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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن در 
بازدیداز پروژه های تالش عنوان نمود :

ساماندهی رودخانه ها به روش 
شیوه نامه موجب احیاء رودخانه ها 

وکاهش مخاطرات سیالب گردید
رشـت – علـی حیـدری: مدیـر 
عامـل شـرکت آب منطقه ای گیـان در 
بازدیـد بازدیـد از پـروژه های شهرسـتان 
تالـش گفـت : سـاماندهی رودخانـه ها به 
روش شـیوه نامـه موجب احیـاء رودخانه 
هـا وکاهـش مخاطـرات سـیاب گردید .   

بـه گـزارش روابط عمومـی آب منطقه ای گیـان ، امروز مهندس 
وحیـد خّرمی مدیر عامل شـرکت آب منطقـه ای گیان با حضور 
نماینده مردم شهرسـتانهای تالش،رضوانشـهر و ماسال در مجلس 
شـورای اسـامی و فرمانـدار تالش از پـروژه های در دسـت اجرای 
ایـن شهرسـتان بازدید نمـود .  مدیر عامل شـرکت آب منطقه ای 
گیـان  در حاشـیه ایـن بازدیـد گفت: سـاماندهی رودخانـه ها به 
روش شـیوه نامـه موجـب احیـاء رودخانـه ها وکاهـش مخاطرات 
سـیاب گردیـد . مهندس خّرمی افـزود: تاکنون حـدود ۱۹ طرح 
و پـروژه در تالـش بـا بیش از۱۶ کیلومتـر از رودخانه های تالش به 
روش شـیوه نامـه ، سـاماندهی و یـا در مرحلـه  اجرا می باشـد که 
ارزش ایـن پـروژه هـا حـدود   ۳ میلیـارد تومان می باشـد. در این 
سـفر ؛ پروژه سـد الستیکی کرکانرود تالش،  پروژه های ساماندهی 
رودخانه خاله سـرای ۵۷ ، منطقه وارده سـرا و کله سـرا ، رودخانه 
جوکنـدان ، محدوده روسـتای پی سـرا، رودخانـه گرگانرود و چند  
اسـتخرپروش ماهیـان خاویاری مـورد بازدید مدیر عامل شـرکت 
آب منطقه ای گیان  قرار گرفت . شـایان ذکر اسـت ، تالش دارای 
۱۱ رشـته رودخانـه اصلـی بطـول کل بیـش از ۱۸۰کیلومتر می 
باشـد که همگی دارای شیب و در مواقع سیاب طغیانی هستند .

به منظور افزایش توان انتقالی شبکه: 
تعویض هادی های خط ۶۳ کیلوولت 
دو مداره بیستون به هرسین به طول 

ده کیلومتر در استان کرمانشاه
کرمانشـاه: معاون بهره برداری شـرکت برق منطقه ای غرب، 
از تعویـض هادی هـای خـط ۶۳ کیلوولـت دو مـداره بیسـتون به 
هرسـین به طول ده کیلومتر در اسـتان کرمانشاه به منظور افزایش 
تـوان انتقالی شـبکه خبـر داد. به گـزارش روابط عمومی شـرکت 
برق منطقه ای غرب، "سـیامک محمدی حسـینی" گفت: با توجه 
بـه رشـد بـار صنایـع موجـود در حد فاصل بیسـتون تا هرسـین 
و ضـرورت افزایـش تـوان انتقالـی خطـوط ۶۳ کیلوولـت موجود، 
هادی های خط دومداره بیسـتون به هرسـین به طول ده کیلومتر 
بـا نـوع پرظرفیـت تعویض شـد. وی افـزود: با تعویـض هادی های 
خـط مذکـور، تـوان قابـل انتقال ایـن خط بـه بیـش از ۵ /۱  برابر 
میـزان قبلـی افزایـش یافـت. مهندس حسـینی در پایـان گفت: 
افزایش قابلیت اطمینان شبکه در هنگام بروز قطعی در یک مدار، 
تأمیـن بـار صنایع منطقـه به خصوص مجتمـع فوالد بیسـتون و 
افزایش تولید محصول این شرکت و در نهایت، افزایش اشتغال در 
منطقه بـا توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری)مدظلّه العالی( 

از اثـرات این اقدام به شـمار مـی رود.

