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سرپرس��ت اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه گفت: یکی 
از مهم ترین ویژگی های الیحه پلیس قضایی، پیش بینی ایجاد پلیس 
تخصصی در امور قضایی است که زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضاییه 

و مستقل از نیروی انتظامی تشکیل می شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی معاون��ت حقوقی قوه قضاییه، جعفر 
کاظم پور با اشاره به اینکه کادر پلیس قضایی از واجدین شرایط و از 
میان افسران و درجه داران نیروهای نظامی و انتظامی و سایر ضابطان 
جذب می شوند، خاطرنشان کرد: پلیس قضایی در شهرستان ها تحت 

نظر و تعلیمات دادستان حوزه قضایی انجام وظیفه می کند. 

وی ب��ا بیان اینکه بر اس��اس اصل های 156 و 61 قانون اساس��ی 
جمهوری اس��المی، قوه قضاییه عه��ده دار حل و فصل دعاوی، حفظ 
حقوق عمومی، گسترش اجرای عدالت، اقامه حدود الهی و پشتیبانی 
از حقوق فردی و اجتماعی اس��ت، تصریح کرد: بدیهی است عملکرد 
دقیق و سریع دس��تگاه قضایی در انجام وظایف و تکالیف پیش بینی 
شده، مس��تلزم همکاری صمیمانه و دلس��وزانه ضابطان دادگستری 
اس��ت و آنها را می توان ب��ه مثابه بازوان توانمند دس��تگاه قضایی به 

شمار آورد. 
کاظم پ��ور تاکید ک��رد: کیفیت مطلوب این هم��کاری مبتنی بر 

ارتقای س��طح علمی، عملی و شایس��تگی های اخالق��ی ضابطان، 
فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی، اجرای 
دقیق تر مقررات آیین دادرس��ی کیفری در رابطه با وظایف و نحوه 
عملک��رد ضابطان و نظ��ارت قضایی الزم بر آنه��ا طبق بند 11 از 
سیاس��ت های کل��ی قضایی ابالغی از س��وی مق��ام معظم رهبری 

خواهد بود. 
سخنگوی کمیس��یون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسالمی نیز 
هفته گذشته اعالم کرد الیحه پلیس قضایی به همراه چندین الیحه 

قضایی دیگر در اولویت رسیدگی این کمیسیون قرار گرفته است. 

سرپرست اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه: 

پلیستخصصیدرامورقضاییتشکیلمیشود
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مدی��رکل بنی��اد مس��کن انقالب اس��المی 
آذربایجان ش��رقی با اشاره به حفظ ساختار 
س��نتی روس��تاها در جریان اج��رای طرح 
ه��ادی، گف��ت: در اج��رای ط��رح ه��ادی 
روس��تاها حفظ س��اختار س��نتی روستاها 

در ابع��اد گوناک��ون فرهنگی و اجتماعی با اس��تفاده از منابع و مصالح 
بومی رایج در اس��تان امکان پذیر بوده و از اهمی��ت فراوانی برخوردار 
اس��ت.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهن��دس حافظ باباپور، اجرای 
طرح هادی و مقاوم س��ازی اماکن مسکونی در روستاها را نقش مهمی 
در توس��عه عمران روس��تایی عنوان و خاطرنش��ان کرد: هدف از تهیه 
و اجرای این طرح  ها ایجاد زمینه توس��عه و عمران روس��تاها با توجه 
به ش��رایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تامی��ن عادالنه امکانات از 
طریق ایجاد تس��هیالت اجتماعی، تولی��دی و رفاهی، هدایت وضعیت 
فیزیکی روس��تا، ایجاد تس��هیالت الزم برای بهبود مسکن روستائیان 
و خدمات محیط زیس��تی و عمومی  اس��ت.مهندس باباپور با اشاره به 
اینکه برنامه ریزی فرهنگی و اقتصادی در س��طح جامعه روس��تایی ما 
بایستی از سوی دس��تگاه ها و سازمانهای مربوطه و خدمات رسان در 

ابعاد مختلف توسعه یابد، تصریح کرد: با عنایت به اینکه تعامل ...

