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آلودگی های زیست محیطی کاهش 
و سود آوری شرکت افزایش یافت 

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 
نامرغوب  بنزین   ” گرانروی  کاهش  واحد  در  شده  تولید  جانبی 
 RFCC واحد  راکتور  بخش  به  را   ”)Visbreaker Gasoline(
افزایش  و  محیطی  زیست  های  آالینده  کاهش  موجب  و  هدایت 
سود آوری گردند.  به گزارش روابط عمومی در این طرح  فرایندی 
با  نامرغوب  متخصصین توانستند روزانه حدود hr/m³ ۵ محصول 
ترکیبات الفینی که 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 ۴ نمایند. این گزارش می افزاید 
از ابتدای احداث پاالیشگاه )حدود ۲۸ سال گذشته( این محصول 
نامرغوب با ترکیبات الفینی همواره به مخازن slops 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 
از  گازهای خروجی  آالیندگی  افزایش  نظیر  ایجاد مشکالتی  باعث 
/۵m³ دودکش بویلرها و یا کاهش ظرفیت پاالیش نفت خام به اندازه
hr و ایجاد صمغ در واحدهای پایین دستی و همچنین مصرف بیشتر 

انرژی برای پاالیش این مقدار از slops می شده است.

برج ساعت بندرانزلی پذیرای 
بازدید کنندگان شد

رشت - علی حیدری: به همت شهرداری بندرانزلی 
پس از چند دهه امکان بازدید از برج ساعت بندرانزلی 

)مناره( برای شهروندان و گردشگران فراهم شد.
به همت شهرداری بندرانزلی پس از چند دهه امکان بازدید از 
برج ساعت بندرانزلی )مناره( برای شهروندان و گردشگران فراهم 
شد. مسئول اداره فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرانزلی اظهار کرد: 
هدف از بازسازی و فراهم سازی شرایط بازدید عموم مردم از این 
برج تاریخی، ماندگاری هرچه بیشتر مسافر در بندرانزلی است. حامد 
سمیعی با اشاره به بهسازی و زیباسازی بناهای تاریخی برای تحقق 
این هدف مهم در شهرداری، افزود: این کار با هدف معرفی جاذبه های 
تاریخی گردشگری بندرانزلی برای گردشگران ورودی به این شهر و 
همچنین در راستای کمک به معرفی هرچه بیشتر جاذبه های تاریخی 
به شهروندان و مسافران انجام شده است. وی ادامه داد: برای آماده 
سازی این بنا، رنگ آمیزی و محوطه سازی و بهسازی و بازسازی 
پله های برج ساعت انجام شده که تا کنون حدود ۳۰ میلیون تومان 
برای آن هزینه شده است. سمیعی همچنین گفت: به دلیل مارپیچ و 
باریک بودن پلکان برج ساعت، عالوه بر انجام بیمه مسئولیت مدنی از 
شوی شهرداری برای بازدید کنندگان، توصیه شده است که در بازدید 

از این بنای تاریخی افراد ۱۳ تا ۶۰ سال مراجعه کنند.

آغاز پروژه های عمرانی، نوید 
بخش عمران و آبادانی شهر

سـاوجبالغ - محمد رنجبرکهن: مهنـدس داریوش 
یگانه شـهردار هشـتگرد در جلسـه شـورای معاونین  
گفـت: آغـاز پروژه هـای عمرانـی ، نوید بخـش عمران 

و آبادانی شـهر خواهـد بود. 
شـهردار هشـتگرد در این جلسـه که با حضور معاونت های 
بخـش های مختلف شـهرداری هشـتگرد و جمعی از مسـولین 
واحدها در دفتر شـهردار برگزار شـد بر لـزوم برنامه ریزی جهت 
شـروع پـروژه هـای عمرانـی تاکیـد کرد و خواسـتار تسـریع در 
برگزاری  تشـریفات قانونی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و 
آغاز پروژه های جدید شـد . مهندس یگانه گفت : خوشـبختانه 
با تالش مجموعه شـهرداری طی یک ماهه اخیر شـاهد خدمات 
رسـانی مطلـوب بـه شـهروندان بـوده ایـم و حـوزه هـای کاری 
مختلـف اعم از خدماتـی ، عمرانی و اداری با تمام توان مشـغول 
بـه فعالیـت مـی باشـند . وی همـکاری ، تعامـل و همفکـری را 
عامل موفقیت و پیشـبرد کارها دانسـت و آغاز برخی طرح های 
عمرانـی از قبیـل روکـش آسـفالت ، خـط کشـی معابـر ، رنگ 
آمیزی جداول و پیاده روسـازی را از جمله کارهایی دانسـت که 
نیـاز اسـت تا با حضور مداوم ناظرین شـهرداری آغـاز و با رعایت 

نـکات فنی و لـزوم حفظ بیـت المال انجـام گردد .  

