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آبرسانی سیار  به 308 روستا در 
استان اصفهان

اصفهان – مرادیان: مدیر عامل شرکت آبفا استان 
اصفهان با اشاره به افزایش دما در فصل تابستان 
گفت: در حال حاضر آب شرب سالم و بهداشتی 
حدود 308 روستا در استان اصفهان  با جمعیتی 
بالغ بر47 هزار نفر از طریق تانکر تامین می شود.

مهندس هاشم امینی با بیان اینکه آبرسانی به صورت سیار 
در روستاهای 22 شهرستان، انجام می گیرد اعالم کرد: منابع 
محدود منجر شده که آب شرب برخی از روستاها به صورت سیار 
تامین شود، این در حالیست که درصدد هستیم با راه اندازی 
مجتمع های آبرسانی در نقاط مختلف استان بستر تامین پایدار 
آب شرب همه روستائیان مهیا گردد.  وی با تاکید بر تامین پایدار 
آب شرب روستائیان خاطر نشان ساخت: هم اکنون بیش از927 
روستا تحت پوشش شرکت آبفا استان اصفهان قرار دارد که از 
این رقم 300 روستا تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 
قرار گرفته و آب شرب بیش از 627 روستا از طریق  منابع داخلی 
که در مجموع شامل 535 فقره چاه ،77 چشمه و35 قنات می 

باشد، تامین می شود .
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به اقلیم آب و 
هوایی شرق استان تصریح کرد: منابع آبی بسیار محدود در شرق 
استان موجب شده است که آب شرب 74 روستا در اردستان و 
87 روستا در نایین به صورت سیار تامین گردد. مهندس امینی 
احداث مجتمع های آبرسانی را یکی از راه های تامین پایدار آب 
شرب روستاییان برشمرد و خاطرنشان ساخت: مطالعه و اجرای  
مجتمع  روستا،  با 18  بهارستان  کوهستان  آبرسانی  مجتمع 
آبرسانی الی سیاه با 51 روستا در نایین، مجتمع آبرسانی برزاوند 
با 18 روستا، مجتمع همبرات با  26 روستا در اردستان، مجتمع 
آبرسانی کوهپایه با 29 روستا، مجتمع وردشت سمیرم با 52 
روستا ، مجتمع آبرسانی 10 روستایی نخلستان خور و مجتمع 
مجتمع  و  استان  غرب  لنگان  چشمه  روستایی  آبرسانی 60 
آبرسانی 5 روستایی  علی عرب در چادگان با هدف تامین پایدار 

آب شرب روستاییان در دستور کار قرار دارد.

فرمانده سپاه شهرستان مالرد عنوان کرد:

بیش از ۵0000 بسته معیشتی بین 
شهروندان آسیب دیده در ایام کرونا 

توزیع شد

مالرد – فریبا میرزایی پندار: سرهنگ دوم پاسدار 
حضرت  سپاه  فرمانده  نژاد  جهانی  اکبر  علی 
درگفتگوی  مالرد  شهرستان  )عج(  ولیعصر 
اختصاصی با خبرنگار ما گفت : موضوع کرونا یک 
شیوع  زمان  اوایل  در  و  بود  استثنایی  موقعیت 
بهداشتی  اقالم  تهیه  در  مردم   ، کرونا  گسترده  
مشکالت بسیاری داشتند  و موضوعاتی همچون 
و  بهداشتی  مواد   ، ماسک   ، ارزاق ضروری  تهیه 
شوینده اولویت های مردم بود که در شهرستان 

