد. وی 
گفت : اين طرح به منظور فرهنگ سازی ترافيكی دانش آموزان 
و كاهش حوادث  راه ها  ايمنی مدارس حاشيه  افزايش  برای 
جاده ای به دو صورت فيزيكی و آموزشی در مدارس حاشيه 
راه ها اجرا شد.وی افزود : براساس برنامه ريزی های انجام شده 
در سال گذشته 38 مدرسه كه دارای دو هزار دانش آموز بودند 
در طرح ايمن سازی قرار گرفتند كه 22 مدرسه در بخش ايمن 
سازی فيزيكی با نصب تابلوهای محدوديت سرعت و سبقت 
ممنوع، خط كشی عابر پياده، نصب سرعت كاه و نصب چراغ 
چشمك زن به منظور آرام سازی ترافيك و ايجاد امنيت الزم 
برای تردد دانش آموزان در محدوده مدارس فراهم شد و در 
بخش ايمن سازی آموزشی نيز 38 مدرسه با توزيع اقالم كمك 
آموزشی از جمله پك گذربان مدارس )تابلو سه وجهی، پرچم 
گذربان، جليقه شبرنگ، راكت ايست، سوت و كاله فسفری(، 
پك لوازم التحرير شامل خودكار، مداد، پاك كن، تراش با چاپ 
پيام های ايمنی، ست آموزشی عاليم ترافيكی، آموزش تئوری 
قوانين و مقررات ايمنی و ترافيك، توزيع كتاب، بروشور اجرا شد. 

مديرعامل شركت پااليش نفت امام خمینی )ره( شازند خبرداد 
واحد تولید ازت در پااليشگاه شازند 

به زودی راه اندازی می شود
ازت  توليد  واحد جديد  امروز -  اراک- خبرنگار فرصت 
راه  به زودی  شازند  )ره(  خمينی  امام  نفت  پااليش  شركت 
اندازی می شود. علی جمشيدی، مديرعامل شركت پااليش 
يكمين  و  بيست  )ره( شازند، در حاشيه  امام خمينی  نفت 
نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی با اعالم 
اين خبر كه كار طراحی و نصب اين واحد به پايان رسيده 
با توجه به مقدار مصرف ازت در  است، گفت: هم اكنون و 
اين شركت، واحد جديد توليد ازت به زودی به بهره برداری 
تراكم،  فرآيند  از  استفاده  با  واحد  اين  افزود:  وی  می رسد. 
سرماسازی و توربين انبساطی، نيتروژن را از مخلوط هوا جدا 
می كند. جمشيدی، با بيان اين كه ازت توليدی اين واحد از 
درجه خلوص نزديك هزار درصدی برخوردار است، افزود: اين 
محصول در واحدهايی مانند CCR، RCD و RFCC به 
مصرف می رسد. مديرعامل شركت پااليش نفت امام خمينی 
)ره(، استمرار توليد بنزين و نفت گاز يورو 4 و كاهش آاليندگی 
و مازوت را از جمله اولويتهای كاری امسال اين شركت عنوان 
كرد. وی افزود: ارتقای كمی و كيفی محصوالت، صرفه جويی 
همزمان با رعايت مسايل ايمنی در انجام تعميرات اساسی و 
تعويض قطعات از اولويتهای ديگر اين واحد پااليشگاهی است. 
جمشيدی تاكيد كرد: با توجه به تعداد واحدهای عملياتی در 
پااليشگاه امام خمينی )ره( شازند، هر ساله چند واحد عملياتی 
تحت تعميرات اساسی قرار می گيرد، از اين رو برنامه ريزی، 
می تواند  تعميرات  اين  انجام  در  مديريت  و  سازماندهی 
صرفه جويی مالی، زمانی و افزايش توليد محصوالت را در پی 
داشته باشد. وی در پايان از مذاكره با 2 شركت برای ساخت و 
راه اندازی واحد الكيالسيون با توجه به مازاد توليد ال پی جی 

در پااليشگاه امام خمينی)ره( شازند خبرداد.

