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رفع سه نقطه پرحادثه وخط کشی 
50 کیلومتر از راه های شهرستان 

کمیجان انجام شد 
اراک – تهمینـه دباغچی: طـی 11 ماهه سـال جاری، 

سـه نقطـه پرحادثه در محورهای شهرسـتان رفع شـد. 
شهرسـتان  جـاده  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  رییـس 
کمیجـان گفـت: طـی 11 ماهـه سـال جـاری، سـه نقطـه 

شـد. رفـع  شهرسـتان  محورهـای  در  پرحادثـه 
بـه گـزارش روابـط عمومـی راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای اسـتان مرکزی، علی واشـقانی فراهانـی در خصوص 
عملکـرد 11 ماهـه ایـن اداره در کمیجان بیان کـرد: این اداره 
در حـوزه نگهـداری راه هـا اقداماتـی چون عملیـات نگهداری 
رویه آسـفالتی محورها، شـانه سـازی و رگالژراههای روستایی 
،  تنظیـم  شـیبهای شـیروانی، رفع نقاط حادثه خیز، ترانشـه 
بـرداری، تیـغ زنـی راههـای خاکـی و شوسـه روسـتایی را به 

انجـام می رسـاند.
وی افـزود: در 11 ماهـه اخیـر عملیات لکـه گیری با120 
تـن آسـفالت سـرد و گـرم در محورهـای کمیجـان- فراهـان 
-قهاونـد، میالجـرد – محمـود آبـاد ، کمیجـان – سـاروق و 
کلیه محورهای روسـتایی شهرسـتان ، همچنین  شـانه سازی   
2 کیلومتـر در محورهـای کمیجـان – میالجـرد  و میالجـرد 

– خنـداب  انجام  شـد.
واشـقانی فراهانـی همچنیـن بـه تنظیم  شـیب شـیروانی  
بـرداری  ترانشـه   ، شهرسـتان  محورهـای  از  کیلومتـر   45
درمحـور روسـتایی کمیجـان – چهرقان و کمیجـان میالجرد 
، تسـطیح 65 کیلومتر از محورهای خاکی وشوسـه روسـتایی 
سـیجان-  طـرالن،  راسـتگردان، سـلوکلو _ پـرکک، آنتنـی 

عاصـم آبـاد و فـرک – چالمیـان اشـاره کرد.
وی بـا بیـان اینکـه در حـوزه نگهداری ابنیه فنـی،  تعمیر 
ومرمـت 5 دسـتگاه پـل در محورهـای  میالجـرد – راهجرد، 
تنقیـه،  سـیجان طـرالن و کمیجـان سـاروق  وهمچنیـن  
الیروبی ودریواسـیون 200دسـتگاه پل ، اصـالح کانال هدایت 
آب قنوهـا و پلهـاو آبـرو هـا در محورهـای کمیجـان  و 8هزار 
کیلومتـر بانـد بـرف  روبـی ویـخ زدایی بـا اسـتفاده از 1250 
تـن مخلـوط ماسـه و  نمـک   و اصالح هندسـی یـک تقاطع 

را از دیگـر اقدامـات انجـام شـده در ایـن حوزه عنـوان کرد.
رییـس اداره راهـداری و حمل و نقل جاده ای شهرسـتان 
کمیجـان بیـان کـرد: در حوزه ایمنی و حریـم راه ها از ابتدای 
سـال تـا پایـان بهمـن مـاه 36 مترمربـع تابلـوی اطالعاتی  و 
250 تابلـوی انتظامـی و مسـیرنما  ، همچنیـن 45  چـراغ 
روشـنایی در تقاطـع کلـوان تعمیـر و  10 چـراغ چشـمک 
زن در محورهـای کمیجـان – سـاروق ، کمیجـان فراهـان 
و کمیجـان – قهاونـد تعمیـر و 2 چـراغ جدیـد نصـب و 50 
کیلومتـر ازمحـور های کمیجان – سـاروق وکمیجـان قهاوند 

نیـز خط کشـی شـده اسـت.
واشـقانی فراهانی پاکسـازی حریـم راه از نخالـه به میزان 
100 مترمکعـب، ایمـن سـازی 2 تقاطـع فامریـن و کلـوان 
و رفـع 5 مـورد تجـاوز بـه حریـم راه در روسـتاههای کلـوان، 
ینگـی ملـک و اسـفندان را از دیگـر اقدامـات انجـام شـده در 

حـوزه ایمنـی راه هـا در شهرسـتان کمیجـان برشـمرد.