بازدید اصحاب رسانه به همراه مدیر 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان گلستان  
گـرگان - کرمی: بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری گلسـتان اصحـاب رسـانه در تور یـک روزه از 
پروژه های آبخیزداری ونهالسـتان شهرستان علی آباد کتول در دهنه 
محمدآباد بازدید کردند.در این بازدید ابوطالب قزلسـفلو اجرای طرح 
هـای آبخیـزداری و منابع طبیعی را یکـی از مهم ترین فعالیت های 
اداره کل منابع طبیعی اسـتان دانسـت و اظهار کرد: اعتبار این پروژه 
هـا از محـل ارز صندوق توسـعه ملـی و اعتبارات اسـتانی تامین می 
شـود.وی با اشـاره به اینکه سـال گذشـته از محل این اعتبـارات ۱۷ 
میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اسـتان مصوب شـد، افزود: 
ایـن اعتبـار بـرای ۱۵ زیر حوزه در شهرسـتان های اسـتان در بخش 
هـای جنگلـکاری ، اصـاح و احیای مراتع و کاداسـتر و فعالیت های 
آموزشـی و ترویجـی در زمینـه حفظ منابع طبیعی تخصیص یافت.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان گلسـتان با بیان اینکه 
از محـل اعتبـارات اسـتانی حـدود ۷ میلیـارد تومان به ایـن طرح ها 
اختصـاص داده شـد، گفـت: در مجموع بیـش از 2۰ میلیـارد و ۵۰۰ 
میلیـون تومـان اعتبار به این طرح هـا اختصاص داده شـد.وی یادآور 
شـد: بـا توجه به عنایتـی که رهبر معظـم انقاب داشـتند اعتبارات 
این بخش نسـبت به سـال گذشـته بـا افزایش مواجه بـود که مبلغ 
۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای اجرای 
طـرح هـای آبخیـزداری، اصـاح و احیـا جنگل ها و مراتع، تسـهیل 
گری و کاداسـتر در نظر گرفته شد.قزلسـفلو اظهـار کرد: طی تفاهم 
نامه ای که اسـتاندار گلسـتان و ریاسـت سـازمان جنگل ها و مراتع 
باهم داشـتند مبلغ ۱۵ میلیارد تومان برای طرح آبخیزداری مصوب 
کردند.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان گلستان مجموع 
اعتبارات مصوب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان در سال 
گذشـته را 44 میلیـارد تومـان اعام کرد و گفـت: این اعتبار از منابع 
اسـتانی و ملـی تامین شـد کـه از ایـن مقـدار حـدود 4۸ درصد آن 
جـزو اعتبـارات اسـتانی و ۶۰ درصـد هـم جـزو اعتبارات ملـی بوده 
اسـت.همچنین وی در خصوص کاهش حریق جنگل ها و مراتع در 
سـال ۹۸، گفت: سـال گذشـته ۱۵۹ مورد حریق داشتیم که در پنج 
ماهـه امسـال بـه 4۳ مورد کاهـش یافـت. در سـال ۹۷، 2۷2 هکتار 
در عرصـه هـای جنگلـی و مرتعـی خسـارت دیدنـد که ایـن میزان 
امسـال بـه 42 هکتـار کاهش یافتـه اسـت.وی افـزود: در مناطق که 
درختـان ان ها به دلیل آتش سـوزی سـوخته و یا به دلیـل ورود دام 
از بیـن رفتـه انـد درختکاری بـا گونه های مختلف از جمله سـوزنی 
بـرگ هـا صـورت گرفته اسـت، که باعث احیاء منطقه شـده اسـت.

وی در ادامه افزود : طی ۶ سـال اخیر ۳۶۵ هکتار از اراضی جنگلی و 
چهـار هـزار و 442 هکتار اراضی مرتعی اسـتان با حکم قضائی خلع 
یـد شد.قزلسـفلو با اشـاره به اینکه ایـن اداره کل طبـق قانون ضابط 
قضائی اسـت و در بحث خلع ید مسـتقیما می تواند ورود پیدا کند، 
اظهـار کـرد: در همین راسـتا ۱4۹ مـورد رفع تصرف داشـته ایم.وی 
یادآور شـد: از سـال گذشـته تا کنـون از ۱۳۳ هکتـار منابع ملی که 
بنیاد علوی سـند داشـت با کمک اداره ثبت، اسـناد و دادگستری ۷۰ 
هکتـار بـه منابع طبیعـی برگردانده شـد که ۶۶ هکتار دیگـر آن نیز 
با همکاری اداره ثبت و دادگسـتری در حال پیگیری اسـت.مدیر کل 
منابع طبیعی و آبخیز داری اسـتان گلسـتان با اشـاره به اینکه ارزش 
ریالـی ایـن زمیـن ها بیش از سـه هزار میلیـارد تومان اسـت، گفت: 

ایـن مبلغ حدود پنج برابر اعتبارات اسـتانی اسـت.