مدیر عامل ش��رکت بهره برداری نفت و گاز 
کارون از انجام تعمیرات اساسی همزمان 3 
ایستگاه فرآورشی گاز این شرکت با صرف 
28 هزار و 600 نفر ساعت ظرف مدت یک 

م��اه خبر داد. مهندس محس��ن دهانزاده در 
تشریح خبر فوق اظهار داشت: ایستگاه های تقویت فشار گاز بنگستان 
آب تیم��ور، منص��وری و همچنین واحد »ب« پاالیش��گاه ش��یرین 
س��ازی گاز ش��رکت بهره برداری نفت و گاز کارون به طور همزمان 
مورد تعمیرات اساس��ی چهار س��االنه قرار گرفتند. وی افزود: در این 
عملیات تعمیرات اساسی 10 اصالحیه فرآورشی انجام شده و بیش از 
1270 تجهیز ابزار دقیق، 3064 تجهیز برقی و بالغ بر 1210 تجهیز 
مکانیکی مورد تعمیر و کالیبراس��یون قرار گرفت. مدیر عامل شرکت 
نفت و گاز کارون در بخش��ی از گزارش عملکرد 5 ماهه نخست سال 
جاری در حوزه عملیات گفت: در این مدت تعمیرات اساسی دوره ای 
96 تجهیز با توان کمتر از 4000 اسب بخار شامل توربین،کمپرسور، 
تلمبه، الکترو موتور و مخازن انجام شده و 34 تجهیز دیگر نیز در حال 

انجام تعمیرات اساسي مي باشد. مهندس دهانزاده با تأکید بر...

صرف 28600 نفر ساعت برای 
تعمیرات اساسی تأسیسات 
فرآورشی گاز شرکت کارون

حفظ ساختار سنتی روستاها 
در جریان اجرای طرح هادی
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اخبار اخبار

اهالی 6 روستا و 12 واحد صنعتی 
شهرستان گنبدکاووس با صرف اعتبار 
افزون بر 18 میلیارد ریال از نعمت گاز 

طبیعی بهره مند شدند
گرگان - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی در 
مراسم بهره برداری از این طرح های گازرسانی که به صورت متمرکز 
در روستای امیدآباد از توابع بخش مرکزی گنبدکاووس برگزار شد، 
عالوه بر این روستا، اهالی پنج روستای امیدیه، توحید 1 و 2 و سلمان 
فارسی 1 و 2 نیز با  جمعیتی افزون بر 2210 نفر، از نعمت گاز 
طبیعی بهره مند خواهند شد.در این مراسم سرپرست امور بهره برداری 
شرکت گاز استان گلستان گزارشی از وضعیت گازرسانی در سطح 
شهرستان گنبد ارائه نمود.وی گفت:با گازرسانی به این روستاها، شمار 
روستاهای بهره مند از نعمت گاز طبیعی دراین استان به 782 روستا 
معادل 89 درصد افزایش یافت.محمدحسین منتظری افزود: عملیات 
گازرسانی به دیگر روستاهای باقی مانده استان که قابلیت گازرسانی 
دارند، درصورت تامین اعتبارات مورد نیازظرف دو تا سه سال آینده 
انجام می شود.وی تصریح کرد:شرکت گاز استان گلستان در ایام هفته 
دولت امسال گازرسانی به 30 روستا با جمعیت تقریبی 15 هزار و 
650 نفر جمعیت و 55 واحد صنعتی را با مجموع هزینه ای بالغ بر 
246 میلیارد ریال انجام داده است.منتظری با تاکید برضرورت رعایت 
نکات ایمنی در استفاده از گاز طبیعی ازسوی مشترکان، اضافه کرد: 
هم اکنون 70 درصد سبد انرژی خانوارهای گلستان از گاز طبیعی به 
عنوان سوخت پاک تامین می شود.معاون برنامه ریزی و امور عمرانی 
فرماندار ویژه گنبدکاووس نیز دراین مراسم با قدردانی از تالش ها 
انجام شده برای گازرسانی به روستاها، گفت: با گازرسانی به شش 
روستایی که امروز انجام شد، شمار روستاهای بهره مند از نعمت گاز 
طبیعی بخش مرکزی این شهرستان از مجموع به 128 روستا افزایش 
یافت. احمد دستمرد با بیان اینکه درحال حاضر عملیات گازرسانی 
افزود: رفع  به 4 روستای شهرستان گنبد در دست اجرا می باشد 
محرومیت ها و جلب رضایت مردم از اهداف شرکت گاز در گازرسانی 
به مناطق روستایی بوده و بر اساس برنامه پیش بینی شده، گاز رسانی 
به بیشتر روستاهای بخش داشلی برون گنبدکاووس تا پایان سال 