بخشودگی سه تا شش ماه عوارض 
ناوگان حمل مسافر در شهر اندیشه

علی  پندار:  میرزایی  فریبا  شهریار- 
تداوم  پی  در  اندیشه  شهردار  ملکی 
و  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت 
در  رانندگان  درآمد  کاهش  همچنین 
از  بیماری،  این  شیوع  کنترل  نتیجه 
بخشودگی سه ماه عوارض اتوبوسها و شش ماه برای تاکسی 

های این شهر خبر داد.
علـی ملکـی شـهردار ایـن شـهر بـا اشـاره بـه تاثیـر شـیوع 
ویـروس کرونـا در کشـور و بـه تبـع آن تعطیلـی بسـیاری از مراکز 
اداری و تفریحـی گفـت: این شـرایط باعث شـد تا میزان سـفرهای 
درونشـهری و برونشـهری شـهروندان به شـدت کاهش یابد لذا در 
حمایـت از معیشـت راننـدگان تحت پوشـش این شـهرداری مقرر 
شـد بخشـی از عوارض آنها به شـرح فوق مشمول بخشـودگی قرار 
گیرد. شـهردار اندیشـه حمایت اعضای شورای شهر را از این مصوبه 
را یـادآور شـد و اظهـار داشـت: مطابـق ایـن الیحه که بـه تصویب 
شـورای شـهر اندیشـه و تائید کمیتـه انطبـاق شهرسـتان درآمده 
اسـت مقرر شـد با رعایت کلیه قوانیـن، مقررات و آئیـن نامه مالی؛ 
جمعا به مبلغ 9۱۲ میلیون ریال درآمد شـهرداری اندیشـه از محل 
دریافـت عـوارض اتوبوس داران و تاکسـی داران تحت پوشـش این 
شـهرداری مشمول بخشودگی قرار گیرد تا بخشـی از خسارات وارد 

شـده بـه این قشـر زحمتکش جبران شـود.

اخبار ایراناخبار ایران با برگزاری جلسه مشترک؛ وضعیت آب کالنشهر تبریز بررسی شد
تبریز- لیال پاشایی: در جلسه مشترک شرکت مهندسی 
آبفای کشور و شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی وضعیت آب کالنشهر تبریز بصورت 
ویدئوکنفرانس به ریاست مهندس جانباز مدیرعامل شرکت 

مهندسی آبفای کشور بررسی شد.
در جلسه ای که با حضور مهندس جانباز مدیرعامل شرکت 
معاون  پاکروح  مهندس   ، جلسه  رئیس  بعنوان  کشور  آبفای 
هماهنگی و پشتیبانی آبفای کشور ، مهندس کشفی به همراه 
همچنین  و  کشور  آبفای  مهندسی  شرکت  مدیران  از  تعدادی 
 مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربايجان 
شرقي به همراه معاونین و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
بصورت ویدئوکنفرانس در شرکت آب و فاضالب استان برگزار شد 
در خصوص وضعیت آب کالنشهر تبریز، بحث و تبادل نظر گردید. 
در ابتدای این جلسه مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور در خصوص شرایط خاص و بحران آبی کشور 
مطالبی را بیان کرد و گفت: کالنشهر تبریز از جمله شهرهایی است 
که پتانسیل کم آبی و تنش آبی دارد ، بنابراین ما باید تمهیداتی را 
در نظر بگیریم و اقداماتی را انجام دهیم تا پیک مصرف را بگذرانیم 
. مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور ادامه داد: بخشنامه ای 
به کلیه شرکتهای آب و فاضالب در حال ابالغ  است تا در فصل  
تابستان  و پایان شهریور ماه یک سری تمهیدات و اقداماتی در نظر 
گرفته شود و سیستم بحران آب و فاضالب کشور فعالیت گسترده 
داشته باشد تا بحران کم آبی نداشته باشیم و بتوانیم این پیک 