درخواست دانشجویان شهرکردی 
برای تعطیلی دانشگاه ها

حسـینی   – شـهرکرد 
دانشـجویی  : مسـؤول بسـیج 
گفـت:  شـهرکرد  دانشـگاه 
تعـداد زیـادی از دانشـجویان 
از  خـارج  در  دانشـگاه  ایـن 

اسـتان سـکونت دارنـد و بازگشـت آنها احتمال شـیوع و 
می بـرد. بـاال  را  بیمـاری  ایـن  گسـترش 

محمدجـواد فتحـی با اشـاره بـه تاکیـد متخصصان 
بـر رعایـت بهداشـت و عدم حضـور در تجمعـات برای 
از کرونـا ویـروس، گفـت: حضـور در  مصـون مانـدن 
کالس هـا و خوابگاه هـای دانشـجویی مصـداق تجمـع 
دانشـجویان  سـالمت  حفـظ  بـرای  می باشـد  انسـانی 
از  جـاری  سـال  پایـان  تـا  را  دانشـگاه ها  تعطیلـی 

خواهشـمندیم. اسـتان  مسـؤولین 
مسـؤول بسـیج دانشـجویی دانشـگاه دولتی شهرکرد 
اضافـه کـرد: تعداد زیادی از دانشـجویان این دانشـگاه در 
خـارج از اسـتان سـکونت دارنـد و بازگشـت آنهـا بـه این 
مکان آموزشـی احتمال شـیوع و گسـترش  ایـن بیماری 
را بـاال می بـرد بخصـوص در خوابگاه هـای دانشـجویی که 

تجمـع افـراد غیربومی زیاد اسـت.
هماهنگـی  بـا  دانشـجویان  بیشـتر  داد:  ادامـه  وی 
مسـؤوالن دانشـگاه بـرای جلوگیـری از ایجـاد لطمـه بـه 
درس و آمـوزش، دانشـجویان آمادگـی خـود را بـرای بـه 
افتـادن امتحانـات پایـان تـرم و جبـران عقـب  تعویـق 

ماندگـی درسـی  را اعـالم کردنـد.
الزم بـه ذکـر اسـت برخی از تشـکل های دانشـجویی 
در نامـه ای مشـترک به اسـتاندار چهارمحـال و بختیاری 
بـا اسـتناد بـه توصیه های بهداشـتی، تعطیلی دانشـگاه ها 

تـا پایان اسـفندماه را پیشـنهاد کردند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
در قرنطینه است

رشـت – علی حیـدری : رییس 
دانشـگاه علوم پزشـکی گیـالن به دلیل 
عالیـم مشـکوک بـه کرونـا در قرنطینه 
اسـت. به گـزارش پایگاه اطالع رسـانی 
دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن )وب دا(؛ 
دکتـر ارسـالن سـاالری-رییس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیـالن بـه دلیل 
عالیـم مشـکوک بـه ویـروس کرونا در منـزل خـود قرنطینه اسـت.  دکتر 
سـاالری از زمـان شـیوع ویـروس کرونـا در اسـتان، بـرای پیگیـری و رفع  
مسـایل و مشـکالت ناشـی از این ویروس، به طور مداوم از بیمارسـتان ها 
و مراکـز بهداشـتی درمانـی اسـتان بازدید می کـرد و با بیمـاران احتمالی 
در ایـن مراکـز در تمـاس بـوده کـه احتمـال مـی رود از همیـن مـکان ها 
آلوده شـده باشـد. تسـت هـای اولیه دکتر سـاالری، نشـان از آلـوده بودن 
وی بـه ویـروس کرونـا اسـت و بـه همیـن دلیـل، وی در منـزل خـود در 
قرنطینـه اسـت. رییس دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن در تمـاس تلفنی به 
خبرنـگار وبدا گفت: شـرایط عمومی وی مسـاعد اسـت و برای طی شـدن 
دوره بیمـاری مجبـور اسـت در منـزل بمانـد و از طریـق تلفنی بـا معاونان 
و مدیـران دانشـگاه، کارهـا را پیگیـری مـی کنـد. دکتـر سـاالری از مردم 
خواسـت تـا زمـان فروکش کـردن ویـروس کرونا و بـرای سـالمتی خود و 
همنوعانشـان در خانـه هـای خـود بماننـد، مگـر در مواقع اضطـرار و مورد 
نیـاز از منـزل خـود خـارج نشـوند. وی تصریح کـرد: مردم نگران نباشـند، 
انشـاهلل بـا همدلـی، همراهی و همـکاری همه آحـاد جامعه از این شـرایط 

نیز عبـور خواهیـم کرد.

کاشت ۲50 اصله نهال به مناسبت 
روز درختکاری در بقاع ناحیه دو قم

دو  ناحیـه  اوقـاف  رئیـس   - قـم 
شهرسـتان قـم از کاشـت 250 اصلـه 
نهـال در بقـاع متبرکـه شـاخص ایـن 
ناحیه به مناسـبت روز درختکاری خبر 
داد. بـه گزارش روابـط عمومی اداره کل 
اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان قـم، حجت االسـالم رحمـت جمشـیدپور با 
اشـاره بـه پانزدهم اسـفندماه روز درختکاری اظهار کرد: دین مبین اسـالم 
در ایـن زمینـه دسـتورات فراوانی دارد و بر کاشـت و نگهـداری از درختان 
و گیاهـان تاکیـد کـرده اسـت. وی افـزود: بـه همیـن دلیـل و بـا توجه به 
لـزوم توسـعه فضاهـای سـبز و پاکیزگی هوای شـهری، کاشـت درخت به 
مناسـبت روز درختکاری در بقاع متبرکه شـاخص ناحیه دو شهرسـتان قم 
در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت. رئیـس اوقـاف و امـور خیریـه ناحیه دو 
شهرسـتان قـم خاطرنشـان کرد: ایـن طرح در آسـتان مقـدس امامزادگان 
خدیجـه خاتـون)س(، عبـداهلل)ع( قلعه چـم، جعفـر)ع( روسـتای زواریان، 
عبـداهلل ابیـض)ع(، شـاه جمال الدیـن)ع( و مسـجد حضـرت ابوالفضـل)ع( 
اجرایـی خواهـد شـد. وی ادامـه داد: بـر این اسـاس 250 اصله نهـال برای 
کاشـت در ایـن بقـاع خریداری شـده و طی هفته جاری و در قالب مراسـم 

مختلـف، غـرس ایـن نهال هـا انجام می شـود.