مالرد نیز این مشکل به چشم میخورد.
جهانی نژاد در ادامه افزود: بسیج شهرستان مالرد با تمام 
قوا از ظرفیت قرارگاه ها  به صورت شبکه ای در شهرستان از 
روز های اولیه بهره کافی را برد وقرارگاه امام حسن مجتبی 
)ع( و قرارگاه  امام رضا )ع( در سپاه و ده حوزه بسیج و بیش 
از 100 پایگاه شکل گرفت و ظرفیت های محله و خیرین 
و کسبه رسد و پاالیش شد و از مدیران محالت اسالمی 
استفاده کلیدی شد و پس از دریافت پیام مقام معظم رهبری 
در مبحث کمک مومنانه ، ورود کردیم و گروه های جهادی 
بسیج و مردمی را سازماندهی نمودیم  و خدا را شاکریم که 
این کار ها و فعالیت ها تا به امروز به نحو احسنت انجام 
شده است . در مجموع در کل شهرستان مالرد به همت 
از  ارگان ها بیش  ادارات و نهاد ها و سازمان ها و  تمامی 
50000 بسته معیشتی تهیه شد که توضیع این بسته های 
حمایتی خوراکی و بهداشتی توسط پایگاه های بسیج محالت  
شناسیایی و توضیع شد و این ارزاق حتی بین افراد آسیب 
دیده آبرومند نیز توضیع گردید .وی در ادامه تاکید کرد: در 
سپاه حضرت سید الشهداء)ع( استان تهران هم اقالمی در 
همین چهارچوب تهیه شد و از طریق پایگاه های بسیج 
شهرستان توضیع شد که ارزش ریالی هر بسته معیشتی 
در هر مرحله متغییر به چند صد هزار تومان نیز میرسید.
علی اکبر جهانی نژاد در ادامه افزود: سعی داشتیم توزیع 
اقالم به صورت محترمانه انجام گردد و شخصیت افراد را 
در ارجعیت قرار دادیم و حتی برای انعکاس میزان فعالیت 
قرارگاه ها دستور داده شد که هیچ تصویری از درب منازل 
مردم شریف شهرستان ثبت و ضبط نشود تا آبروی کسی 
لکه دار نگردد . کمک مومنانه تا پایان کرونا ادامه دارد و سپاه 
در کنار مردم خواهد بود و تا آخرین روز برای خدمت به 
مردم شهرستان و آسیب دیده فعالیت خود را ادامه خواهیم 
داد.سرهنگ جهانی نژاد در ادامه گفت : 1میلیارد تومان وام 
در اختیار  اصناف آسیب دیده با همکاری برخی از ادارات 
قرار دادیم  تا این امر گوشه ای از مشکالت کسبه را حل 
نماید جهانی نژاد در پایان نیز تاکئید نمود در مبحث سالم 
سازی فضای ادارات که موضوعی بسسار جدی است به زودی 
با کمک اقشار بسیج ورود خواهیم کرد تا میزان تخلفات و 

مشکالت در ادرات کاهش یابد

مدیرعامل برق غرب:  شبکه برق 
غرب نسبت به سال گذشته از وضعیت 

مطلوب تری برخوردار است

کرمانشاه - مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب 
بودن  مطلوب تر  از  مصرف،  مدیریت  جلسه  در 
وضعیت شبکه برق غرب نسبت به سال گذشته 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب، 
جلسه ویدئوکنفرانسی مدیریت مصرف با حضور مهندس 
انرژی، مهندس  امور برق و  حائری معاون وزیر نیرو در 
اسدی  مهندس  و  توانیر  شرکت  مدیرعامل  متولی زاده 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب و مهندس مرآتی 
نیروی برق استان کرمانشاه و  مدیرعامل شرکت توزیع 
مدیران صنعت برق کشور برگزار شد. گفتنی است مهندس 
علی اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب در این 
جلسه گزارشی از وضعیت پیک مصرف منطقه غرب و 
استان کرمانشاه،  بررسی میزان تولید برق در منطقه و 
نحوه مشارکت صنایع و مشترکین سنگین در پیک بار 
ارائه داد و موارد همکاری و مشارکت همه صنایع،   99
مشترکین، شرکت های توزیع و مسئولین سیاسی استانی 
در منطقه غرب کشور تشریح شد. مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای غرب در پایان گفت: با تالش و برنامه ریزی که 
در برق غرب انجام شده، در همه قسمت ها نسبت به سال 

گذشته از وضعیت مطلوب تری برخورداریم.