1396 انجام خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبرداد

نوسازی 1500 تاکسی فرسوده تا پایان سال
فرصت  خبرنگار   - اصفهان 
و  نقل  و  حمل  معاون  امروز- 
با  اصفهان  شهرداری  ترافیک 
خودرو  هزار   2 اینکه  به  اشاره 
فرسوده در شهر وجود دارد که 
نفر   1500 دولت  همکاری  با 

برای نوسازی خودرو خود ثبت نام کردند، اظهارکرد: تا پایان سال 
حدود 1500 تاکسی فرسوده شهر نوسازی می شود. به گزارش 
تاکسی های  کرد:  اظهار  علیرضا صلواتی  اصفهان،  از  ما  خبرنگار 
فرودگاه یکی از برندها و نماد شهر است که باید نوسازی آن در 
دستور کار قرار می گرفت. وی افزود: زمانی که توریست وارد شهر 
می شود در ابتدا با رانندگان تاکسی برخورد می کنند در همین 
راستا با مشارکت رانندگان تاکسی کل ناوگان تاکسیرانی فرودگاه 
نوسازی شد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان عنوان 
کرد: برای محقق شدن اقتصاد مقاومتی خودروهای فرودگاه را از 
شرکت سایپا خریداری کردیم تا تولید داخل تقویت شود. صلواتی 
با اشاره به اینکه 2 هزار خودرو فرسوده در شهر وجود دارد که با 
همکاری دولت 1500 نفر برای نوسازی خودور خود ثبت نام کردند، 
بیان کرد: تا پایان سال حدود 1500 تاکسی فرسوده شهر نوسازی 
می شوند. وی با تاکید بر اینکه درنظر داریم سیستم تاکسیرانی 
پایانه ها را از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری تغییر دهیم، ادامه 
داد: دوره های تخصصی، تشریفات گردشگری و زبان انگلیسی برای 
راننده برگزار می شود. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان تاکید کرد: برای جلب رضایتمندی رانندگان نوع انتخاب 

خودرو را به آنان واگذار کردیم.

شرکت آب و فاضالب اقدامات خوبی در 
شهرستان مهاباد انجام داده است

را  مطلب  این  امروز-  فرصت  خبرنگار  ارومیه- 
وفاضالب  آب  شرکت  عامل  مدیر  اکبری  مهندس 
امور  محل  در  که  ای  جلسه  در  غربی  آذربایجان 
امور  مدیرکل  قدمی  مهندس  آقایان  حضور  با  مهاباد 
نظارت  مدیر  اسماعیلی  مهندس  نیرو،  وزارت  مجلس 
شرکت  فاضالب  تصفیه  و  آوری  جمع  طرح های  بر 
نماینده  زاده  محمود  مهندس  کشور،  آبفای  مهندسی 
حاج  اسالمی،  شورای  مجلس  در  مهاباد  شریف  مردم 
و  مهاباد،  شهرستان  محترم  جمعه  امام  سهرابی  آقا 
شهرستانی  و  استانی  مدیران  و  مسئولین  از  تعدادی 
جمله  از  افزودند:  و  نموده  اعالم  بود  شده  تشکیل 
مشترکین  کاهش  به  می توان  شرکت  خوب  اقدامات 
غیر برخوردار از فشار آب مناسب در شبکه از 15000 
مشترک طی سال 90 به کمتر از 1000 مشترک طی 
و  توپوگرافی  و  خاص  وضعیت  الرغم  علی  سال جاری 
اجرا  دردست  مهاباد،  شهر  اطراف  در  ارتفاعات  وجود 
روش  به  شرب  آب  جدید  خانه  تصفیه  احداث  بودن 
B.O.T با سرمایه گذاری 428 میلیارد ریال تا پایان 
شهر  آب  تأمین  پروژه  بودن  اجرا  دست  آتی،در  سال 
کیلومتر   6/7 احداث   – چاه  حلقه   4 حفر  با  مهاباد 
متر   2000 مخزن  باب  یک  احداث   – انتقال  خط 
و  فجر  هوادهی  مخزن  احداث   – فردوس  باغ  مکعبی 
احداث برج آبگیر در صورت تخصیص اعتبارات مصوب 
فرآیند  بهبود  اجرایی  عملیات  شروع  سال جاری، 
تخصیص  صورت  در  که  شهری  فاضالب  خانه  تصفیه 
100 درصد  به  برخورداری  نیاز درصد  مورد  اعتبارات 