از ابتدای سال تا کنون؛
برگزاری حداقل340 مالقات مردمی با 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان
اصفهـان - مرادیان : مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان، در راسـتای 
برنامـه مالقـات عمومـی هفتگـی خود بـه صورت چهـره به چهـره با تعـدادی از 
شـهروندان و مشـترکین دیـدار و گفتگـو نمـوده و مشـکالت ودرخواسـت هـای 
مـردم در حـوزه هـای مختلـف گازرسـانی را مورد بررسـی و رسـیدگی قـرار داد. 
سـید مصطفی علـوی: هدف از دیدار چهـره به چهره با مردم، بررسـی موضوعات 
مرتبـط با گازرسـانی و اقدام فـوری برای حل آنان در چارچوب قانون در راسـتای 
مدیریـت موثـر، كارآمـد و جهـادی اسـت. وی،يكـي از اسـتراتژي هـاي محوري 
شـركت گاز اسـتان اصفهان، سـرآمدي در عمليات و ارتقاء بهره وری و همچنین 
پاسـخگويي سـريع و صريـح به درخواسـت هاي مشـتركين عنوان کـرد و افزود: 
اجـراي صحيـح ايـن اصل حمایـت از ارزش های واالی انسـانی را به دنبـال دارد. 
مديرعامـل شـركت گاز اسـتان اصفهـان، در ادامه بيان داشـت: هـر گونه خدمت 
و تـالش در جهـت رضايـت اربـاب رجـوع و مراجعانـي كـه بـه خدمـات مـا نياز 
دارنـد، رضايـت و خشـنودي خداوند را بدنبال دارد، پاسـخگويي همـراه با احترام 
قطعـاً مصداق عبـادت اسـت. وی،تصریح کرد: بایسـتی نیازهای مشـتریان درون 
سـازمان و برون سـازمانی شناسـایی شـود تا نهایتاً تمامی پیشـنهادات منجر به 
صرفـه جویی، سـرعت عمل و رضایت اربـاب رجوع حاصل گردد. علوی، با اشـاره 
بـه اینکـه روزهـاي دوشـنبه هـر هفتـه از سـاعت 8 صبح الـي 12 بـراي مالقات 
حضوري و ديدار مردمي اختصاص يافته و تمامي مشـتركین شـركت گاز اسـتان 
اصفهـان و متقاضيـان ترجیحـاً بـا هماهنگي با دفتـر مديريت جهت سـرعت در 
انجـام کارهـا مي توانند بصـورت حضوري مشـكالت خود را بـا مديرعامل مطرح 
کننـد گفـت: طـی سـال جـاري حداقـل تعـداد 340مـورد مالقـات حضـوري با 
مـردم انجـام شـده و عـالوه بـر آن تعـداد زیـادی مالقات هـای بـدون هماهنگی 
نیـز در هـر هفتـه انجـام شـده اسـت. وی، در ادامه بـه اجرای طرح های شـهری 
و روسـتایی، درخواسـت توسـعه شـبکه در شـهرک هـای صنعتـی و پـروژه های 
پراکنـده گازرسـانی بـه عنوان بخشـی از درخواسـت هـای مردمی، اشـاره کرد و 
گفـت: توسـعه گازرسـانی یکـی از برنامه هـای مهم دولت طی سـال هـای اخیر 
بـود کـه بـه صورت کامـل انجام پذیرفته اسـت. وی، ادامـه داد: از جملـه اقدامات 
بهبـود صـورت گرفته در سـال 98 می توان به نظر سـنجی از مالقات شـوندگان 
توسـط واحـد روابـط عمومـی اشـاره داشـت که ایـن مهم بـا هدف سـنجش اثر 
بخـش فرآینـد مالقـات با مـردم و نحـوه پیگیری موضوع مـورد درخواسـت آنها، 

صورت پذیرفته اسـت.