رئیس بازاریابی و فروش شرکت پاالیش نفت 
اصفهان  تاکیدکرد:

تکرار سود ۳ ماهه در دوره های بعد 
در صورت تثبیت ارز نیمایی و قیمت 

جهانی فرآورده ها
اصفهـان - مرادیان: شـركت پااليـش نفت اصفهـان در ۳ ماهه 
نخسـت سـال  بـا پـرش ۱۹۰ درصـدی نسـبت به مدت مشـابه سـال 
قبـل، بـه ازای هر سـهم ۸۷2 ریال سـود محقق کـرد. در صورت تکرار 
چنیـن سـودی در دوره هـای بعـد، ایـن سـهم چشـم انـداز روشـنی 
خواهـد داشـت.  ابراهیـم کاویانی پور رئیس بازاریابی و فروش شـرکت 
پاالیـش نفـت اصفهـان  در خصـوص پیـش بینـی رونـد سـودآوری 
پاالیشـی هـا در ماههای بعد گفت: سـودآوری شـرکت های پاالیشـی 
تحـت تاثیـر چنـد عامـل از جمله نـرخ ارز و نرخ جهانی فـرآورده های 
پاالیشـی اسـت. وی در رابطـه با عملکـرد ۳ ماهه پاالیشـی ها و دلیل 
رشـد سـودآوری شـرکت هـا گفـت: در ۳ ماهه ابتدای امسـال نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، هم نـرخ ارز رشـد زیـادی داشـت و هم 
قیمـت جهانـی فرآورده هـای نفتی افزایـش یافته بود؛ از این رو رشـد 
سـودآوری شـرکت هـای پاالیشـی در ۳ ماهـه ابتدایـی سـال نسـبت 
بـه ۳ ماهـه ۹۷، منطقـی بـود. وی افـزود: در صـورت تثبیـت نـرخ ارز 
نیمایـی و قیمـت جهانـی فـرآورده های نفتی، سـودهای تحقـق یافته 
در ۳ ماهـه نخسـت مـی توانـد در مـاه هـای بعـد نیـز تکـرار شـود. 
وی اضافـه کـرد: البتـه اتفاقـات دیگـری هـم ممکن اسـت سـودآوری 
پاالیشـی هـا را تحـت تاثیر قـرار دهد. برخی فـرآورده های پاالیشـی، 
خـوراک صنایـع پاییـن دسـتی همچـون صنعـت قیـر را تشـکیل می 
دهـد و وضعیـت فـروش و صـادرات صنایـع پایین دسـتی در تقاضای 
فـرآورده هـای پاالیشـی موثـر خواهد بود. رئیـس بازاریابـی و فروش« 
شـپنا» در خاتمـه تاکیدکـرد کرد: فعا شـرکت های پاالیشـی با تمام 
ظرفیـت خـود در حال تولیـد هسـتند و وضعیت فـروش فرآورده های 

پاالیشـی نیز، مطلوب اسـت.

اخبار ایراناخبار ایران استاندار آذربایجان شرقی: حافظ خبرنگاران هستیم

ستاد رسانه ای استان با همکاری خانه مطبوعات آذربایجان شرقی تشکیل می شود
تبریـز – پاشـائی: اسـتاندار آذربایجـان شـرقی در 
آییـن گرامیداشـت روز خبرنـگار کـه بـه همـت خانه 
مطبوعـات اسـتان برگـزار شـد، گفـت: از سـال ۵9 تا 
۶۵ بـه عنـوان گوینده، خبرنگار، مسـئول تولیـد رادیو 
و تلویزیـون و ... فعالیـت داشـته ام، به اهمیـت کار خبر 
واقفـم و خـودم را عضـوی از جامعـه خبـری مـی دانم.
دکتـر محمدرضـا پورمحمـدی، توسـعه جامعـه را نیازمنـد 
افزایـش  داشـت:  اظهـار  و  دانسـت  رسـانه  اصحـاب  همراهـی 
شـفافیت یکـی از ضروریت هـای فعلی جامعه اسـت کـه اصحاب 
رسـانه در ایـن زمینه نقش بسـیار مهمـی عهده دار هسـتند. وی 
تـاش بـرای توسـعه نظـارت عمومـی را یکـی دیگـر از انتظارات 
خـود از خبرنـگاران عنـوان کـرد و افـزود: انتظـار داریـم جامعـه 
مـا نیـز به سـمتی حرکـت کند که هـر فرد، یک رسـانه باشـد و 
بـا تبدیـل ایـن مهم به یـک گفتمـان عمومـی، در راسـتای رفع 