جلسه ستاد فنی تولیدات گیاهی 
درجهاد کشاورزی شهرستان ساوه 

برگزار شد
اراک - به گزارش روابط عمومی شهرستان ساوه جلسه 
ستاد فنی با حضور مهندس شریفی مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان و سایر اعضا تشکیل گردید مهندس شریفی 
ضمن اشاره به اهمیت محصول گندم و استراتژیک بودن 
آن برای کشور گفت: سن غالت از مهمترین آفات گندم 
و جو می باشد و بر کیفیت و کمیت محصول اثر مستقیم 
دارد ، به همین منظور بازدید مستمر و منظم کلیه مزارع 
گندم و جو توسط مسؤلین پهنه ها بصورت روزانه و پایش 
و بررسی مزرعه ای توسط کارشناسان صورت می گیرد و 
در بخش مرکزی شهرستان ساوه تاکنون در7210 هکتار 
از مزارعی که سن غالت مشاهده گردیده گندم کاران با 
راهنمایی کارشناسان اقدام به مبارزه شیمیایی نموده . وی 
گفت بارندگی های بهاره و رگبارهای فصلی ، رطوبت باال 
در مزارع ایجاد نموده که نیاز به پیشگیری و کنترل بیماری 
ها و علف های هرز مزارع غالت را افزایش میدهد. مدیر 
جهاد کشاورزی شهرستان ساوه افزود به منظور مبارزه 
آگاهانه، به موقع و همگانی با آفات و بیماریها و علف های 
هرز مزارع غالت ، فعالیت هایی آموزشی ترویجی از قبیل 
آموزش انفرادی )چهره به چهره ( ، نصب بنر وبا توجه 
به شیوع بیماری کرونا ارسال اطالعیه های فنی و ترویجی 
بصورت پیامک برای بهره برداران و برگزاری آموزش های 

مجازی تاثیر بسزایی دارد .

برگزاری افتتاحیه ممیزی داخلی 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز

ساری – آیین افتتاحیه ممیزی داخلی منطقه 9 عملیات 
منطقه 9  عمومی  روابط  نقل  به  برگزار شد.  گاز  انتقال 
با  داخلی  ممیزی  افتتاحیه  آیین  گاز،  انتقال  عملیات 
کنفرانس  سالن  در  ممیزی  تیم  و  رئیسه  هیات  حضور 

ستاد برگزار شد.
مقدم بیگلریان در این جلسه به تاخیر در برگزاری ممیزی 
داخلی به دلیل شیوع ویروس کرونا اشاره و اظهار نمود: ممیزی، 
کمک به کشف نقاطی از سیستم می کند که دچار مشکل 
بوده و نیاز به توجه بیشتری دارد و در واقع فرصتی را برای 
بهبود فرآیندهای ذیربط محیا می نماید. وی موضوع ممیزی 
خارجی را نسبت به گذشته مهم تر دانست و تاکید کرد: اکنون 
در ممیزی خارجی اگر یکی از ده مناطق مردود شود گواهینامه 
کل شرکت تمدید نخواهد شد پس حیثیت سازمانی از نکات 
مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. مدیر منطقه 9 با بیان 
اینکه ما پذیرفتیم که بر اساس اصول و قواعد استانداردی کار 
کنیم، بیان کرد: لذا بایستی به این اصول پایبند بوده و ممیزی 
را فرصتی برای شناسایی نقاط قابل بهبود و نقاط ضعفی بدانیم 
که ممکن است درجریان انجام فعالیتها به آنها توجه الزم نشود 
و یا حتی می تواند فرصتی برای اصالح روش های اجرایی باشد. 
بیگلریان از معاونین و روسای واحدهای ستادی خواست تا همراه 
با کارهای عملیاتی و ستادی، مستند سازی بر اساس فرآیندهای 
ابالغی را هم مورد توجه قرار دهند و به کارشناسان ممیزی نیز 
تاکید کرد ضمن پرهیز از بازرسی، نقاط قوت، نقاط بهبود و 
ضعف را به درستی شناسایی نمایند تا در صدد رفع آنها برآییم. 
وی یادآور شد: می توانیم در ممیزی داخلی بیش از 90 درصد 
مسائلی که طی ممیزی خارجی به عنوان نقاط ضعف اعالم می 
شود را شناسایی و مشکالت را برطرف نموده تا در سیستم 
مدیریتی در زمان ممیزی خارجی از قوت بیشتری برخوردار 
باشیم. مدیر منطقه 9 با تشکر از برخی از هیات رئیسه که به 
عنوان کارشناس خبره و یا ممیز حضور یافتند از معاونین و 
روسای واحدها خواست با گروه ممیزی داخلی همکاری کامل 
نمایند. الزم به ذکر است، ممیزی داخلی به مدت دو روز در 