مصرف رو بدون هیچ مشکلی پشت سر بگذاریم. وی تاکید کرد که 
همکاران شرکت آب وفاضالب نسبت به مناطق محروم و حواشی 
شهری و روستایی نگاه ویژه ای داشته باشند تا خدای نکرده باعث 
نارضایتی و کدورت خاطر مردم شریف نگردد.  در  اين جلسه 
مهندس علیرضا ایمانلو مدیرعامل شركت آبفای استان ضمن تشکر 
و قدردانی از حضور مهندس جانباز مدیرعامل شرکت آبفای کشور 
و حاضرین در جلسه ، گزارشی از عملکرد ، اقدامات و فعالیت های  
انجام گرفته در خصوص وضعیت طرحها و پروژه های اضطراری 

پایداری و ارتقای کیفی و در حال اجرا ی شرکت و وضعیت تولید 
آب در سال 99 ارائه کرد. وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه 
کالنشهر تبریز و شهرکهای اقماری شامل سردرود، خواجه، باسمج، 
خسروشاه در پیک مصرف باکمبود آب مواجه می باشند بنابراین 
توسط شرکت آب منطقه ای الزم است نسبت به ساخت یا اتمام 
مخزن ۱۰۰ هزار مترمکعبی تا پایان سال 99 اقدام و در مدار بهره 
برداری قرار گیرد. مهندس ایمانلو در خصوص مخزن ذخیره آب 
جنوب غرب کالنشهر تبریز گفت: عملیات احداث مخزن جنوبغرب 
تبریز به اتمام رسیده ولی بدلیل عدم تخصیص اعتبار و مشکالت 
تملک اراضی واقع در مسیر ، اجرای خط ۶۰۰ میلیمتری مربوط 
به آن در دست اجرا بوده  و جزو پیش بینی های اجرایی آتی 
این شرکت می باشد .مدیرعامل شرکت آبفای استان در خصو ص 
تکمیل رینگ جنوبی کالنشهر تبریز نیز گفت: عملیات اجرایی در 
خصوص تکمیل رینگ جنوبی شهر تبریز ۱۵ کیلومتر اجرا شده و 
۱۱ کیلومتر باقی مانده است که مشکل تملک دارد و در صددحل  
مشکالت موجود هستیم . همچنین از این پروژه ۱۰ کیلومتر از 
اجرای لوله گذاری مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی اندیشه تا مخزن 
تعادل با سایز ۱۶۰۰ میلیمتری به اتمام رسیده است. وی ادامه 
داد: خط انتقال از مخزن SE5 به سمت شهرکهای مرزداران و 
مصلی با پیشرفت فیزیکی باالی 9۰ درصد در حال اجراست که 
در صورت تامین اعتبار مورد نیاز ادامه خط مذکور تا پیان سال 
تکمیل خواهد شد . مهندس ایمانلو در خصوص پیمایش انشعابات 
غیرمجاز در کالنشهر تبریز گفت: متاسفانه انشعابات غیرمجاز در 

کالنشهر تبریز همانند سایر شهرها بعلت ساخت و سازهای غیرمجاز 
رایج بوده و این شرکت بطور مستمر نسبت به پیمایش و شناسایی 
ساالنه حدود ۱۰۰۰ فقره انشعاب غیر مجاز اقدام نموده که پس از 
اخذ هزینه های مربوطه عمدتا به انشعابات مجاز تبدیل می شوند . 
وی در خصوص حفاری تعداد ۴ حلقه چاه در کالنشهر تبریز گفت: 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی اقدام به حفر تعداد ۴ 
حلقه چاه با همکاری شرکت آب منطقه ای کرده است که تعداد ۲ 
حلقه از چاهها بصورت آزمایشی پمپاژ شده و در مرحله نیرورسانی 
و تجهیز می باشند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در 
خصوص بازسازی و نشت یابی مخازن موجود نیز گفت: این شرکت 
تعداد ۸ باب مخزن با مجموع ظرفیت حدود ۶۰ هزار متر مکعب 
شامل مخازن اندیشه ، سرخاب ، خلجان ، اسفهالن ، ارتش و چشمه 
دوم اندیشه نشت یابی کرده است. در این جلسه مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای استان نیز گزارشی در خصوص اهم اقدامات این 
شرکت در راستای تامین آب شرب تبریز بیان کردند.  همچنین 
تاکید کرد: در این راستا بهسازی خط زرینه رود در دستورکار بوده  
و همچنین تقویت ایستگاه شماره ۵ در برنامه کاری در نظر گرفته 
شده تا بتوانیم تا زمان پیک مصرف حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ لیتر 
برثانیه آب شرب به شهرتبریز برسانیم  تا با کمبود آب مواجه نشویم.   
در پایان جلسه مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای 
کشور از مدیرعامل شرکتهای آب منطقه ای و آب و فاضالب استان 
و پرسنل زحمتکش این شرکتها به خاطر تالشهای بعمل آمده در 