مشـکات جامعـه تاش شـود.
برای ارتقای نظارت همگانی نیاز به رسانه داریم

اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـا انتقـاد از کاهـش احسـاس 
مسـئولیت در جامعـه گفـت: بـر اسـاس آموزه های دینـی، همه 
مـا در برابـر تخلفات مسـئول هسـتیم که بـرای ارتقـای نظارت 

همگانـی نیاز بـه رسـانه داریم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه نـه تنهـا مطبوعـات، بلکـه همـه 
بخش هـای جامعـه و دسـتگاه ها بایسـتی احسـاس مسـئولیت 
کننـد، ابـراز داشـت: امـا توسـعه جامعـه مدنـی و سـازمان های 

مـردم نهـاد راهـکار حـل مشـکات و توسـعه جامعـه  اسـت.
پورمحمـدی تقویـت جامعه مدنی را الزم و ضروری دانسـت 

و تصریـح کـرد: جامعـه مدنی جامعه ای اسـت که مـردم در آن 
در ارتبـاط بـا مسـایل مربـوط بـه سرنوشـت خـود، تاثیرگـذار 
باشـند. چـون همـه نمـی تواننـد در همـه مسـایل مشـارکت 
کننـد، نماینـده یا خبرنـگاران این مسـئولیت را بر عهـده دارند 
و بخشـی از ایـن مسـئولیت را نیـز NGO هـا باید ایفـا کنند.
وی بـا اشـاره بـه سـابقه خـود گفـت: در دوره مدیریـت من 
رسـانه ها بایـد پیشـرفت و رشـد کننـد، زیـرا مـن ۳۰ سـال در 
دانشـگاه و ۵ سـال در صداوسـیما فعالیت داشـتم، همـواره این 

عرصـه بـال و پر داشـته اسـت.
پورمحمـدی بـا انتقـاد از اینکـه رسـانه ها مرجعیـت جمعی 
خـود را از دسـت داده انـد، گفـت: مرجـع یعنـی، مـردم وقتـی 

باشـند ولـی برخـی  ایـن مرجـع  بـه دنبـال  نگـران هسـتند 
رسـانه های بیگانـه بـه دنبـال جـای پـا هسـتند کـه بایـد در 

کـرد. اعتمادسـازی  داخلـی  رسـانه های 
در جامعه توسعه یافته باید رسانه بتواند حرف خود 

را بدون دغدغه بزند
معیشـتی،  مشـکات  حـل  شـرقی  آذربایجـان  اسـتاندار 
را الزمـه  و...  قضایـی  اطاعـات، حمایـت  بـه  آزاد  دسترسـی 
حمایـت از رسـانه ها دانسـت و ابـراز داشـت: در جامعه توسـعه 
یافتـه بایـد رسـانه بتوانـد حـرف خـود را بـدون دغدغـه بزنـد.
وی بـا بیـان اینکـه متاسـفانه از جمله خودمانـی من برخی 
سـوء تعبیـر داشـتند، ابـراز داشـت: حـرف اصلی من این اسـت 

کـه به جـز قانـون اساسـی، آرمان های شـهدا و تمامیـت ارضی 
و امـام و رهبـری خـط قرمـزی نداریـم و خبرنگار توسـری خور 
نمی خواهیـم، حافـظ خبرنـگاران اصلـی هسـتیم و برخـی کـه 
می خواسـتند از سـخن مـن سـوء اسـتفاده کـرده و بیـن مـا و 

خبرنـگاران فاصلـه بیاندازنـد، کار خوبـی نبود.
تشکیل ستاد رسانه ای استان آذربایجان شرقی

اسـتاندار آذربایجـان شـرقی همچنیـن خواسـتار تشـکیل 
سـتاد رسـانه ای اسـتان شـد و افـزود: خانـه مطبوعـات باید در 
ایـن راسـتا کمـک کنـد، بایـد در شـورای اداری تاکیـد کنیـم 
کـه از ظرفیـت رسـانه ها اسـتفاده کننـد و بـا انتشـار خبرهـای 