شهردار اهواز مدير ارشد ارتباط گستر 
استان شد

موسوی  خلف  سيد   - امروز  فرصت  خبرنگار  اهواز- 
شهردار اهواز در اختتاميه سومين جشنواره سالم كه به همت 
استانداری خوزستان برگزار می گردد، مدير ارشد ارتباط گستر 
استان شد. در متن لوح تقدير شهردار اهواز چنين آمده است: 
توسعه  در  مهم  زيرساخت های  از  يكی  ارتباطات  ترديد  بی 
جوامع انسانی است و تالشگران اين عرصه نقش مهم و تعيين 
كننده ای در تعميق و تداوم حركت آن در عرصه های مختلف 
جامعه ايفا می نمايد. شورای هماهنگی روابط عمومی استان 
خوزستان به پاس توجه به افكار عمومی گسترش ارتباطات 
اجتماعی پشتيبانی از برنامه های ارتباطی، نگاه تخصصی به 
روابط عمومی و حمايت از برگزاری سومين جشنواره روابط 
عمومی استان خوزستان )سالم( از جنابعالی به عنوان مدير 

ارشد ارتباط گستر استان خوزستان تقدير می نمايد. 
در دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان صورت گرفت

برگزاری اولین جشنواره روابط عمومی های 
برتر دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری 

منطقه 2 كشور
روابط  جشنوراه  اولين   - امروز  فرصت  خبرنگار  گرگان- 
عمومی های برتر دانشگاهها و پاركهای علم و فناوری منطقه 2 
كشور و تجليل از خبرنگاران برتر منطقه، يكشنبه نهم خرداد 
ماه در تاالر خليج فارس برگزار شد. مشاور وزير و مديركل روابط 
عمومی وزارت علوم و تحقيقات و فناوری در اين جشنواره به 
ضرورت مستند سازی در روابط عمومی ها اشاره كرد و گفت: 
مستند سازی غايب بزرگ روابط عمومی ها است.دكتر مهدخت 
بروجردی افزود: زمانی يك روابط عمومی می تواند به جايگاه 
خوبی برسد كه مدير ارشد آن سازمان نگاه خوبی به آن روابط 
عمومی داشته و جايگاه آن را قبول داشته باشد.وی به هدف 
اين  فلسفه  گفت:  و  كرد  اشاره  اين جشنواره  برگزاری  اصلی 
جشنواره ايجاد انگيزه و بالندگی در عملكرد روابط عمومی هاست 
و قصد ما اين نيست كه يك دانشگاه را برنده و يك دانشگاه 
را بازنده اعالم كنيم.وی اظهار كرد: در دو حوزه رسانه و روابط 
عمومی آثاری به دبيرخانه ارسال شد كه در بخش رسانه اين 
آثار در بخش های گزارش، خبر، تيتر و عكس بود.وی تصريح 
كرد: در بخش روابط عمومی ها آثار ارسالی در بخش الكترونيك، 
مستند سازی، ايده ناب، مراسم، پژوهش و افكارسنجی، پارك 
علم و فناوری، تبليغات و انتشارات، ارتباطات و نظارت و ارزيابی 
به دبيرخانه ارسال شد.مديركل روابط عمومی وزارت علوم و 
تحقيقات و فناوری در رابطه با بخش مستند سازی گفت: وقتی 
يك رويدادی شروع می شود مثال برگزاری يك مسابقه، بايد تمام 
مراحل آن يعنی از اولين فراخوانی كه گذاشته می شود تا ثبت 
نام شركت كنندگان و... ثبت شود كه متاسفانه اين كار انجام 

نمی شود و مستند سازی غايب بزرگ روابط عمومی ها است.
در نشست بررسی پروژه های نیمه تمام 