كریمی شهردار صباشهر :
 تالش کارکنان شهرداری برای 

داشتن شهری با تمام امکانات الزم
شـهریار - فریبا میرزایی پندار: 
مهنـدس کریمـی گفت:تمـام تـالش 
مدیریـت  مجموعـه  هـای  برنامـه  و 
شـهری بایـد در راسـتای خدمـت به 
شـهروندان و توسـعه شـهر بـا تمـام 
امکانـات شـهری باشـد.   شـهردار صباشـهر در خصـوص خدمتگزاری 
بـه شـهروندان عنـوان کرد:ايـن مهم در صورتـی با موفقیـت انجام می 
شـود که تمام دغدغه مسـئولین رضایت مردم باشـد. وی در ادامه نظر 
بـه اینکـه مجموعـه مدیریـت شـهری مکانی بـرای خدمت مي باشـد 
افزود:تمـام مسـئولین واحـد های شـهرداری بایـد خدمـت صادقانه را 
كه وظيفشـان اسـت سـرلوحه کار خود قـرار دهند. همچنيـن در ادامه 
تاکید کرد:داشـتن شـهری با امکانات و اسـتاندارد های شهری مستلزم 
تـالش و کوشـش بـی وقفه مسـئولین می باشـد. این مدیر شـهری در 
پایـان تصریـح کرد:اولويـت مجموعه انجـام پروژه های متعـدد عمرانی 
و باالبـردن سـرانه هـا مـی باشـد و این نوید را مـی دهیم در ایـن راه از 
هیـچ کوششـی دریـغ نکنیم و در حل مشـکالت شـهر و شـهروندان با 

برنامـه ریزی دقیـق و منظم بکوشـیم.

اخبار ایراناخبار ایران با حضور مشاور مدیرعامل شرکت توانیر در امور مجلس صورت گرفت:

جلسه هماهنگی شرکت های توزیع استان های کرمانشاه، کردستان و ایالم در شرکت برق منطقه ای غرب
کرمانشـاه - جلسـه هماهنگـی شـرکت های توزیـع 
اسـتان های کرمانشـاه، کردسـتان و ایالم و شـرکت برق 
منطقـه ای غـرب بـرای گـذر از پیک بـار سـال 1399 با 
مدیرعامـل  مشـاور  حیدری تفرشـی  مهنـدس  حضـور 
شـرکت توانیـر در امـور مجلـس و مدیـران عامـل این 
شـرکت ها در محـل سـالن کنفرانـس تـاالر بـرق غرب 

گردید. برگـزار 
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت بـرق منطقـه ای غـرب، 
در ابتـدای ایـن جلسـه مهنـدس "علـی اسـدی" مدیرعامل این 
شـرکت ضمن ارائه گزارشـی، گفت: در سـال جاری بـا مدیریت، 
برنامه ریـزی و هماهنگـی بـا شـرکت های توزیـع در سـه اسـتان 
کرمانشـاه، کردسـتان و ایالم توانسـتیم علیرغم افزایش صادرات 
انـرژی بـرق بـه کشـور عـراق، برنامـه 098 را محقـق و و بـدون 
اعمـال خاموشـی بـه مشـترکین از پیـک بـار سـال 98 عبـور 

ییم. نما
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای غـرب در پایان با اشـاره 
بـه عـدم اعمال خاموشـی به شـبکه در سـال جاری خاطرنشـان 
سـاخت: خوشـبختانه تعامـل و هماهنگـی بسـیار خوبـی بیـن 
و  دارد  وجـود  غـرب  منطقـه ای  بـرق  و  توزیـع  شـرکت های 
امیدواریـم بـا برنامه ریـزی و هماهنگـی الزم و کنتـرل و پایـش 
پروژه هـای پیک تعیین شـده و ابالغی از شـرکت توانیـر، بتوانیم 

بـدون هیـچ مشـکلی نیـز از پیک بـار سـال 1399 عبـور کنیم.
در ادامـه مهنـدس اکیـا معـاون برنامه ریـزی شـرکت بـرق 
منطقـه ای غـرب نیـز گـزارش مفصلـی از روند فعالیت هـای برق 
غرب ارائه داد و به تشـریح پیشـنهادات این شـرکت در راسـتای 
تهاتـر پروژه هـا، تأمیـن بـرق متقاضیـان، پروژه هـای تأمین مالی 
فروشـنده، میـزان مطالبـات پیمانـکاران، پروژه های پیشـنهادی 
صـادرات بـرق و پیش بینی بار سـال آینـده با احتسـاب صادرات 

بـرق به کشـور همسـایه پرداخت.
سـپس مهنـدس حیدری تفرشـی مشـاور مدیرعامل شـرکت 
تعامـل و همـکاری  از  امـور مجلـس ضمـن تشـکر  توانیـر در 
دوسـویه شـرکت بـرق منطقـه ای غـرب و شـرکت های توزیـع 
حضـور  گفـت:  ایـالم  و  کرمانشاه،کردسـتان  اسـتان  سـه  در 
پویـای مدیریـت ارشـد صنعـت بـرق غـرب به صورت مسـتمر و 
برنامه ریـزی شـده در مرکـز اسـتان های تحـت پوشـش موجـب 

تقویـت و تعامـل بیشـتر شـده اسـت کـه جـای قدردانـی دارد.
غـرب  منطقـه ای  بـرق  مشـترک  مـرز  کیلومتـر   900 وی 
بـا کشـور عـراق و امـکان صـادرات بـرق بـه کشـور همسـایه را 
ظرفیـت خوبـی بـرای منطقـه دانسـت و افـزود: بـا اسـتفاده از 
ایـن ظرفیـت می تـوان پروژه هـای مهمی بـرای پایداری بیشـتر 
شـبکه و ایجـاد زیرسـاخت های مهـم توسـعه ای در غرب کشـور 