دسـتاوردهای دولـت، امیـد را در جامعـه گسـترش دهنـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه باید بیـن واقع گرایی و سـیاه نمایی 
مـرز بگذاریـم، ابـراز داشـت: واقعیت هـا و مشـکات بایـد بدون 
بزرگنمایـی تبییـن شـود، اما باید ایـن را هم در نظر داشـت که 
مسـئوالن هـم از جنـس مـردم هسـتند و نباید مسـئوالن را با 
دیـد غیرخـودی ببینیـم. الزم به ذکر اسـت در ایـن آیین مقرر 
شـد سـه نفر منتخب شـامل یک نفر عکاس فرزند شـهید، یک 
نفـر فرزنـد جانبـاز جنگ تحمیلـی و یک نفـر ایثارگـر و جانباز 
جنـگ تحمیلی بـه همراه یک نفـر رزمنـده دوران دفاع مقدس 
کـه عضـو شهرسـتانی خانـه مطبوعات اسـتان اسـت بـه همراه  
۱۳ نفـر دیگـر از اعضـای عضو خانـه مطبوعات اسـتان و حاضر 
در مراسـم، بـا هماهنگـی این تشـکل فراگیر و جامع رسـانه ای 
اسـتان و نیز مشـارکت و حمایت اسـتانداری آذربایجان شـرقی، 
بـا قیـد قرعـه کمـک هزینه سـفر بـه عتبـات عالیـات را جهت 

تشـرف دریافت کنند.

اهـواز - رحمـان محمدی: علـی محمـدی، مدیرعامل 
فوالد خوزسـتان اظهار داشـت: شـرکت فوالد خوزسـتان 
یـک بنگاه اقتصادی مادر اسـت که اسـتمرار فعالیت هایش 
بـه بقـای صنایع داخلـی کوچک کمـک می کنـد؛ فعالیت 
مسـتمر تامین کننـدگان و سـازندگان قطعـات، تجهیزات 
و مـواد اولیـه از ارکان اساسـی چرخه اقتصادی کشـور به 
شـمار می آید و در دسـترس بـودن صنایـع در داخل باعث 

امنیـت خاطـر شـرکت های بزرگ می شـود. 
 وی افـزود: بـا ایـن رویکـرد فـوالد خوزسـتان دومیـن قطب 
فوالدسـازی کشـور، تامین مواد، قطعات و تجهیزات را با اتکاء به 
صنایـع داخـل و بومی سـازی آن دنبال می کند؛ هر کجا احسـاس 

کنیـم، تجهیـزات مرغوب و متناسـب با اسـتاندارد مـورد نظر در 
داخـل کشـور تولیـد می شـود، بـدون شـک از آن تولیدکنندگان 
حمایـت کـرده و اولویـت تامیـن را از ایـن شـرکت ها در نظـر 
می گیریـم.  محمـدی اذعـان داشـت: تحریم هـای چنـد سـال 
اخیـر در ظاهـر، کار تامیـن قطعـات و تجهیزات و مـواد مرتبط با 
فوالد را سـخت کرده اسـت، امـا در عمل عکس این تصور شـکل 
واقعـی بـه خـود گرفتـه و زمینـه ی خودبـاوری، اعتمـاد متقابـل 
ایجـاد  را  از کشـور  ارز  میلیون هـا دالر  از خـروج  و جلوگیـری 
کـرده اسـت. وی ادامـه داد: هـدف از برگـزاری اولیـن نمایشـگاه 
شناسـایی  خوزسـتان،  فـوالد  گـروه  بومی سـازی  تخصصـی 
توانمنـدی تامین کننـدگان و تولیدکننـدگان داخلـی، هم افزایـی 
دانـش فنـی و توسـعه صنایـع کوچـک اسـت. علـی محمـدی 
تاکیـد کـرد: سیاسـت این شـرکت در سـال های اخیر بـر مبنای 
تکمیـل زنجیـره ای ارزش هدف گـذاری شـده اسـت و بـه همین 
منظـور اقدام به خرید سـهام معـادن در باالدسـت و پیگیر خرید 

سـهام شـرکت های تولیدکننده محصـول نهایی در پایین دسـت 
هسـتیم؛ شرکت فوالد اکسـین در جهت تکمیل زنجیره ای ارزش 
در پاییـن دسـت همواره مورد توجه فوالد خوزسـتان بوده اسـت 
و بـا تملک این شـرکت در آینده گام اساسـی به منظور رسـیدن 
بـه هـدف مدنظـر برمی داریـم.  مدیـر عامـل فـوالد خوزسـتان 
گفـت: خریـد سـهام معادن، مشـارکت در سـاخت شـرکت فوالد 
اندیمشـک، تملک ۶۷ درصدی شـرکت فوالد شـادگان، پیگیری 
تملـک سـهام فـوالد اکسـین، مشـارکت در طرح های پژوهشـی، 
شـرکت در پـروژه بومی سـازی الکتـرود گرافیتـی از مهم تریـن 
برنامه هایـی جاری شـرکت به شـمار می آیـد؛ این اقدامـات یقینا 
فعـال شـدن صنایع کوچـک را بهمراه خواهد داشـت.   وی افزود: 
ایـن مجموعـه بـزرگ صنعتـی در چهـار دهـه فعالیـت، همـواره 
تامیـن تجهیـزات مورد نیـازش را به تولیدکنندگان داخل کشـور 
اختصـاص داده اسـت و اعتقـاد گـروه فـوالد خوزسـتان حمایـت 
همـه جانبـه ی صنعتگـران داخلـی اسـت؛ چـرا کـه معتقدیـم با 