كهگیلويه وبويراحمد عنوان شد
تكمیل برخی پروژه های نیمه تمام استان 

به بخش خصوصی واگذارمی شود 
ياسوج- خبرنگار فرصت امروز - برخی از پروژه های نيمه 
تمام استان كهگيلويه و بويراحمد برای تكميل به بخش خصوصی 
واگذار می شود. درنشستی كه در اين راستا و با حضور مسئولين 
استانی و سرمايه گذاران بخش خصوصی برگزار شد، اين موضوع 
مورد بررسی قرار گرفت. استاندار كهگيلويه و بويراحمد در اين 
نشست با اشاره به ضرورت ورود بخش خصوصی برای تكميل 
پروژه های نيمه تمام استان گفت: سرمايه گذاران بخش خصوصی 
بايد در راستای مشاركت در اتمام پروژه ها تالش بيشتری داشته 
باشند. سيد موسی خادمی افزود: پروژه های نيمه تمام استان به 
حمايت بخش خصوصی نيازمند است و چنانچه سرمايه گذاران 
بخش خصوصی در استان تالشی برای اتمام پروژه ها نداشته 
باشند اين پروژه ها به سرمايه گذاران خارج از استان واگذار 
می شود. وی بيان كرد: پروژه هايی مانند بيمارستان ياسوج، پروژه 
آبرسانی به ليكك و تاالر بزرگ مركزی شهر ياسوج از جمله 
بخش  مساعدت  نيازمند  كه  هستنذ  تمامی  نيمه  پروژه های 
ياسوج  ورزش  هتل  پروژه  خادمی  است.  استان  در  خصوصی 
و پيست اسكی كاكان را از ديگر پروژه های قابل واگذاری به 
بخش خصوصی عنوان كرد و افزود: پروژه های عمرانی نيمه تمام 
استان توسعه استان را در بخشهای مختلف به دنبال دارد و همه 

ما در راستای اتمام و بهره برداری پروژه ها بايد تالش كنيم. 
مدير راه و شهرسازی استان كرمانشاه:

24 طرح راهداری در استان كرمانشاه 
انجام می شود

كرمانشاه - خبرنگار فرصت امروز - مديركل راه و شهرسازی 
استان كرمانشاه گفت: 24 طرح راهداری در اين استان با اعتبار 
مورد نياز 370 ميليارد ريال انجام می شود. عبداله بهادری اظهار 
داشت: هم اكنون هشت طرح از 24 طرح مذكور در دست اجرا 
است كه لكه گيری و احداث باند دوم برخی بزرگراه ها از جمله 
اين طرح ها محسوب می شود. مديركل راه و شهرسازی استان 
كرمانشاه با اشاره به تخصيص اعتبارات كم گفت: از اعتبار مورد 
نياز برای اجرای 24 طرح راهداری تاكنون 120 ميليارد ريال 
اختصاص يافته كه از محل اعتبارات سال گذشته تأمين شده 
است. بهادری با بيان اينكه اجرای هشت طرح سبب محدوديت 
ترافيكی در محورهای مربوطه شده است افزود: به دليل بارندگی 
در زمستان سال گذشته اجرای طرح های مذكور امكان پذير نبود 
و هم اكنون عمليات احداث باند دوم در محور سنقر و كليايی 
به بيستون و سه راهی هرسين به هرسين در حال انجام است.

وی طول بزرگراه سنقر و كليايی به بيستون را پنج كيلومتر 
اعالم و بيان كرد: برای تكميل باند دوم اين بزرگراه و كمربندی 
سنقر و كليايی به 125 ميليارد ريال اعتبار نياز است. بهادری 
طلب پيمانكاران را 400 ميليارد ريال بيان و اظهار كرد: اجرای 
برخی طرح ها جهت سرويس دهی مناسب به رانندگان ضروری 
است كه با وجود اين بدهی و تخصيص محدود اعتبارات اجرای 

طرح های مذكور مورد توجه است.

تبريز - اسد فالح-مديرعامل شركت آب و فاضالب آذربايجان شرقی 
از اجرای يك هزار و 461 كيلومتر شبكه فاضالب در استان خبر داد و 
گفت: 380 ميليارد تومان اعتبار برای اين امر اختصاص يافته است. به 
گزارش خبرنگار ما در تبريز، مهندس عليرضا ايمانلو در حاشيه مراسم 
افتتاح مدول دوم تصفيه خانه كالنشهر تبريز با حضور وزير نيرو اظهار 
داشت: اين طرح از خردادماه سال 95 با اعتبار 200 ميليارد تومان 
آغاز به كار كرده كه از محل اعتبارات تخصيص يافته به احيای درياچه 
اروميه، درآمدهای عمومی و منابع داخلی شركت آب و فاضالب استان 
تامين می شود. وی اهداف كلی طرح را جمع آوری تصفيه و دفع 
بهداشتی فاضالب، استفاده از پساب توليدی به عنوان تامين كننده 
عمده آب مورد نياز احيای درياچه اروميه)بالغ بر 75 ميليون متر 
مكعب در سال(، ارتقاء سطح بهداشت عمومی و محيطی منطقه و 
سطح زندگی مردم، جلوگيری از آلودگی آب های سطحی و محيط 
زيست از محل فاضالب های شهری، استفاده از كود آلی استاندارد 
توليد شده در كشاورزی منطقه، تامين ظرفيت تصفيه و انتقال بخش 
عمده فاضالب جمع آوری شده سطح شهر تبريز عنوان كرد. وی 
تصريح كرد: با احداث مدول دوم تصفيه خانه فاضالب كالنشهر تبريز 
می توانيم 70 درصد از سطح كالن شهر تبريز را به صورت تجمعی با 
احتساب ظرفيت مدول اول تحت پوشش قرار داده و به ايجاد اشتغال 