خصوص عملکرد مطلوب شرکت تشکر و قدردانی کرد.

گلستان  منطقه  برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر   - گرگان 
گفت: پس از شیوع کرونا 100 میلیارد تومان بدهی از سوی 
مشترکان خانگی، اداری و صنعتی استان انباشت شده است.

بـرق  نیـروی  توزیـع  روابـط عمومـی شـرکت  گـزارش  بـه 
گلسـتان ، علی اکبر نصیری عصر سـه شـنبه در نشسـت خبری 
بـه مناسـبت ۱9 خـرداد روز مدیریـت مصـرف انرژی اظهـار کرد: 
بدهی مشـترکان شـرکت در اسـفندماه سـال گذشـته کمتـر بود 
امـا بـا شـیوع کرونا و مهلـت دو ماهـه ۱۰۰ میلیارد تومـان بدهی 
مشـترکان خانگی، اداری، صنعتی و کشـاورزی گلسـتان انباشـت 
شـده اسـت.وی با اشـاره به اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای 
شـرکت از محـل فـروش بـرق اسـت، ضمـن تأکیـد بـر مدیریت 
مصـرف بـرق از مشـترکان خواسـت نسـبت بـه پرداخـت قبوض 
اقدام کنند.مدیرعامل شـرکت توزیع برق گلسـتان ادامه داد: ضمن 
تشـکر و قدردانی از مردم فهیم اسـتان گلستان در جهت مدیریت 
مصـرف بـرق که این نیز باعث شـد در تابسـتان سـال گذشـته در 
جهت رفاه حال مردم ، تابسـتان بدون خاموشـی را داشـته باشـیم 
و امسـال هـم دسـت نیاز بسـوی شـما دراز می کنیم تـا با کمک 
هم انشـاله امسـال را هم بدون خاموشـی سـپری کنیم.وی اضافه 
کرد :سـال گذشـته مشـترکان گلسـتانی بـا مدیریت مصـرف ۷۰ 
مـگاوات صرفه جویـی برق داشـتند کـه از این محـل ۷۰۰ میلیارد 
تومـان بـه اسـتان تخصیص یافـت.وی با بیـان اینکه مصـرف برق 
اسـتان در شـرایط عادی حدود ۳۷۵ تا ۴۰۰ مگاوات اسـت، اضافه 
کرد: چهارشـنبه گذشـته رکود مصرف برق امسـال زده شد و 9۲۴ 
مـگاوات برق مصرف شـد.نصیری با این توضیح کـه برای مدیریت 
مصـرف بـرق در اسـتان با بخش هـای مختلـف صنعتـی، اداری و 
کشـاورزی تفاهم نامـه امضـاء کرده ایـم، تصریـح کـرد: امسـال هم 
پیـش بینـی می کنیـم با مدیریـت مصـرف و تغییر سـاعت کاری 