خواهد رسید.
و درخواست  با هماهنگی  این جلسه  است  به ذکر  الزم 
مردم  محترم  نماینده  زاده  محمود  مهندس  آقای 
هدف  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  مهاباد  شریف 
روستایی  و  شهری  فاضالب  و  آب  مشکالت  بررسی 
شهرستان مهاباد و حل مشکالت کمبود آب کشاورزان 
کشاورزی  جهاد  ادارات  سوی  از  راه حل  درخواست  و 
و سازمان آب منطقه ای برگزار گردید و از جمله سایر 
بخش  درخصوص  جلسه  این  در  شده  مطرح  مباحث 
مشکالت  رفع  و  آبگیر  برج  احداث  پروژه  ادامه  آب، 
جدید  خانه  تصفیه  نمودن  مدار  وارد  جهت  اعتباری 
حدود  آب  قطعی  مشکل  آتی،رفع  سال  طی  االحداث 
باغ  مخزن  نمودن  مدار  وارد  خانوار،شکالت   1500
 8 به طول  برگشت  و  رفت  خطوط  اجرای  و  فردوس 
کیلومتر   60 اصالح  آب،  شبکه  فرسودگی  کیلومتر، 
شبکه آب، تحویل و تحول شهر خلیفان مورد تصویب 

قرار گرفت. 
همچنین در بخش فاضالب به منظور حذف بوی تصفیه 
تغییر  فاضالب،  تصفیه خانه  جابجایی  فاضالب،  خانه 
کاهش  جهت   SPR به  فاضالب  خانه  تصفیه  فرآیند 
مشکل  حل  و  شد  تصویب  فاضالب  خانه  تصفیه  بوی 
فاضالب مناطق شهر صبا، پشت میدان میوه وتره بار و 
نیز مورد  فاضالب روستای خانگی خانقاه  احداث شبکه 

قرار گرفت.  موافقت 

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت 
بهره برداری نفت و گاز کارون از انجام تعمیرات اساسی 
همزمان 3 ایستگاه فرآورشی گاز این شرکت با صرف 
28 هزار و 600 نفر ساعت ظرف مدت یک ماه خبر 
داد. مهندس محسن دهانزاده در تشریح خبر فوق اظهار 
داشت: ایستگاه های تقویت فشار گاز بنگستان آب تیمور، 
منصوری و همچنین واحد »ب« پاالیشگاه شیرین سازی 
گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون به طور همزمان 
مورد تعمیرات اساسی چهار ساالنه قرار گرفتند. وی افزود: 
در این عملیات تعمیرات اساسی 10 اصالحیه فرآورشی 
انجام شده و بیش از 1270 تجهیز ابزار دقیق، 3064 
تجهیز برقی و بالغ بر 1210 تجهیز مکانیکی مورد تعمیر 
و کالیبراسیون قرار گرفت. مدیر عامل شرکت نفت و گاز 
کارون در بخشی از گزارش عملکرد 5 ماهه نخست سال 
جاری در حوزه عملیات گفت: در این مدت تعمیرات 
اساسی دوره ای 96 تجهیز با توان کمتر از 4000 اسب 

و  موتور  الکترو  تلمبه،  توربین،کمپرسور،  شامل  بخار 
مخازن انجام شده و 34 تجهیز دیگر نیز در حال انجام 
تعمیرات اساسي مي باشد. مهندس دهانزاده با تأکید بر 

لزوم حمایت از سازندگان داخلی گفت: در راستاي اجراي 
محورهاي برنامه اقتصاد مقاومتي، در نیمه نخست سال 
جاری 48 قلم کاال در شرکت بهره برداری نفت و گاز 