متناسب به صورت مستقيم و غيرمستقيم بپردازيم. اين مسئول يادآور 
شد: فرآيند تصفيه در اين طرح از نوع فرآيندهای حذف مواد عالی با 
قابليت حذف ازت و فسفر بوده و با توجه به مرحله ای بودن سيستم 
توزيع فاضالب در واحد بيولوژيكی يكی از پيشرفته ترين و كارآمدترين 
فرآيندهای به روز تصفيه فاضالب شهری است. مديرعامل شركت آب 
و فاضالب آذربايجان شرقی ظرفيت تصفيه مدول دوم تصفيه خانه 
فاضالب شهری كالنشهر تبريز را 207 هزار مترمكعب در شبانه روز، 
مدت اجرای طرح و مدت بهره برداری را هر كدام سه سال و زمان آغاز 
بهره برداری از طرح را نيز سال 1398 اعالم كرد. وی تصريح كرد: با 
توجه به كميت پساب خروجی تصفيه خانه تبريز به ميزان حدود 125 
ميليون متر مكعب در سال )4 متر مكعب در ثانيه( در مدول های 
اول و دوم و با توجه به اينكه در حوضه آبريز درياچه اروميه يكی از 
اولويت ها تامين آب مورد نياز احياء استفاده از پساب خروجی تصفيه 
خانه تبريز است، خاطرنشان كرد: با اجرايی و نهايی شدن طرح گام 
موثری در تثبيت و بهسازی محيط زيست منطقه برداشته می شود و 
اين طرح عالوه بر رفع بخش قابل توجهی از مشكالت و معضالت 
مرتبط با دفع فاضالب شهر تبريز، سهم بسزايی در كاهش آلودگی های 
زيست محيطی منطقه خواهد داشت. مديرعامل شركت آب و فاضالب 
آذربايجان شرقی اذعان داشت: حدود 57 درصد جمعيت استان تحت 

پوشش شبكه آب و فاضالب هستند، 10 تصفيه خانه فعال و پنج 
تصفيه خانه در شرف اجرا داريم و حدود يك و ميليون 40 هزار نفر 
تحت پوشش شبكه فاضالب هستند. وی با بيان اينكه سال قبل 229 
كيلومتر شبكه فاضالب در استان اجرا شده است، اعالم كرد: حدود 
90 كيلومتر از شبكه فاضالب تبريز را اجرا كرديم و اميدواريم به 
150 كيلومتر در سال 95 برسانيم. مديرعامل شركت آب و فاضالب 
پيشرفت  درصد   20 آذرشهر  تصفيه خانه  گفت:  آذربايجان شرقی 
فيزيكی دارد كه پس از تكميل، پساب آن به درياچه اروميه می ريزد؛ 
همچنين در تالشيم شبكه فاضالب بستان آباد، اهر، عجب شير، سراب 

و بناب را در سال جاری به اتمام برسانيم.

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی خبر داد
ظرفیت تصفیه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهری تبریز 207 هزار مترمکعب در شبانه روز است