منطقه 9 عملیات انتقال گاز برگزار می شود.

اخبار ایراناخبار ایران نمایندۀ مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

مجلس یازدهم برای رفع موانع و مشکالت تولیدکنندگان داخلی تالش خواهد کرد
کار  به  آغاز  آستانۀ  در  مرادیان:  یحیی   – اصفهان 
اسالمی، دکتر مهدی  یازدهمین دورۀ مجلس شورای 
شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نمایندۀ  طغیانی 
اسالمی، ضمن بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه و 
دیدار با مدیرعامل و معاونان این شرکت، بر اهمیت رفع 

موانع و مشکالت تولیدکنندگان داخلی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه نزدیک به نیمی از اقتصاد استان را بخش 
صنعت در برگرفته است، تصریح کرد: فوالد مبارکه ازجمله 
مجموعه هایی است که هم جایگاه مهمی در تولید و اقتصاد 
نقش  مهندسی  و  انسانی  نیروی  از حیث  و هم  دارد  کشور 
تعیین کننده ای در توسعۀ بومی سازی تکنولوژی صنعت فوالد 
ایفا میکند. ازاین رو اعتقاد ما بر این است که این شرکت می تواند 
با عنایت به ظرفیت های یادشده، در زمینۀ توسعه و تولید استان 
و صادر کردن توان تکنولوژیک کشور نیز نقش آفرین باشد. 
طغیانی در ادامه، ضمن قدردانی از دستاوردها و تالش مدیران 
و کارکنان فوالد مبارکه اظهار داشت: به نوبۀ خود از مدیران و 
کارگران عزیز این شرکت تشکر می کنم و به ایشان خدا قوت 
می گویم؛ چراکه این عزیزان در واقع در خط مقدم جبهۀ تولید 
و ایجاد ارزش در اقتصاد کشور مشغول فعالیت اند. این نمایندۀ 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: نمایندگان 
مجلس براساس رسالتی که بر دوش دارند، هر جا که نیاز به 

اصالح قوانین و رفع موانع قانونی تولید باشد، از هیچ همکاری 
و تالشی مضایقه نمی کنند و به گونه ای عمل خواهند کرد که 
موانع داخلی و تحریم ها نتواند به صنایع و اقتصاد کشور آسیب 
برساند. وی در ادامه، بر حمایت از سازندگان واقعی تأکید کرد 
و گفت: طرح های توسعۀ کارخانجات، به ویژه صنعت فوالد، باید 
با جدیت انجام شود. به خاطر داشته باشیم که ظرفیت های 
آنها  از  استفاده  با  دارد که  مهندسی خوبی در کشور وجود 

می توان رونق خاصی در ساخت و تولید و بازار اقتصادی ایجاد 
کرد.

مجلس شورای اسالمی میتواند بیش از پیش یاریرسان 
بخش صنعت کشور باشد 

به گزارش خبرنگار فوالد، در این بازدید، مهندس عظیمیان 
مدیرعامل فوالد مبارکه نیز با ارائۀ گزارشی از عملکرد شرکت 
در سالهای اخیر به ویژه در سال 98 گفت: خرسندیم که در 