نمود. تعریـف 
مهندس تفرشـی در ادامه ابراز داشـت: الزم اسـت در بخش 
بـرای  بیشـتری  فعالیت هـای  تجدیدپذیـر،  و  نـو  انرژی هـای 

افزایـش سـهم تولیـد در منطقـه غـرب کشـور داشـته باشـیم.
و  ذینفعـان  و  صنایـع  بـا  دارد  ضـرورت  افزودنـد:  ایشـان 
مشـترکین خود تعامل دوسـویه، منظم و مسـتمر داشـته باشیم 

و ایـن تعامـل را بـه زمـان پیـک بـار محـدود نکنیـم.
مهنـدس تفرشـی در پایـان خاطرنشـان سـاخت: افزایـش 
صـادرات بـرق مسـئله بسـیار مهمـی اسـت کـه بایـد به صـورت 
جـدی آن را پیگیـری کنیـم و بـرای تقویـت آن، تعامـالت فـرا 
اسـتانی و فرامنطقـه ای داشـته باشـیم چـرا کـه صـادرات نقش 

بسـیار مهمـی در توسـعه و تبـادالت انـرژی دارد.
گفتنـی اسـت در ادامه هریـک از مدیران عامل شـرکت های 
توزیـع اسـتان های کرمانشـاه، کردسـتان و ایالم بـه ارائه گزارش 

و نقطـه نظرات خـود پرداختند.

اصفهـان - مرادیان: در آینده نزدیک تاسیسـات 
فاضـالب محـور جنـوب  شـرق اصفهـان بـه بهـره 

بـرداری می رسـد.
مدیرعامـل شـرکت آب وفاضـالب اسـتان اصفهـان بـا 
بیـان اینکـه بـا   اجـرای تاسیسـات فاضـالب جنوب شـرق 
اصفهـان  صددرصـد کالن شـهراصفهان  دارای زیرسـاخت 
جمـع آوری ،انتقـال و تصفیـه فاضـالب می شـود ،گفت : با 
اجـرای ایـن پروژه  تمـام مناطق کالن شـهر اصفهان  دارای 
تاسیسـات جمـع آوری ،انتقـال و تصفیه فاضالب می شـوند 
و دیگـر در هیـچ منطقـه ای در اصفهان فاضالب شـهری از 

طریـق چاههـای جذبـی دفع نمـی گردد.

فاضـالب  تاسیسـات  اجـرای  امینـی   مهنـدس هاشـم 
جنـوب شـرق اصفهـان  به رغـم تنگناهای  شـدید مالی در 
دسـتور کار قـرار گرفـت عنوان کـرد: در سـالهای اخیر یکی 
از دغدغـه هـای اصلی سـاکنان محور جنوب شـرق اصفهان 
برخـورداری از تاسیسـات فاضـالب بـوده اسـت همیـن امر 
موجـب گردیـد بـه رغـم تنگناهـای شـدید مالـی اجـرای 

تاسیسـات فاضـالب یکـی از اولویـت هـا قـرار گیرد.
مهنـدس هاشـم امینـی افـزود: بـا احـداث یـک بـاب 
ایسـتگاه پمپـاژ بـا ظرفیت 400 لیتـر برثانیـه ،12 کیلومتر 
خطـوط اصلـی  و کلکتـور ،61 کیلومتـر خطـوط فرعـی  با 
هزینـه ای بالـغ بـر80 میلیـارد تومـان  تاسیسـات فاضالب 

محـور جنـوب شـرق شـهر اصفهـان تکمیـل می شـود.
وی اعـالم کـرد: تاکنـون بالـغ بـر  30 میلیـارد تومـان   
بـه منظـور اجـرای بیـش از 6/5کیلومتـر خطـوط انتقـال با 
اقطـار 600 الـی 1000 میلیمتـر ،  6 کیلومترخطوط فرعی 

بـا اقطـار 200 الـی 500 میلیمتـر، یک باب ایسـتگاه پمپاژ 
بـا ظرفیـت 400 لیتـر بـر ثانیـه بـا بهـره منـدی از 5 پمپ 

ازمحـل اعتبـارات جـاری و عمرانـی هزینه شـده اسـت.
پوشـش  تحـت  بـه جمعیـت  امینـی  هاشـم  مهنـدس 
خدمـات شـبکه فاضـالب در محـور جنـوب شـرق اصفهان 
پرداخـت و تصریـح کـرد: در حـال حاضـر بـا اجـرای ایـن 
پـروژه  بیـش از 51 هـزار نفر تحت پوشـش خدمات شـبکه 
فاضـالب قـرار مـی گیرنـد امـا پیـش بینـی شـده در سـال 
1425 بالـغ بـر 70 هـزار نفـر در ایـن منطقـه از خدمـات 

شـبکه فاضـالب بهـره منـد شـوند.
وی بـه مناطـق محـور جنـوب شـرق اصفهـان اشـاره 
سـاکنان  پـروژه  ایـن  اجـرای  بـا  داشـت:  اظهـار  و  کـرد 
روشـن   ، شـهر  ،روشـن  رود  زاینـده  شـهرک  مناطـق 
شـهید  سران،شـهرک  اجـالس  فیـزادان،  دشـت،ردان، 
کشـوری،پینارت،دنارت،زاوان،کلمه خواران،خیابـان سـلمان 

فارسـی تحـت پوشـش خدمـات شـبکه فاضـالب قـرار می 
گیرنـد.