کارون با اعتبار 5 میلیارد و 350 میلیون ریال توسط 
سازندگان داخلی بومی سازی شده و بیش از 57 قلم 
کاالی دیگر نیز در دست ساخت  می باشد. مدیر عامل 
برداری نفت و گاز کارون، توسعه بخش  بهره  شرکت 
بنگستان واحد نمکزدائی شماره 2 اهواز، پیش راه اندازی 
فاز 2 پاالیشگاه شیرین سازی گاز، راه اندازی آزمایشی 
6 کمپرسور گاز اسیدی، راه اندازی 7 تجهیز فرآورشی 
در واحد های بهره برداری و نمکزائی و مشارکت در راه 
اروندان،  گاز  و  نفت  شرکت   36" لوله  خطوط  اندازی 
"42 کنارگذر رامشیر و "12 گاز اسیدی خروجی فاز 2 
پاالیشگاه شیرین سازی گاز را بخشی از مهم ترین اقدامات 
برشمرد.  جاری  سال  نخست  ماهه  در 5  شرکت  این 
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون بزرگترین شرکت 
تابع مناطق نفت خیز جنوب است که مسئولیت تولید 
روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت خام از میادین اهواز، 

منصوری، رامین و آب تیمور را به عهده دارد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون؛

صرف 28600 نفر ساعت برای تعمیرات اساسی تأسیسات فرآورشی گاز شرکت کارون

تبریز - اسد فالح- مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
ساختار  به حفظ  اشاره  با  آذربایجان شرقی  اسالمی 
سنتی روستاها در جریان اجرای طرح هادی، گفت: 
در اجرای طرح هادی روستاها حفظ ساختار سنتی 
با  اجتماعی  و  فرهنگی  گوناگون  ابعاد  در  روستاها 
استان  در  رایج  بومی  مصالح  و  منابع  از  استفاده 
امکان پذیر بوده و از اهمیت فراوانی برخوردار است.به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس حافظ باباپور، 
اجرای طرح هادی و مقاوم سازی اماکن مسکونی در 

روستایی  عمران  توسعه  در  مهمی  نقش  را  روستاها 
عنوان و خاطرنشان کرد: هدف از تهیه و اجرای این 
طرح  ها ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه 
به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تامین عادالنه 
امکانات از طریق ایجاد تسهیالت اجتماعی، تولیدی و 
رفاهی، هدایت وضعیت فیزیکی روستا، ایجاد تسهیالت 
الزم برای بهبود مسکن روستائیان و خدمات محیط 
به  اشاره  با  باباپور  مهندس  است.  عمومی   و  زیستی 
اینکه برنامه ریزی فرهنگی و اقتصادی در سطح جامعه 

روستایی ما بایستی از سوی دستگاه ها و سازمانهای 
مربوطه و خدمات رسان در ابعاد مختلف توسعه یابد، 
تصریح کرد: با عنایت به اینکه تعامل متقابل جامعه 
عمرانی،  بهتر طرح های  چه  هر  اجرای  در  روستایی 
نیازمند یک مدیریت فرهنگی عمیق می باشد، بنابراین 
ضرورت ارتقای سطح تولید اقتصادی و فرهنگی در 
روستاهای کشور مورد توجه دولتمردان، پژوهشگران، 
روسای سازمان ها و بخصوص مدیران کل بنیاد مسکن 

سراسر کشور قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی اعالم کرد 
حفظ ساختار سنتی روستاها در جریان اجرای طرح هادی 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر 
شهید رجایی از جابه جایی 33 میلیون تن انواع کاالی 
نفتی و غیرنفتی با ثبت رشد 31 درصدی عملیات در 
بندر شهید رجایی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر 
داد. به گزارش خبرنگار واحد اطالعات و اخبار روابط 
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، ابراهیم 
ایدنی در این رابطه اظهار داشت: بزرگترین بندر تجاری 
ایران طی پنج ماهه سال جاری میزبان بالغ بر یک هزار 

و 739فروند شناور با تناژهای مختلف بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته افزایش 8درصدی به ثبت 
رسید. وی ادامه داد: از کل شناور ورودی به بندر شهید 
وزن  تن  هزار  باالی  فروند   390 و  یک هزار  رجایی، 