تولید«  »جهش  رهبری  معظم  مقام  فرمودۀ  به  که  سالی 
نامگذاری شده است، سه واحد مهم دیگر در گروه فوالد مبارکه 
به بهره برداری خواهند رسید و به شعار سال جامۀ عمل خواهند 
پوشاند. وی از طرح 800 هزار تنی فوالدسازی شرکت فوالد 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری، طرح 5 میلیون تنی تولید 
کنسانترۀ سنگان در استان خراسان رضوی و واحد الکترود 
گرافیتی اردکان به عنوان سه پروژۀ مهم و آمادۀ بهره برداری در 
گروه فوالد مبارکه یاد و تصریح کرد: فوالد مبارکه برای حفظ 
سهم 50 درصدی خود از تولید فوالد کشور در افق 1404 
پروژه های متعدد دیگری را نیز طراحی و در دست اجرا دارد 
که در سال های آتی به بهره برداری خواهند رسید. مهندس 
عظیمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد 
اقتصادی فوالد مبارکه اظهار داشت: در سال 98 فروش شرکت 
فوالد مبارکه به 39 هزار و 100 میلیارد تومان رسید و این رقم 
نسبت به مدت مشابه سال 97 که 23 هزار میلیارد تومان بود، 
رشد 67 درصدی داشته است. وی خاطرنشان کرد: سود خالص 
فوالد مبارکه در سال 97، به میزان 12 هزار و   230 میلیارد 
تومان و در سال 98 نیز به حدود 12 هزار  و 380 میلیارد 
تومان افزایش یافته و  یک درصد رشد داشته است. ازاین رو 
سهامداران این شرکت همچون سال های اخیر از خرید سهام 

فوالد مبارکه به نحو مطلوب بهره مند شده اند.

تبریز – ماهان فالح: رئیس جمعیت هالل 
احمر در حکمی دکتر حمید حسین پور را 
به عنوان مدیرعامل جمعیت هالل احمر 

استان آذربایجان شرقی منصوب کرد.
دکتر کریم همتی در حکم دکتر حمید حسین 

پور آورده است:
حمید  دکتر  آقای  جناب  ارجمند  برادر 

حسین پور در اجرای مفاد بند 4 قسمت »د« 
ماده 10 قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر 
و براساس صورتجلسه شماره / 11 / 21 /99 
478 مورخ 31 / 2 /99 هیات مدیره جمعیت 
هالل احمر استان آذربایجان شرقی و نظر به 
شایستگی، تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی، 
مدیرعامل  عنوان  به  ابالغ  این  موجب  به 

جمعیت هالل احمر استان آذربایجان شرقی، 
منصوب می شوید. با عنایت به اصول مندرج 
بر  مبنی  احمر  هالل  جمعیت  اساسنامه  در 
کمک  بشری،  آالم  تسکین  جهت  در  تالش 
های  ارزش  از  دفاع  و  جامعه  امر سالمت  به 
توجه  دارم ضمن  انتظار  جنابعالی  از  انسانی، 
به جایگاه اجتماعی و فرهنگی استان با بهره 

گیری از پتانسیل های درون و برون سازمانی، 
تمام همت و توان علمی و اجرایی خویش را در 
راستای توسعه کیفی و کمی مجموعه و بهبود 
ارائه خدمات تخصصی جمعیت در استان بکار 
گیرید. بالندگی و توفیق روزافزون شما را در 
تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران از خداوند یگانه و مهربان، مسئلت دارم.

اهواز - رحمان محمدی: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: عملیات احداث فاز اول پست 132.33 کیلو ولت غدیر اهواز به 

پایان رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت.
محمود دشت بزرگ اظهار کرد: فاز اول پست غدیر 30 مگاولت آمپر ظرفیت دارد 
و ارزش سرمایه گذاری آن بالغ بر 113 میلیارد ریال بوده است. وی بهره برداری از این 
پست را موجب افزایش پایداری شبکه برق و کاهش خاموشی ها در پست های فوق 

توزیع شرق اهواز و شهرستان های باوی و شهر جدید رامین دانست و افزود: تعدیل 
بار پست 132 کیلو ولت مالثانی و افزایش تعداد فیدرهای خروجی و قابلیت مانور در 
شبکه فوق توزیع از دیگر مزایای برقدار شدن فاز اول پست غدیر است. مدیر عامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: از مهر ماه سال 1398 تاکنون 1512 
مگاولت آمپر در بخش انتقال و فوق توزیع به ظرفیت شبکه تحت نظارت این شرکت 

در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.