ادارات بتوانیـم ۱۰۰ مـگاوات بـرق در اسـتان صرفـه جویی کنیم.
وی بـا اشـاره بـه فرسـودگی شـبکه بـرق گلسـتان گفـت: بـرای 
نوسـازی شـبکه کنونی توزیع برق اسـتان نیازمنـد تخصیص هزار 
میلیارد ریال اعتبار هسـتیم و این در حالی اسـت که اعتبار سـال 
قبـل اسـتان در ایـن بخـش ۳۰۰ میلیارد ریـال بود.نصیـری بیان 
کـرد: بیشـتر فرسـودگی شـبکه توزیـع مربوط به شـمال و شـرق 
اسـتان اسـت.به گفتـه وی بـرای حـل مشـکل ضعـف ولتـاژ برق 
گنبـدکاووس، سـرمایه گـذار بخـش خصوصی شناسـایی شـده و 
بـا تولیـد ۱۵۰ مـگاوات بـرق، این مشـکل تا حـد زیـادی برطرف 
خواهد شـد.وی اعمال تعرفه ۳ گرمسـیری برای گنبدکاووس را از 
دالیـل افزایـش مصرف برق از سـوی مشـترکان و در نتیجه ضعف 
ولتـاژ برق این شهرسـتان اعـالم کرد.به گفته وی در اسـتان هفت 
هـزار کیلومتـر طـول شـبکه برق متوسـط، هفـت هـزار کیلومتر 
طـول شـبکه قوی بـا ۱۵ هزار دسـتگاه ترانـس فعال وجـود دارد.
نصیری در خصوص میزان بدهی مشـترکان برق در اسـتان افزود: 
مشـترکان گلسـتان هـزار میلیارد ریال به شـرکت بـرق بدهکارند 
که شـیوع کرونا و دادن مهلت پرداخت به مشـترکان، انباشـت این 
بدهی را بیشـتر کرد.شـرکت توزیع نیروی برق گلسـتان افزون بر 
۶۱۷ هزار مشـترک دارد که بیشـتر آنها مشترکین خانگی هستند

اهواز - رحمان محمدی: به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان عملیات بهسازی و ایمن سازی بخشی قسمتی 

از جاده روستاهای منطقه سلیران بخش عنبر انجام شد .
ایـن پـروژه در راسـتای عمل به مسـئولیت هـای اجتماعی این 
شـرکت ،  ایمـن سـازی و تسـهیل در تردد روسـتاییان مجـاور چاه 
هـای نفـت این منطقه و با نظارت مدیریت مهندسـی و سـاختمان 
ایـن شـرکت در مـدت زمـان ۶ مـاه و بـا صـرف اعتبـاری بالـغ بـر 
۰۰۰ر۰۰۰ر۲۱۰ر۳ ریـال انجام شـد  . در این پـروژه که در مجاورت 
روسـتای جاجـو و روسـتای سـلیرون صـورت گرفت ، یک دسـتگاه 
پـل ۲ دهانـه ای بـه طـول ۱۰ متر به همـراه دیوار حائل سـنگی در 
جهـت محافظـت از جـاده در برابر خطـرات نشسـت و رانش هنگام 
بارندگـی - الیروبـی دره ، خاکبـرداری و خاکریزی به مقـدار ۴۳۰۰ 
متـر مکعـب - بتن ریزی و سـنگ کاری به مقـدار ۷۷۵ متر مکعب 
- ترانشـه زنی و اصالح هندسـی دید و مسـیر - اجرای کانال سنگی 
در شـانه بمنظور هدایت و دفع آب باران و جلوگیری از شکسـتگی 
و آب شسـتگی جـاده - اجـرای کانـال خاکـی و اجرای سـنگفرش 
کـف جـاده در دو طـرف پـل اجرا گردیـد . با این اقـدام بخش هایی 

از ایـن مسـیر کـه در بارندگـی هـای سـالهای قبـل دچـار آسـیب 
شـده و موجـب بخطـر افتـادن جان شـهروندان شـده بـود با همت 
شـرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسـلیمان ایمن سـازی و تردد 
روسـتاییان و سـاکنین مجـاور چـاه های نفتی این منطقه تسـهیل 
گردیـد . الزم بـه توضیح اسـت که شـرکت بهره بـرداری نفت و گاز 
مسجدسـلیمان پیش از این و در راسـتای عمل به مسـئولیت های 
اجتماعـی و ارایـه خدمات عام المنفعه به شـهروندان و مجاوران چاه 
ها و تأسیسـات نفتی حوزه عملیاتی اش اقدام به بهسـازی و مرمت 

بیـش از ۷۵۰ کیلومتـر از راه های روسـتایی نموده اسـت .

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمانبدهی ۱۰۰ میلیارد تومانی مشترکان گلستانی به شرکت برق گلستان
بهسازی جاده روستاهای منطقه سلیران بخش عنبر انجام شد

۱۴