پساب  گفت:  نيرو  وزير  فالح-  اسد   - تبريز 
مدول دوم تصفيه خانه تبريز صرفا بايد به درياچه 
تبريز،  در  ما  خبرنگار  گزارش  به  بريزد.  اروميه 
مدول  احداث  آغاز  مراسم  در  چيت چيان  حميد 
دوم تصفيه خانه كالنشهر تبريز با اعالم اين مطلب 
افزود: در درياچه اروميه با محدوديت ورود منابع 
اجرای  با  حاضر  حال  در  كه  هستيم  مواجه  آب 
درياچه  فاضالب،  شبكه های  مثل  احيا  طرح های 
مسير احيا را پيش گرفته است. وی با بيان اينكه 
مسئله فاضالب با بهداشت مردم ارتباط مستقيم 
و  دفع  به شكل صحيح جمع آوری،  اگر  كه  دارد 
تصفيه نشود مشكالت جبران ناپذيری به بار می آورد، 
افزود: روان شدن فاضالب در نهرها، جوی ها و معابر 
وضعيت نگران كننده ای برای شهر ايجاد می كند 
و طبيعی است كه مديريت های شهری نسبت به 
موضوع بسيار نگران باشند. چيت چيان خاطرنشان 
ارتباط  كرد: شهرداری ها همكاری موثری در اين 
داشتند تا برخی از موانع بر سر راه اجرای شبكه های 
فاضالب را رفع كنند، به طوری كه بخش عمده ای 
از اعتبارات بايد صرف اخذ مجوزهای حفاری و... 
حساب  به  شهرداری  همكاری های  با  كه  می شد 

انجام  برای  فاضالب  و  آب  و  شهرداری  مشترك 
با  مسئول  اين  شد.  نهاده  مشترك  عمليات های 
تقدير از همكاری های مناسب شورای شهر تبريز 
در ارتباط با اجرای طرح های شبكه فاضالب اذعان 
داشت: شوراها مجاز هستند برای سرمايه گذاری در 
شبكه های آب و فاضالب عوارضی مصوب كنند كه 
اين مجوزها را هم شورای شهر صادر كرد تا منابعی 

حاصل شود كه همه اين اتفاقات نتيجه فهم، كار 
و مسئوليت مشترك نهادها بود. وزير نيرو با بيان 
اينكه در سال 94 به اندازه سه سال قبل شبكه 
فاضالب در تبريز اجرا شده كه نشان از همكاری 
همه دستگاه دارد، ادامه داد: در اين استان بنا است 
كه هيچ اختالفی بين دستگاه ها نباشد و هم افزايی 
بين دستگاه ها موجب خلق منابع جديدی می شود و 

بركات الهی را نيز در پی خواهد داشت. چيت چيان 
در عين حال خاطرنشان كرد: بيش از 60 درصد 
فاضالب  شبكه  پوشش  تحت  تبريز  جمعيت 
ادامه می يابد  فعاليت ها  اين  به سرعت  و  هستند 
تا 100 درصد جمعيت تحت پوشش قرار گيرند. 
اين مسئول تصريح كرد: اجرای طرح مدول دوم 
تصفيه خانه كالنشهر تبريز موجب می شود تعداد 
960 هزار نفر يعنی حدود نيمی از جمعيت تبريز 
تحت پوشش شبكه فاضالب قرار گيرد و بعد از آن 
خط انتقالی اجرا و پساب به درياچه اروميه انتقال 
می يابد. وی با بيان اينكه با توجه به سرمايه گذاری 
ستاد احيای درياچه اروميه در مدول دوم تصفيه خانه 
تبريز پساب اين تصفيه خانه صرفا بايد به درياچه وارد 
شود و هيچ مصرف ديگری از محل اين پساب نبايد 
صورت گيرد، گفت: اين تصفيه خانه حدود 150 
ميليون متر مكعب آب وارد درياچه خواهد كرد و 
اين تصفيه با باالترين استانداردها انجام می گيرد 
و خالی از مولفه های آلوده كننده است. وزير نيرو 
در عين حال ابراز داشت: اميدواريم طی سه سال 
آينده همه پروژه های فاضالب و شبكه انتقال آب به 

درياچه تمام شود.

تبريز - اسد فالح- عمليات اجرايی مدول دوم تصفيه خانه فاضالب 
شهر تبريز صبح روز سه شنبه با حضور وزير نيرو در چهار كيلومتری 
غرب تبريز آغاز شد. به گزارش خبرنگار ما در تبريز، مراسم كلنگ زنی 
و آغاز عمليات اجرايی اين طرح با حضور مهندس حميد چيت چيان 
وزير نيرو، دكتر اسماعيل جبارزاده استاندار آذربايجان شرقی، دكتر 
عيسی كالنتری مجری طرح احيای درياچه اروميه، مهندس عليرضا 
ايمانلو مديرعامل شركت آب و فاضالب آذربايجان شرقی، جمعی 
دوم  مدول  شد.  برگزار  مسئوالن  و  شهدا  معظم  خانواده های  از 
تصفيه خانه فاضالب شهر تبريز با هدف تامين ظرفيت تصفيه و انتقال 
بخش عمده فاضالب جمع آوری شده سطح شهر تبريز و جلوگيری 