هشتگرد  شهردار  رنجبرکهن:  محمد   - ساوجبالغ 
از  شهرداری  واحد های  مسؤلین  و  معاونین  همراه  به 
محالت مختلف شهرهشتگرد بازدید و دستورات الزم 
را برای ساماندهی و رفع مشکالت سطح شهر صادر 

کرد .
ورودی  ساماندهی  بر  تاکید  با  یگانه  داریوش  مهندس 
و خروجی های شهر از پروژه های عمرانی بازدید نمود و 
ساماندهی صنوف مزاحم و تسهیل در ترافیک را از جمله 
موارد مهمی دانست که می بایست در اسرع وقت پیگیری و 
انجام شود . ایشان ضمن بازدید از امامزاده و قبور مطهر شهدا 
در ینگی امام به بازسازی سردرب ورودی ، شستشو و بهسازی 
آبنما و تامین روشنایی محوطه اشاره و در دیدار با جمعی از 

اهالی به درخواست های آنها رسیدگی کرد . مهندس یگانه  
در بازدید از میدان نماز از تملک امالک و بهسازی میدان و 
اصالح هندسی آن خبرداد و ضمن حضور در ساختمان اداری 
ناحیه خدماتی ، خواستار توجه بیشتر به خدمات شهرداری از 
جمله نظافت معابر ، الیروبی انهار و زیرسازی و آسفالت معابر 
شد . شهردار هشتگرد در بازدید از ورودی و خروجی های 
شهر دستور داد تا با رعایت قوانین ، پیگیری الزم برای جمع 
آوری مصالح ساختمانی و ماشین آالت رها شده ، دیوارکشی  
اقدام شود و  امالک و توسعه فضای سبز حاشیه خیابانها 
چهره مبادی ورودی شهر زیباسازی گردد . یگانه با تاکید 
بر حفظ امنیت شهروندان و تسهیل در ترافیک بر ساماندهی 
وانت بارها اشاره کرد و افزود : با هماهنگی دادستان محترم 

و نیروی انتظامی طرح جمع آوری وانت بارها از این هفته 
آغاز و تمامی فروشندگان سیار به محلی با دسترسی مناسب 
هدایت خواهند شد . شهردار هشتگرد به بازسازی و تعمیر 
المانهای شهدا در بلوارهای شهر تاکید و ساماندهی المانها 
را از جمله موارد مهمی دانست که نیاز است تا با هماهنگی 
ادارات مربوطه نسبت به نصب تصاویر مناسب از شهدای شهر 
اقدام شود . بازدید از سطوح مختلف فضای سبز ، امالک و 
اماکن متعلق به شهرداری ، بهسازی آبنماهای بلوار امام)ره( 
و تعریض الین کندرو ضلع جنوبی بلوار کارگر از جمله برنامه 
های شهردار در اولین روز کاری هفته بوده است . الزم به ذکر 
است که برنامه بازدید شهردار از مناطق مختلف شهر بصورت 
هفتگی جهت بررسی پیشرفت کارها و پیگیری نتایج در 

حوزه های مختلف عمرانی و خدماتی بصورت مستمر انجام 
خواهد شد و مسؤلین شهری ضمن گفتگو با شهروندان ، از 

نزدیک مشکالت و معضالت را بررسی خواهند نمود .