مهنـدس امینـی عنـوان کـرد: فاضـالب سـاکنان محور 
شـرق اصفهـان از طریـق یـک بـاب ایسـتگاه پمپـاژ، 12 
کیلومتـر خطـوط اصلـی و کلکتـور،61 کیلومتـر خطـوط 
فرعـی  و شـبکه هـای فرعی بـه تصفیه خانه شـرق اصفهان 

انتقـال مـی یابد.
تاسیسـات فاضـالب محـور  اجـرای  بـا  ادامـه داد:  وی 
جنـوب شـرق اصفهـان دیگـر سـاکنان ایـن مناطـق نگران 
آلودگـی های زیسـت محیطی ناشـی از عدم برخـورداری از 

نیسـتند. فاضالب  شـبکه 
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان اعالم 
کـرد: بـا اجـرای تاسیسـات فاضـالب محـور جنـوب شـرق 
اصفهـان بیـش از 24 هـزار و 500 فقـره انشـعاب فاضـالب 

بـه مشـترکین واگـذار می شـود. 

بوشـهر – زهرا بهرامـی: مدیـر اداره بندر و دریانـوردی دیر 
گفـت: نخسـتین کشـتی 2 هـزار و ۷00 تنـی حامـل کانتینر با 

بیـش ازTEU 200 و 8۵ نگلـه بار سـبک و سـنگین در اسـکله 
تجـاری بنـدر دیر پهلـو گرفت.

فرهـاد کاظمـی اظهار داشـت: این شـناور به طـول 100 و عرض 20 
متـر اسـت که عملیـات تخلیـه آن در حـال انجام اسـت. وی بیـان کرد: 
در بنـدر دیـر با توجه به ایجاد زیرسـاخت مناسـب توسـط اداره کل بنادر 
و دریانـوردی اسـتان بوشـهر قابلیـت پهلودهی شـناور تا آبخـور پنج متر 

فراهـم شـده اسـت. کاظمـی ادامـه داد: همچنیـن کلیه تجهیـزات مورد 
نیـاز جهـت تخلیـه بار در بنـدر دیر بار برای تخلیه شـناورها فراهم شـده 
اسـت. وی اظهـار داشـت: بندر دیر یکـی از بنادر مهم در امـر صادرات به 
کشـورهای حـوزه خلیـج فارس اسـت کـه در سـال جاری برای سـهولت 
در امـر تخلیـه و بارگیـری آن 200 متـر توسـعه اسـکله بصـورت رمـپ 
اجرایـی شـده و مطالعات سـاخت رمپ با اسـتانداردهای بیـن المللی نیز 

در دسـت انجام اسـت. کاظمی در ارتباط با حجم تخلیه و بارگیری بندر 
دیـر در 10 ماهـه امسـال اظهار داشـت: در ایـن بازه زمانـی حجم تخلیه 
و بارگیـری در بنـدر دیـر 350 هـزار تـن گزارش شـده که در مقایسـه با 
سـال گذشـته بیـش از 50 هزارتـن افزایـش پیدا کـرده اسـت. وی ادامه 
داد: عمـده صـادرات ایـن بنـدر نیز به ترتیب به کشـورهای قطـر، کویت 

و چیـن صورت گرفته اسـت.

تبریز – لیال پاشایی: اولین محموله بلوک و میل 
لنگ پراید از محصوالت شرکت سایپا آذربایجان به 

کشور عراق صادر شد. 
مدیرعامل سایپا آذربایجان با اعالم این خبر، گفت: در 
اوج دوران تحریم ها و فشارهایی که دشمنان خارجی بر 
اقتصاد ایران و نیز صنعت خودرو وارد می کنند، قطعات 
تالشگران  همت  به  آذربایجان  سایپا  شرکت  در  خودور 
روح  دکتر  تولید می شود.   باال  کیفیت  با  عرصه صنعت 
دستور  در  سوریه  و  عراق  با  تعامالت  افزود:  زینالی  اله 
درصد  میزان 20  سال 99  از  و  گرفته  قرار  شرکت  کار 

جمله  از  خارجی  بازارهای  در  شرکت  محصوالت  از 
می تواند  امر  این  که  شد  خواهد  عرضه  سوریه  و  عراق 
کانال مناسبی برای حضور در بازارهای بین المللی باشد. 
همچنین اشتغال 150 جوان تبریزی با افزایش ظرفیت 

صادرات در سال جاری اتفاق افتاده است.
 مدیرعامل سایپا آذربایجان با اعالم اینکه شرکت سایپا 
آذربایجان به دنبال گسترش تعامالت خود با بازارهای این 
کشورها در راستای دستیابی به اهداف صادراتی می باشد، 
گفت: این شرکت در بازار قطعات خودرو عراق و سوریه با 
شرکتهای بزرگ و بین المللی تولید کننده قطعات خودرو 