از آلودگی آب های سطحی اجرا می شود و با بهره برداری از آن 960 
هزار نفر از جمعيت شهر تبريز تحت پوشش شبكه فاضالب قرار 
می گيرند. مدت قرارداد اجرای اين طرح، سه سال و هزينه پيش بينی 
شده برای اجرای آن 200 ميليارد تومان است كه از محل اعتبارات 
احيای درياچه اروميه و درآمدهای عمومی و منابع داخلی شركت آب 
و فاضالب تامين خواهد شد. با اجرايی شدن اين طرح گام موثری 
در تثبيت و بهسازی محيط زيست منطقه و مرتفع شدن بخش قابل 
توجهی از معضالت مرتبط با دفع فاضالب شهر تبريز برداشته شده و 
ساالنه 75 ميليون متر مكعب از آب مورد نياز درياچه اروميه از محل 

پساب اين تصفيه خانه تامين خواهد شد.

وزير نیرو در مراسم آغاز احداث مدول دوم تصفیه خانه كالنشهر تبريز:

در سال 94 به اندازه سه سال قبل شبکه فاضالب در تبریز اجرا شده است

با حضور وزير نیرو

عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر تبریز آغاز شد

»ميشايل هويپل« شهردار شهر وين  اصفهان - محمد راعی- 
به منظور بازديد از اصفهان و بناهای تاريخی آن و همچنين ارتقا 
روابط بين دو شهر اصفهان و وين به اين كالنشهر سفر كرده است. 
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، وی در اين سفر ضمن بازديد از 
نصف جهان و فرصت های سرمايه گذاری آن در زمينه ارتباط بيشتر 
ميان دو شهر در زمينه ارتقا روابط فرهنگی و اقتصادی به گفت وگو و 
مذاكره با تيم مديريت شهری اصفهان پرداخت. شهردار وين )پايتخت 
كشور اتريش( پس از ديدار با شهردار اصفهان اظهار كرد: اصفهان 
شهر زيبايی است كه دارای بناها و فضاهای ديدنی بسياری است و 
آثار تاريخی و معماری آن در جهان زبانزد است. وی در ادامه با اشاره 
به زمينه فعاليت فرهنگی اصفهان - وين گفت: قرار است با توجه به 
سابقه فرهنگی و تاريخی اصفهان و وين در اين زمينه تفاهم نامه ای 
بين دو شهر امضا شود. شهردار وين تصريح كرد: زمينه های فرهنگی، 
مناسب ترين حوزه برای ارتباطات بيشتر با اصفهان است. وی بيان 
كرد: البته ساير مباحث مثل فناوری های نوين، پسماند، حمل و 
نقل، آب و فاضالب، انرژی و... نيز زمينه های مهم و مناسبی است 
كه در تفاهم نامه شهرداری اصفهان و وين به اين مباحث پرداخته 
شده است. هويپل درباره زمينه های سرمايه گذاری وين در اصفهان 

افزود: كشور اتريش يكی از اعضای اتحاديه اروپا بوده و از همين 
رو به قوانين و مصوبات اين اتحاديه پايبند است؛ وين نيز جايگاه 
خاصی برای مذاكره و تعامل قائل بوده و از همين رو با خشونت و 
تحريم مخالف است. وی با تاكيد بر اينكه اصفهان ظرفيت های بسيار 
مناسبی برای سرمايه گذاری دارد، عنوان كرد: از همين رو، وين از 
شرايط ديپلماتيك موجود استقبال و آمادگی خود را برای برقراری 
همكاری های اقتصادی با اصفهان اعالم می كند. گفتنی است ميشايل 