رشت  – علی حیدری: پس از ابالغیه ترکیب کارگروههای بهینه سازی مصرف 
اولین جلسه  انرژی و HSE و تشکیل کارگروهی تحت عنوان مدیریت سبز 
صبح روز شنبه هفدهم خرداد ماه با حضور اعضای گروه در شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی منطقه گیالن برگزار شد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن : مدیریت 
سبز با محوریت شاخصهای 6 گانه مدیریت انرژی ، آب ، پسماند ، مدیریت ساختمان ها و 
تجهیزات ، سوخت وسائط نقلیه و فرهنگ سازی و آموزش دراین جلسه مورد بررسی قرار 

گرفت .    بررسی فعالیتها واقدامات صورت گرفته درراستای اعمال سیاستهای مصرف بهینه 
پایه و محیط زیست و شناسایی نقاط ضعف و قوت ، حفظ و ارتقای نقاط قوت و رفع نقاط 
ضعف آن در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن از جمله اهداف برگزاری 

جلسات مدیریت سبز است .   
گفتنی است اقدامات انجام شده در سال 94 منجر به دریافت گواهینامه واحد خدماتی 
سبز و تندیس سیمین ازمعاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت ازمحیط زیست 

کشور برای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن کسب شد .  

اراک - با طرحی نو در واحدهای عملیاتی شرکت 
پاالیش نفت امام خمینی شازند آلودگی های زیست 
محیطی کاهش و سود آوری شرکت  افزایش یافت. 
در سال جهش تولید افتخار دیگری به دست مهندسین 
جوان شرکت پاالیش نفت امام خمینی شازند رقم خورد و 
پس از ماه ها تحقیق و برر سی های بعمل آمده موفق شدند , 
یکی از محصوالت جانبی تولید شده در واحد کاهش گرانروی 
” بنزین نامرغوب )Visbreaker Gasoline(” را به بخش 
راکتور واحد RFCC هدایت و موجب کاهش آالینده های 
زیست محیطی و افزایش سود آوری گردند.  به گزارش روابط 

عمومی در این طرح  فرایندی متخصصین توانستند روزانه 
که  الفینی  ترکیبات  با  نامرغوب  محصول   hr/m³  5 حدود 
قابلیت استفاده به عنوان یک محصول نهایی را نداشته و از 
طرفی تصفیه آن در واحدهای پایین دستی مشکالت بسیار 
زیادی را به همراه داشت به مخازن  slops  حذف و در راکتور 
واحد RFCC  تبدیل به بنزین یورو 4 نمایند. این گزارش می 
افزاید از ابتدای احداث پاالیشگاه )حدود 28 سال گذشته( این 
 slops محصول نامرغوب با ترکیبات الفینی همواره به مخازن
هدایت می شد و از آنجا گاهی به عنوان سوخت مایع سبک 
در بویلرها سوزانده می شده و گاهی نیز به مخازن نفت خام 

پاالیشگاه برگشت داده می شده و مجددا در چرخه تقطیر قرار 
می گرفته است , که در هر دو صورت باعث ایجاد مشکالتی 
نظیر افزایش آالیندگی گازهای خروجی از دودکش بویلرها و 
یا کاهش ظرفیت پاالیش نفت خام به اندازه hr/5m³ و ایجاد 
صمغ در واحدهای پایین دستی و همچنین مصرف بیشتر 
انرژی برای پاالیش این مقدار از slops      می شده است.  این 
خبر می افزاید: این مهم از 27 اسفند 1398 محقق گردید و 
Vis.Gasoline ارسالی به سمت تانک های SLOPS قطع 
و به سمت واحد RFCC  ادامه دارد و شرایط بطور کامل 
پایدار بوده و نه تنها مشکلی برای ادامه تولید و حفظ کیفیت 

محصوالت ایجاد نشده است بلکه  مزایای همچون” کاهش 
میزان سوخت مایع سبک به اندازه    hr/m³ 5/ کاهش آلودگی 
های زیست محیطی ناشی از سوزاندن سوخت مایع سبک در 
بویلرها با گوگرد حدود 9000ppm / افزایش توان دریافت و 
پاالیش نفت خام به میزان hr/m³ 5 / افزایش خوراک دریافتی 
تولید  افزایش   /  hr/m³ میزان 5  به   RFCC واحد  توسط 
تقریبی hr/m³ 1.5 بنزین و hr/m³ 1.5 گاز مایع و حدود 
Ton/hr 2 سوخت گازی /  بهبود عملکرد در فرآیند واحد 
RFCC / و نیز موجب افزایش سود آوری پاالیشگاه به میزان        

110 میلیارد تومان در سال شده است .