تکیـه بـه دانـش فنـی جوانـان، عـاوه بـر حفـظ ارز کشـور بـه 
شـکوفایی و توسـعه صنعـت و همچنیـن اشـتغال زایی کمـک 
نموده ایـم؛ لـذا در سـالی که از سـوی مقام معظم رهبری به سـال 
رونـق تولید نامگذاری شـده اسـت، اهمیت این موضـوع دوچندان 
اسـت؛ در همیـن راسـتا گـروه فـوالد خوزسـتان آمادگی خـود را 
جهـت حمایت از تولیدکننـدگان و تامین کننـدگان داخلی اعام 
مـی دارد و اولویـت خریـد را بـه محصـوالت، تجهیـزات، قطعات و 
مـواد سـاخت داخـل می دهد.   محمدی افزود: اسـتان خوزسـتان 
نگیـن صنعـت کشـور اسـت و پتانسـیل های بسـیاری از قبیـل: 
دسترسـی به آب هـای آزاد، انرژی، مناطق آزاد تجـاری، بندرگاه و 
البته جوانان متخصص دارد و این شـرکت سـعی دارد با اسـتفاده 
از ظرفیت هـای موجـود گام بلنـدی در جهت رونق تولیـد بردارد؛ 
بنابرایـن نمایشـگاه تخصصـی بومی سـازی فرصت مناسـبی برای 
شناسـایی تولیدکننـدگان توانمنـد داخلـی در تامیـن نیازهـای 

اسـت.  شـرکت های فوالدی 

قزویـن: مدیـر عامـل شـرکت آب منطقـه ای قزویـن بـه 
همـراه رئیـس اداره امور شـعب بانک ملی اسـتان ضمن حضور 
در جمـع عوامـل اجرایی زحمت کش سـد باالخانلو و شـنیدن 
مطالبـات آنهـا از روند اجرایی پـروژه نیز بازدید بـه عمل آورد.

قزویـن  ای  منطقـه  روابـط عمومـی شـرکت آب  گـزارش  بـه 
مهنـدس ملکـی مدیـر عامـل ایـن شـرکت در حاشـیه ایـن بازدیـد 

عنوان داشـت: سـاخت سـد باالخانلـو در منطقه 
بوئیـن زهرا اسـتان قزویـن به لحاظ شـرایط آب 
و هوایـی و همچنیـن محدودیـت منابـع آب در 
سـالیان گذشـته در دسـتور کار قـرار گرفتـه و 
مطالعـات مربوطـه از حیـث مسـائل مربـوط بـه 
زیسـت محیطی، آبخیـز داری، فرهنگـی، فنی و 
تخصصـی و ... صورت پذیرفته و در همین راسـتا 
نیـز مجوزهـای الزم از مراجـع ذی صـاح اخـذ 
شـده اسـت. مهنـدس ملکـی تأمیـن آب شـرب 

بـا کیفیـت بـاال را یکـی از وظایـف ذاتـی و مهـم شـرکت هـای آب 
منطقـه ای برشـمرد و عنـوان داشـت: در حـال حاضـر بخـش عمده 
آب شـرب اسـتان از منابـع آبهـای زیـر زمینـی تأمین می شـود که 
بـا توجـه به افت سـطح سـفره هـای زیر زمینـی کیفیت آب شـرب 
دسـت خـوش تغییراتی شـده و لـذا تأمین آب شـرب از منابع آبهای 
سـطحی در دسـتور کار قـرار گرفتـه که سـد باالخانلو نیـز با همین 
هـدف در شهرسـتان بوئیـن زهـرا در حـال سـاخت مـی باشـد. وی 
افـزود: سـد باالخانلـو بـرای تأمین آب شـرب ۵ شـهر و ۳۶ روسـتا بر 
روی رودخانـه حاجـی عـرب در حال سـاخت اسـت و در حـال حاضر 