از لحاظ کیفیت رقابت می کند. زینالی از افزایش تولیدات 
این  افتخاری دیگر که در  افزود:  و  این شرکت خبر داد 
و  تولید  درصدی  افزایش 30  است،  خورده  رقم  شرکت 
متخصصین  تالش  و  با همت  کاهش چشمگیر ضایعات 

سایپا آذربایجان می باشد.
 به گزارش روابط عمومی سایپا آذربایجان، وی استفاده 
از پتانسیل های موجود در مراکز تحقیقاتی و توان علمی 
دانشگاه ها را از اولویت های سایپا آذربایجان عنوان کرد و 
در  پتانسیل های موجود  از  بهره مندی  راستای  در  افزود: 
تحقیق  واحد  دانشگاهها  علمی  توان  و  تحقیقاتی  مراکز 

با دانشگاه آزاد اسالمی تبریز،  نامه هایی  و توسعه تفاهم 
انجمن الکترونیک استان و دانشگاه صنعتی ارومیه منعقد 
شده و از اولویت های این شرکت، همکاری با دانشگاه ها و 

مراکز علمی بخصوص شرکت های دانش بنیان می باشد.

مالیاتـی  امـور  مدیـر کل  پاشـایی:  لیـال   – تبریـز 
آذربایجان شـرقی در جمع اصنـاف و صاحبان مشـاغل گفت: 
بر اسـاس اصالحیـه مـاده 9۷ قانـون مالیات های مسـتقیم، 
نحـوه تنظیم اظهارنامـه های مالیاتـی عملکـرد 1398 تغییر 

یابد. مـی 
غالمرضـا شـریفی بـا اشـاره بـه دسـتورالعمل مـاده 97 اصالحـی 
قانـون مالیـات هـای مسـتقیم و ضـرورت اسـتفاده از ظرفیـت بـاالی 
ایـن مـاده قانونـی، اظهـار کـرد: مالیـات بـر مبنـای علی الـرأس ضربه 
سـنگینی بـر عملکـرد همـکاران و پیکره سـازمان امـور مالیاتـی وارد 
می کنـد کـه مـاده 97 قانون مالیات های مسـتقیم، باعث شـفافیت در 

جریـان مبادلـه اقتصـادی کاال و افزایـش اعتمـاد مودیـان می شـود.

وی مبنـای رسـیدگی و تشـخیص مالیـات عملکـرد سـال 1398 
بـرای اشـخاص حقیقـی و حقوقـی را اظهارنامـه مالیاتـی عنـوان کرد 
و گفـت: در صورتـی کـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی کـه مکلـف به 
تسـلیم اظهارنامـه مالیاتـی می باشـند، اظهارنامـه مالیاتـی خـود را بـا 
رعایـت قانـون و مقـررات مربوطه تنظیم کنند، سـازمان امـور مالیاتی 
کشـور اظهارنامه هـای مالیاتـی آنها را بدون حسابرسـی مـورد پذیرش 
قـرار خواهـد داد و صرفـا بـر مبنای شـاخص هـا و معیارهای ریسـک، 

درصـدی از آنهـا را رسـیدگی می کنـد.
وی، از مودیـان مالیاتـی خواسـت تـا اظهارنامه مالیاتـی خود برای 
عملکـرد سـال 1398 را براسـاس رویکـرد جدید و مبتنی بـر واقعیت 
هـای اقتصـادی موجـود تنظیـم و ظرف مهلـت مقرر از طریق سـامانه 

سـازمان امـور مالیاتی کشـور) tax.gov.ir ( تسـلیم نمایند.
مدیـر کل امـور مالیاتـی آذربایجان شـرقی افـزود: مزیـت فرآینـد 
رسـیدگی بـر مبنـای آخرین تغییرات مـاده 97 ق.م.م عـالوه بر حذف 
روش سـنتی علـی الـراس موجب بهبود کیفیت رسـیدگی، شـفافیت 
و تسـریع در زمـان قطعیـت پرونـده مالیاتی شـده و بـا در نظر گرفتن 
شـان و حفـظ کرامـت مودیـان قانـون مـدار، کاهـش فـرار مالیاتـی و 

اجـرای عدالـت مالیاتـی را به دنبـال خواهد داشـت.
بـا حضـور  کـه  آموزشـی  کارگاه  ایـن  در  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
نماینـدگان اتـاق اصنـاف، اتحادیه هـا، انجمن ها و تشـکل های حرفه 
ای بـه منظـور تبییـن و رفـع ابهـام و تشـریح مفـاد مـاده 97 قانـون 
مالیات هـای مسـتقیم برگـزار شـد، ضمـن توزیع جـزوه آموزشـی، در 

پایـان بـا پرسـش و پاسـخ حاضریـن ادامـه یافـت و شـرکت کنندگان 
بـه تبادل نظـر پیرامون چگونگـی تکمیـل اظهارنامه و اجـرای قوانین 

مربوطـه در ایـن زمینـه پرداختند.