هويپل شهردار وين، از سال 1994 يعنی 22 سال است كه سمت 
استانداری و شهرداری وين را به طور همزمان بر عهده دارد. شهردار 
اصفهان نيز در ديدار با شهردار وين اظهار داشت: ديپلماسی فعال 
شهری يكی از بسترهای مناسب جامعه بوده كه نيازمند تعامالت و 
مذاكره با مديران و مسئوالن ساير كشورها است. مهدی جمالی نژاد 
افزود: شهر وين يكی از شهرهای پيشرفته اروپا است كه در حوزه 
مديريت شهر و فناوری های نوين پيشگام بوده كه از همين رو در 
راستای آن فعاليت هايی صورت گرفته است. جمالی نژاد بيان كرد: 
قرار شده در چارچوب ديپلماسی دوجانبه با وين، ارتباطات ويژه ای 
صورت بگيرد كه از همين رو قرار است در راستای موضوعات مختلف، 
تفاهم نامه ای امضا شود كه اميدوارم بتواند در افزايش ارتباط اصفهان 
و وين موثر باشد. وی گفت: متن پيش نويس تفاهمنامه ميان اصفهان 
و وين در حوزه مباحث فناوری های نوين، حمل و نقل، انرژی های 
نو، محيط زيست، پسماند و آب و فاضالب بوده كه اميدوارم اين 
باشد.ادامه داد:  بتواند در پيشرفت و توسعه اصفهان موثر  مسائل 
شهر وين يكی از شهرهای پيشرفته اروپا است كه در حوزه مديريت 
شهر و فناوری های نوين پيشگام بوده كه از همين رو در راستای آن 

فعاليت هايی صورت گرفته است.

در ديدار شهردار اصفهان با شهردار وين مطرح شد

برنامهویژهوینبرایسرمایهگذاریدرنصفجهان

سرپرست   - امروز  فرصت  خبرنگار  اهواز- 
منطقه ای  برق  شمال  ناحيه  بهره برداری  امور 
خوزستان گفت: نصب و راه اندازی كليد هوايی 
ترانس در پست برق فرعی  باسبارهای دو  رابط 
هفته تپه با موفقيت انجام شد. حسن صدری زاده 
افزوده : با نصب اين كليدهوايی توسط كابل های 
افزايش  يادشده  برق  پست  ويژه،پايداری  رابط 
در  موثری  نقش  كار  اين  و  داشته  چشمگيری 
در  رسانی  برق  وبهبود  اطمينان  ضريب  فزايش 

از  : پس  منطقه دارد. صدری زاده اظهار داشت 
توسعه پست برق ياد شده ونصب ترانس دوم با 
اين طرح ونصب يكدستگاه كليد هوايی  اجرای 
پست  اين  دوترانس  هر  باسبارهای  بين  رابط 
فراهم  عملياتی  مانورهای  افزايش  امكان  برق، 
ها  ترانس  از  هريك  كارايی  افزايش  كه  گرديده 
را هنگام بروز اشكال در شبكه برق قدرت برای 
مشتركان به همراه داشته و در نهايت باعث كاهش 
در  همچنين  گردد  می  احتمالی  خاموشی های 

بر روی  انجام تعميرات  شرايط خاص ودر زمان 
فيدرهای  بار  توان  می  نيز  ها  ترانس  از  هريك 
پست  داد:  ادامه  وی  كرد.  تامين  نيز  را  معيوب 
فرعی هفت تپه از ابتدای احداث آن در سال 56 
دارای يك دستگاه ترانس به ظرفيت 40 مگاولت 
آمپر بوده كه تامين كننده بار كارخانجات مهم 
منطقه هفت تپه شامل كاغذ پارس، نيشكر هفت 
تپه، حرير خوزستان و ديگر صنايع وابسته( می 
باشد. گفتنی است امور بهره برداری ناحيه شمال 

بهره برداری شركت  معاونت  گانه  نواحی 9  جزو 
برق منطقه ای خوزستان می باشدكه دربرگيرنده 
شهرهای شوش، هفت تپه، عبدالخان، آهودشت، 
انديمشك، دزفول و شهرك های اين شهرها است و 
بخشی از وظايف اين ناحيه شامل هدايت و نظارت 
بر بازنگری، اصالح و اجرای دقيق دستورالعمل های 
اجرايی  روش های  و  رويه ها  ايمنی،  بهره برداری، 
برق  پوشش  زير  توزيع  فوق  و  انتقال  شبكه 

منطقه ای خوزستان است.