نیـز دارای ۶2 درصـد پیشـرفت فیزیکـی مـی باشـد. و اگـر اعتبـارات 
مـورد نیـاز سـد به موقـع تأمیـن و تخصیص یابـد می توانیم در سـال 
آینـده شـاهد آبگیـری ایـن سـد حیاتـی در منطقـه باشـیم. مهندس 
ملکـی با اشـاره بـه اهمیت کیفیـت اجراء در بحث سـد سـازی عنوان 
نمـود: سـد باالخانلـو طـی سـه سـال گذشـته از نظر کیفیت سـاخت 
جـزء پـروژه های برتـر عمرانی وزارت نیـرو بوده که این نشـان دهنده 
تعهـد بـاالی پیمانـکار، مشـاور و همـکاران شـرکت 
مـی باشـد و امیدواریـم که مسـیر سـاخت این سـد 
همچنـان بـا همیـن جدیـت و دقـت در اجـراء طی 
شـود. مدیـر عامـل شـرکت آب منطقـه ای قزویـن 
عـدم  و  اعتبـارات  کمبـود  را  اصلـی سـد  مشـکل 
تأمیـن به موقع منابع مالی برشـمرد و بیان داشـت: 
پرداخـت به موقـع حقـوق و مزایای عوامـل اجرایی 
تأمیـن معـاش خانـواده در حـال  بـرای  سـد کـه 
فعالیت هسـتند بسـیار اهمیـت دارد و وظیفه داریم 
از هـر طریـق ممکـن منابـع مالـی پـروژه را تأمیـن نمائیـم و از کلیـه 
مقامـات اسـتانی نیـز تقاضـا داریـم همانند گذشـته در ایـن خصوص 
همـکاری الزم را بـا مجموعـه شـرکت آب منطقـه ای داشـته باشـند. 
یـزدان دوسـت رئیـس اداره امور شـعب بانک ملـی اسـتان قزوین نیز 
با اشـاره به اهمیت سـاخت سـد در منطقـه بوئین زهرا اظهار داشـت: 
بایـد بـرای پـروژه هـای بـزرگ کـه زمانبنـدی در آنها اهمیـت خاص 
دارد مـدل هـای سـرمایه گـذاری گوناگون جهـت تأمین منابـع مالی 
بررسـی و در نظـر گرفتـه شـود تـا مـردم بتواننـد سـریعتر از مزایـای 

پـروژه بهـره مند شـوند.

 بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین
از روند اجرایی پروژه احداث سد باالخانلو

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان

نمایشگاه تخصصی بومی سازی قطعات، تجهیزات و مواد فرصتی مناسب برای 
شناخت و حمایت از صنایع داخلی است

شـهردار اراک گفـت: بـرای مرمت بـازار و کاهگل شـدن 
سـقف بـازار 2 میلیـارد تومـان بودجـه آمـاده تخصیـص به 

میـراث فرهنگی اسـت. 
محمدکریـم شـفیعی در نشسـت مطبوعاتـی بـه مناسـبت ۱۷ 
مـرداد و روز خبرنـگار بـا اشـاره بـه اینکـه شـهر و مدیریـت شـهری 
تاش دارد تا اراک به شـهری پویا، زنده و رو به توسـعه تبدیل شـود، 

افـزود: شـهر زنـده اسـت و نگهداشـتن، آرایـش و پیرایـش 
جـز وظایـف مدیریـت شـهری اسـت و تـاش دارد در همه 
حوزه هـای شـهری وظایـف قانونـی و مسـئولیت اجتماعـی 

خـود را بـه انجام برسـاند . 
مـردم  بـه  دارد  تـاش  تصریـح کـرد: شـهرداری  وی 
خدمـت کنـد و ماحصـل ایـن خدمـت بایـد رضایتمنـدی 
شـهروندان باشـد و اگر ایـن رضایتمندی حاصل نشـود باید 

اقدامـات را مـورد نقـد سـازنده و ارزیابـی قـرار داد . 
شـفیعی بـا تاکید بـر اینکـه خـط مجموعه شـهرداری 
خـط کـش رضایتمنـدی مـردم اسـت، گفـت: اگـر رضایت 
مـردم نسـبت بـه خدمـات حاصل نشـود باید تصمیمـات را 

تغییـر داد. کار عمرانـی پروژه هـای شـریعتی، ورزش، شـهید صیـدی، 
کاوه نبیـری پـس از ۵ تـا ۱۱ سـال توقـف بـا تدبیـر شـورای شـهر و 
دسـتگاه های نظارتـی آغـاز شـد بـه طـوری کـه ظرف سـه مـاه اخیر 
برخی از پروژه ها به نتایج مثبت رسـیده اسـت .  شـهردار اراک اضافه 
کـرد: در تاش هسـتیم که بودجه شـهرداری در اِِشـل محـات انجام 
شـود و پانزدهـم اسـفندماه نیـز بـه تصویـب شـورا رسـیده باشـد که 