تاکید شهردار هشتگرد برحفظ امنیت شهروندان باساماندهی صنوف مزاحم و تسهیل در ترافیک

اقدامات اجرایی فراوردهای نفتی منطقه گیالن برای استقرار و ادامه فعالیت مدیریت سبز به روز رسانی شد 

آلودگی های زیست محیطی کاهش و سود آوری شرکت پاالیش نفت امام خمینی شازند افزایش یافت 

با حکم رئیس جمعیت هالل احمر؛

مدیرعامل جمعیت هالل احمر آذربایجان شرقی منصوب شد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:

بهره برداری از فاز اول پست برق غدیر اهواز

اجرای  از  قم  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل   - قم 
پارکومترهای هوشمند در قم خبر داد و گفت: در چهار خیابان اصلی شهدا، 
بلوار نیایش، بلوار محمدامین)ص( و 19دی به زودی سیستم پارکومترهای 

هوشمند نصب می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، علی نیک با اشاره به مطالبه مردم برای ایجاد 
پارکینگ در هسته مرکزی شهر و معابر اصلی، اظهار داشت: باید بپذیریم ایجاد پارکینگ 

یک عامل تشویقی برای استفاده از خودروی شخصی و درنتیجه ایجاد ترافیک بیشتر 
است. مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم با توصیه به مردم برای 
استفاده از حمل ونقل عمومی، افزود: در یک سال گذشته سیستم ناوگان اتوبوسرانی 
بسیار ارتقاء پیداکرده و مردم می توانند بدون دغدغه جای پارک سفرهای درون شهری 
خود را با ناوگان حمل ونقل عمومی انجام دهند. نیک از اجرای پارکومترهای هوشمند 
در قم خبر داد و گفت: پارکومتر یکی از سیستم های مدیریت پارک در معابر اصلی بوده 
و سازمان از سال گذشته به روزرسانی این سیستم را در دستور کار قرار داده است. وی 
تصریح کرد: از سال گذشته سیستم قدیمی پارکومترهای در سطح شهر جمع آوری شده 
و در حال آماده سازی معابر برای نصب سیستم های جدید هستیم و تا پایان سال با 
مجوز شورای ترافیک 32 معبر به سیستم پارکومتر جدید مجهز می شود. مدیرعامل 
سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم از آماده سازی چهار خیابان اصلی شهدا، بلوار 
نیایش، بلوارمحمد امین)ص( و 19دی خبر داد و خاطرنشان کرد: این چهار خیابان 

اصلی در حال رنگ آمیزی برای نصب پارکومتر بوده و به زودی سیستم های جدید نصب 
خواهد شد. نیک عملکرد سیستم های جدید را تشریح و بیان کرد: مبنای عملکرد 
سیستم های جدید پالک خودروها بوده و هر نیم ساعت یک بار از پالک خودرو عکس 
گرفته می شود و 20 روز تا یک ماه فرصت پرداخت هزینه پارک وجود دارد. وی ادامه 
داد: در این سیستم جدید کارت اشتراک حذف شده و هزینه پارک از طریق اپلیکیشن 
پرداخت می شود و همچنین نیم ساعت ابتدای پارک نیز رایگان خواهد بود. مدیرعامل 
سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم هدف از اجرای این طرح را جابه جایی سریع 
خودروها در محل پارک دانست و ابراز کرد: هزینه تعیین شده به درجه بندی معابر 
بستگی داشته و درجه معابر را میزان تردد خودروها و تقاضای پارک مشخص می کند. 
نیک خیابان هدف را معبر درجه یک و خیابان شهدا را درجه دو معرفی و تصریح کرد: 
هزینه معابر درجه یک بعد از نیم ساعت رایگان هزار و 200 تومان، درجه دو یک هزار 

تومان و درجه سه 800 تومان است.

مدیرعامل سازمان حمل  ونقل و ترافیک شهرداری قم :

پارکومترهای هوشمند در قم نصب می شود

۱۴