اهواز – رحمان محمدی : مدیر امور بهره برداری ناحیه 
جنوب شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه پوشش 
عایقی پست برق پتروشمی جدید به پایان رسیده؛ گفت: 
شرایط  و  ریزگردها  مخرب  اثرات  از  جلوگیری  منظور  به 
نامساعد جوی این امور تاکنون 14 پست برق انتقال و فوق 
اروند  و  شادگان  خرمشهر،  آبادان،  شهرهای  در  را  توزیع 

پوشش عایقی کرده است.
ای  منطقه  برق  سهامی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خوزستان؛ رضا جعفری بیان کرد : در راستای افزایش سطح عایقی 
تمامی   )RTV( عایقی  پوشش  عملیات  برق  شبکه  پایداری  و 
تجهیزات و ادوات پست برق 132.33 کیلو ولت پتروشیمی جدید 
درشهرستان آبادان با ظرفیت 114 مگاوات به پایان رسید. وی افزود: 

اقدامات پوشش عایقی به منظور پایداری شبکه برق و افزایش سطح 
عایقی تجهیزات برای جلوگیری از اثرات مخرب ریزگردها و شرایط 
نامساعد جوی انجام شده و تاکنون این امور 14 پست برق انتقال و 
فوق توزیع را در شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان و اروند پوشش 
عایقی کرده است. وی افزود: پوشش عایقی تجهیزات با رعایت کلیه 
نکات ایمنی و بدون اعمال خاموشی به مشترکین و با انتقال بار در 

کوتاهترین زمان ممکن انجام شده و دیگر پست های تحت پوشش 
این امور نیز دردستورکارهای بعدی قرار دارد.

بندرعبـاس – کیوان حسـین پور: مدير كل بنـادر و دريانوردي 
هرمـزگان گفـت: در راسـتای ایمنی ناوبری و حفظ محیط زیسـت 
دريايـي  سـفرهاي  ايمنـي  ضريـب  افزايـش  همچنيـن  دریایـی، 
نـوروزي، 5 ایسـتگاه سـاحلی بـه سیسـتم شناسـایی اتوماتیـک 
)AIS( مجهـز شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـي اداره كل بنـادر 
و دريانـوردي هرمـزگان، "الـه مـراد عفيفـي پـور" بـا تاكيـد بـر 
لـزوم بهـره گيـري از تجهيـزات مخابراتـي پيشـرفته و روز آمـد 
جهـت ارتقـاء ايمنـي ناوبـري دريايـي در اسـتان هرمـزگان بعنوان 
مهمتريـن اسـتان سـاحلي كشـور اظهار داشـت: تهيه، نگهـداري و 

نصـب تجهیـزات مخابراتـی و رادیویـی و نظـارت بـر آمـاده بکاری 
آن در راسـتاي رعايـت الزامـات و قوانيـن بيـن المللي امري اسـت 
ضـروري كـه در حوزه مسـئوليت اداره تعمیر و نگهـداری تجهیزات 
الکترونیکـی و مخابراتـی و اداره امـور دریایـی قـرار دارد. مديـر كل 
بنـادر و دريانـوردي هرمـزگان افـزود: در راسـتای رعایـت قوانیـن 
بیـن المللـی SOLAS  )کنوانسـیون بین المللـی ایمنـی جـان 
اشـخاص در دریـا(، ایمنـی ناوبـری و حفظ محیط زیسـت دریایی، 
5 ایسـتگاه سـاحلی در بنـادر  شـهيد حقانی، چارک، پهل، شـهید 
 Automatic ذاکری و ابوموسـی به سیستم شناسـایی اتوماتیک

)AIS( تجهیـز شـد. عفيفـي  یـا    Information System
پـور سـهولت در شناسـایی و رهگیـری شـناورها، مبادلـه اطالعات 
ضـروری میـان کشـتی ها بـدون دخالـت انسـان و بطور خـودکار، 
کاهـش ترافیـک بـر روی باندهـای VHF و افزایـش اطالعـات 
فرمانـده و افسـران پـل فرماندهـی از وضعیـت پیرامونـی خـود را 
مهمترين ويژگي هاي اين سيسـتم عنوان كرد. شـایان ذکر اسـت، 
در حـال حاضـر مراکز کنتـرل و ترافیـک دریایی اسـتان هرمزگان 
عـالوه بـر تجهیـز بـه سیسـتم مسـتقل AIS،  به نـرم افـزار بومی 
ماریـن پـالس که از طریق سـازمان بنـادر و دریانوردی تهیه شـده 

  AIS اسـت  مجهـز مـي باشـد، این نـرم افـزار بـا دریافت دیتـای
شـناورها ، امكان جسـتجو و رهگيري كشتي ها موجود در منطقه 

را فراهـم مي سـازد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

بهره برداری از  فاز اول تاسیسات  فاضالب جنوب شرق اصفهان

برای نخستین بار؛

کشتی ۲۷۰۰ تنی در بندر دیر پهلو گرفت

صادرات اولین محموله قطعات خودرو تولیدی شرکت سایپا آذربایجان به عراق 

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی:

نحوه تنظیم اظهارنامه های مالیاتی از سال آینده تغییر می یابد

چهاردهمین پست ناحیه جنوب برق منطقه ای خوزستان پوشش عایقی شد

)AIS( تجهیز 5 ایستگاه ساحلی به سیستم شناسایی اتوماتیک