ابتـدای سـال کار آغـاز شـود و زمـان از دسـت نرود. 
وی بـا اشـاره به تصویب طرح جامـع اراک و تدوین طرح تفضیلی 
بیـان کـرد: هر طرحی بایـد ارزیابی اقتصادی، فنی، اجتماعی، زیسـت 

محیطی و ترافیکی داشـته باشـد و طرح ۵۸ متری مسـلما اگر دارای 
همـه ارزیابی هـای مذکـور و توجیه اقتصادی بود در طـرح جامع دیده 
می شـد، امـا طبق نظر شـورای عالی شهرسـازی و معمـاری این طرح 
فاقـد کارکـرد ترافیکی بـود و با لغو آن باید سـاختار ترافیکی از طریق 
نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی، جلوگیـری از ورود خـودرو بـه مرکـز 
شـهر و پیـاده راه سـازی تغییـر یابـد و بـرای کنتـرل بـار ترافیک نیز 

جایگزینـی برای انحـراف ترافیـک در نظر گرفت . 
شـفیعی بـا اشـاره به جمـع آوری ۵۰ تـا ۶۰ درصد سـرعتگاه های 
غیراسـتاندارد سـطح شـهر اراک، افـزود: شـهرداری در بحـث تحقـق 
حقـوق شـهروندی سـامانه عیـان و ۱۳۷ را در اختیار شـهروندان قرار 
داده اسـت، بـه طـوری کـه هـر گونه نقـد و پرسـش مدنظـر از طریق 
ایـن دو سـامانه مهیاسـت. تمامـی اطاعاتـی کـه در حـال حاضـر در 
اختیـار شـهردار اسـت در اختیـار شـهروندان نیز قـرار دارد، همچنین 
تمـام اتـاق مدیران شـهرداری بایـد به روی شـهروندان باز باشـند که 
ایـن امـر به صـورت مسـتمر ارزیابی می شـود و حتما تمامی جلسـات 

باید در سـاعت غیراداری برگزار شـود تا به کار مردم رسـیدگی شـود. 
وی در خصـوص فضـای شـهری اراک اظهـار کـرد: اراک شـهر 
صنعتـی اسـت و بافـت آن کارگری اسـت، اما عقیده نـدارم که فضای 
شـهری افسـرده اسـت. المان های شـهری دارای سـه مولفه رنگ، نور 
در شـب و مبلمـان شـهری اسـت. در رنگ بنـدی باید اسـتاندارد و در 
جهـت نشـاط اجتماعی عمل شـود ولی متاسـفانه در سـال های اخیر 
ایـن اقدام به صورت اسـتاندارد انجام نشـده اسـت. در بجث 
مبلمان شـهری، سـنگ فرش های کیفیت مناسـب ندارند و 
بعضـا باید جمع آوری و سـنگ فرش جدید جایگزین شـود. 
وی همچنیـن در ادامـه پرسـش در خصـوص بهسـازی 
وضعیـت بـازار تاریخـی اراک بیـان کـرد: بـازار اراک هویت 
شـهر اسـت و در ابتـدای ورود مـن بـه شـهرداری و وقـوع 
بارش هـای شـدید بهـاره بافاصلـه جهت جلوگیـری از بروز 
تخریـب حـدود 4 هـزار متـر مربـع نایلـون ضخیـم توسـط 
شـهرداری خریـداری و بـر بـام بـازار کشـیده شـد. موضوع 
اینجاسـت کـه بـازار در اختیـار شـهرداری نیسـت بلکـه 
بخشـی از مغازه ها شـخصی و بخشـی اوقافی اسـت و حتی 
کف سـازی گذرهـا و کوچه هـای بـازار در حـال حاضـر توسـط راه و 

شهرسـازی و میـراث فرهنگـی در حـال انجـام اسـت. 
شـهردار اراک اضافـه کـرد: بـا وجـود این مـوارد، الیحـه ای جهت 
مرمـت بـازار بـه شـورا ارسـال شـد و ابتـدای فرودیـن مـاه 2 میلیارد 
تومـان جهـت مرمـت و کاهگل شـدن سـقف بـازار مصوب شـد تا کار 
اجرایـی و نظارتـی توسـط میراث فرهنگی انجام شـود، البتـه با وجود 
اینکـه ایـن بودجه 2 میلیـارد تومانی آمـاده تخصیص اسـت، اما هنوز 
اقدامـی از سـوی میـراث فرهنگی انجام نشـده اسـت کـه قطعا دالیل 

و توجیـه خاص خـود و منطقـی دارند. 

شهردار اراک:
2 میلیارد تومان بودجه مرمت بازار آماده تخصیص به میراث فرهنگی است