رشت- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش 
گيالن،  استان  گاز  شركت  عمومی  روابط 
بهره برداری  معاون  اكبر،  حسين  مهندس 
توليد  اندازی سامانه  راه  از  گاز گيالن  شركت 
درخصوص  آنالين  بصورت  گاز  صورتحساب 
داد.  خبر  مستاجر  و  مالك  حساب  تسويه 
گيالن  استان  گاز  شركت  بهره برداری  معاون 
در  تسريع  را  سامانه  اين  راه اندازی  از  هدف 
صرفه جويی  مشتركين،  به  خدمت رسانی  امر 

دوباره  از  جلوگيری  و  هزينه  و  زمان  در 
در  افزود  اكبر  مهندس  كرد.  عنوان  كاری 
توسط  از درخواست صورتحساب  گذشته پس 
متقاضی، شركت گاز صورتحساب صوری برای 
ماه  دو  الی  يك  از  پس  و  می نمود  صادر  وی 
صورتحساب اصلی برای مشترك صادر می شد، 
سامانه،  اين  اندازی  راه  با  اكنون  هم  ولی 
شده  توليد  آنالين  بصورت  اصلی  صورتحساب 
دست  به  ساعت   5 از  كمتر  زمان  مدت  در  و 

به  متقاضی  كار  اين  برای  می رسد.  مشترك 
و  نمايد  می  مراجعه  دولت  پيشخوان  دفاتر 
اعالم  را  خود  كنتور  انداز  شماره  مشكی  رقم 
نموده و بر اين اساس درخواست توسط دفاتر 
در  می گردد.  ارسال  گاز  اداره  برای  پيشخوان 
ادامه شركت گاز نسبت به صدور صورتحساب 
از طريق سامانه شركت اقدام می نمايد و پس 
از صدور صورتحساب، شناسه قبض و پرداخت 

برای مشترك ارسال می شود.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدير عامل 
شركت آب و فاضالب استان بوشهر گفت: براي 
بهره برداري 15 كيلومتر شبكه فاضالب گناوه 
و 10 كيلومتر شبكه فاضالب ديلم به عمليات 

لوله راني با 65 ميليارد ريال اعتبار نياز است.
همگاني  آموزش  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
كيقباد  بوشهر،  استان  فاضالب  و  آب  شركت 
ياكيده با اشاره به اجراي 117 كيلومتر شبكه 
كيلومتر   117 از  داشت:  اظهار  گناوه  فاضالب 
 87 گناوه  فاضالب  طرح  شده  اجرا  شبكه 

كيلومتر آن در دست بهره برداري است.

وي با بيان اينكه تاكنون 7 هزار و 356 انشعاب 
است  شده  نصب  و  واگذار  گناوه  در  فاضالب 
تصريح كرد: تاكنون براي اجراي طرح فاضالب 
گناوه 264 ميليارد ريال سرمايه گذاري شده و 
اين در حالي است كه براي تكميل آن به 750 

ميليارد ريال اعتبار نياز است.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان بوشهر 
را  گناوه  فاضالب  طرح  فيزيكي  پيشرفت 
افزايش  كرد:  نشان  خاطر  و  دانست  86 درصد 
سهم اعتبارات تكميل فاضالب بايد مورد توجه 
قرار گيرد تا ساكنان اين شهر ساحلي بتوانند از 

طرح ياد شده بهره  مند شوند.
لوله راني  طرح  اجراي  اينكه  بيان  با  ياكيده 
در  گناوه  در  زمين  به شرايط خاص  توجه  با 

: براي  گفت  است  راهكار  تنها  نقاط  برخي 
فاضالب  شبكه  15 كيلومتر  از  بهره برداري 
اجراي  به  نياز  گناوه  شهر  در  شده  اجرا 
ميليارد   35 به  عمليات  اين  است.  لوله راني 

ريال اعتبار نياز دارد.
وي با اشاره به بهره مندي مشتركين از خدمات 
طرح فاضالب ديلم افزود: براي وارد مدار شدن 
اجرا شده در شهر  10 كيلومتر شبكه فاضالب 
كار  دستور  در  لوله راني  عمليات  اجراي  ديلم، 
قرار دارد و براي اين عمليات 30 ميليارد ريال 

اعتبار مورد نياز است.

سرپرست امور بهره برداری ناحیه شمال برق منطقه ای خوزستان خبر داد

نصبوراهاندازییکدستگاهکلیدهواییدرپستبرقفرعیهفتتپه

سامانهتولیدصورتحسابگازبهصورتآنالینراهاندازیشد

۶۵ میلیارد ریال اعتبار براي عملیات لوله راني شبکه فاضالب دیلم و گناوه نیاز است
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