داشته اند.
جابجایی 33 میلیون تن انواع کاال

ایدنی همچنین ضمن اشاره به عملکرد منطقه ویژه 
ابتدای  تا  فروردین  از  رجایی  شهید  بندر  اقتصادی 
شهریور ماه سال 95 اظهار داشت: طی مدت یاد شده، 
در مجموع 33 میلیون و 192 هزار و 259 تن کاالی 
نفتی و غیر نفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران تخلیه 
و بارگیری شد که افزایش 31 درصدی طی این مدت به 
ثبت رسید. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مدیر 
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی افزود: از این 
حجم عملیات بندری، 21 میلیون و 133 هزار و 789 
تن مربوط به کاالهای غیر نفتی و 12 میلیون و 58 هزار 

و 470 تن اختصاص به مواد نفتی دارد که به ترتیب 35 
و 24 درصد افزایش داشته است.

افزایش 66 درصدی صادرات غیرنفتی 
این مقام مسئول همچنین حجم کل کاالهای ترانزیت 
شده از طریق بزرگترین بندر تجاری کشور طی پنج ماه 
نخست سال جاری را یک میلیون و 853 هزار و 314 تن 
اعالم کرد و افزود: در این خصوص، رشد 5 درصدی در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را شاهد بودیم.  وی 
حجم صادرات کاالهای غیرنفتی در بزرگترین بندر تجاری 
ایران را 14 میلیون و 194 هزار و 973 تن اعالم کرد که 

66 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.
ایدنی از کابوتاژ 60 هزار و 169 تن از این گونه کاالها 
طی مدت یاد شده سخن به میان آورد و خاطرنشان 
کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ترانشیپ 673 هزار و 
598 تن کاالی غیرنفتی نیز از طریق خطوط کشتیرانی 
انجام شد که 28 درصد رشد  دیگر  بنادر  به  فیدری 

اقتصادی بندر شهید  داشته است. مدیر منطقه ویژه 
رجایی افزود: طی همین مدت، همچنین 3 میلیون و 
760 هزار و 903 تن کاالی غیر نفتی از طریق این بندر 
وارد کشور شد که کاهش 9 درصدی را نشان می دهد.

صادرات 3میلیون تن فرآورده نفتی 
وی در بخش دیگری از سخنان خود از رشد 56 درصدی 
صادرات فرآورده های نفتی از بندر شهید رجایی خبر 
داد و گفت: طی پنج ماه نخست امسال، 3 میلیون و 
719 هزار و 644 تن مواد نفتی از طریق این بندر به 
خارج از کشور صادر شد. به گفته ایدنی، یک میلیون و 
486 هزار و 210 تن مواد نفتی طی این مدت از طریق 
این بندر به داخل کشور وارد و 41 هزار و 641 تن از 
این گونه کاالها نیز ترانزیت شده است. مدیر منطقه 
ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی همچنین از کابوتاژ 6 
میلیون و 810 هزار و 975 تن کاالی نفتی در این بندر 

با رشد 10 درصدی خبر داد.

ایدنی خبر داد 
رونق 31درصدی تخلیه و بارگیری کاال در بندر شهید رجایی

تبریز - اسد فالح- بیش از 30 نفر از کارکنان 
سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی از 
شبکه فاضالب، تاسیسات و تصفیه خانه فاضالب 
مدرن تبریز بازدید کردند.به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی، طی هماهنگی های بعمل 

آمده در شهریورماه سال جاری بیش از 30 نفر از 
کارکنان سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان 
شرقی از شبکه در حال احداث فاضالب کالنشهر 
تبریز و تصفیه خانه فاضالب تبریز بازدید آموزشی 
کارشناسان  که  بازدید  این  آوردند.در  بعمل 
همراهی  را  کنندگان  بازدید  نیز  تصفیه خانه 

می کردند ضمن تشریح تمام مراحل تصفیه و 
قسمت های مختلف تصفیه خانه را برای بازدید 
کنندگان ارائه دادند.الزم به توضیح است کارکنان 
سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی از 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب در حال احداث 

کالنشهر تبریز نیز بازدید کردند.

شهریورماه جاری انجام گرفت؛ 
بازدید از تأسیسات، شبکه فاضالب و تصفیه خانه بزرگ فاضالب تبریز 
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