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تعمیرات اساسی در پاالیشگاه گاز ایالم 
آغاز شد

ایالم - الهام مهدیان: رئیس 
پاالیش  شرکت  تعمیرات 
تعمیرات  آغاز  از  ایالم  گاز 
پاالیشگاه  این  در  اساسی 
جاری  سال  ماه  تیر   21 از 
تعمیرات  گفت:  و  داد  خبر 
شــرکت های  اساســی 
با  سالیانه  عموماً  و  دوره ای  صورت  به  کشور  پاالیشی 
هماهنگی دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در فصول 
گرم سال با برنامه ریزی از پیش تعیین شده انجام می شود.

 به گزارش روابط عمومی، »مسعود مرشدی« با اشاره به اینکه 
تعمیرات اساسی تضمینی برای تولید پایدار گاز برای جامعه هدف 
در فصل سرما می باشد، افزود: هدف از انجام تعمیرات اساسی، 
نوسازی و آماده به کار نمودن تجهیزات فرایندی پاالیشگاه برای 
تولید مستمر، شامل  و  اطمینان دستگاه ها  قابلیت  بردن  باال 
نوسازی و بازسازی تجهیزات ثابت، تعمیرات دوره ای دستگاه ها 
و تجهیزات دوار، تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات برقی و ابزار دقیق 
می باشد. وی به مزایای تعمیرات اساسی در این پاالیشگاه های 
گاز  اشاره و ادامه داد: تعمیرات اساسی تضمین کننده تولید گاز 
در فصل سرما و مانع از بروز حوادث می شود و بدون تعمیرات 
اساسی تضمینی برای تولید گاز برای استان و استان های همجوار 
وجود ندارد. رئیس تعمیرات اساسی شرکت پاالیش گاز ایالم 
گفت: تعمیرات اساسی می بایست در تمامی پاالیشگاه های گاز 
طبق قوانین شرکت ملی گاز ایران انجام شود که تاکنون در 
چندین پاالیشگای مختلف کشور علیرغم شیوع ویروس کرونا 
انجام شده و یا در حال انجام است.  مرشدی افزود: پیش بینی 
وضعیت کرونا نامشخص بوده و حتی پیش بینی در افزایش شیوع 
آن در فصل پاییز نیز شده که ضرورت کار تعمیرات را در این 

فصل نشان می دهند. 

عضوی بومی، رییس هیات مدیره نفت 
ستاره خلیج فارس شد

بندرعباس-کیوان حسین پور:  
یـاسـر میرزایی سیرویی در 
هیئت  تغییرات  جدیدترین 
ستاره  نفت  شرکت  مدیره 
خلیج فارس به عنوان رئیس 

هیئت مدیره انتخاب شد.
میرزایی  »یاسر  که  آن  از  پس 
سیرویی« که اصالتی حاجی آبادی دارد به نمایندگی از شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران جانشین سروش 
ذیگلری در هیات مدیره شرکت نفت ستاره خلیج فارس شد، 
این بار وی در هیات مدیره نیز به ریاست رسید و »محمدعلی 
دادور« دیگر رئیس هیات مدیره این پاالیشگاه نخواهد بود. این 
در حالی است که »احمد مرادی« نماینده مردم هرمزگان در 
مجلس شورای اسالمی چندی پیش با حضور در یکصد و هشتاد 
و دومین جلسه شورای شهر بندرعباس بیان داشت که در مورد 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس خبرهای خوبی در راه است که در 
زمان مناسب به مردم اعالم خواهد کرد و به نظر می رسد که خبر 
خوب مرادی به این تغییر مربوط باشد. گفتنی است صندوق 
بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با سهم ۳۳ 
درصدی، تاپیکو با سهم ۴۹ درصدی و شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران با سهم ۱۸ درصدی به عنوان 
سهامداران شرکت نفت ستاره خلیج فارس محسوب می شوند 
و هر کدام با توجه به سهامی که در اختیار دارند هیات مدیره 
پنج نفره این شرکت عظیم پاالیشی را تشکیل می دهند. شایان 
ذکر است؛ ورود یاسر میرزایی به عنوان مدیرکل بودجه، منابع 
و ارزیابی طرح های وزارت نفت در دولت یازدهم به دلیل عدم 
تطبیق مدرک تحصیلی با اعتراضات گسترده ای رو به رو شد 
چرا که او تا پیش  از این، جز فعالیت های دانشجویی و مطبوعاتی 
سوابق درخوری نداشت اما امروز این انتصاب بار دیگر اعتماد 

وزارت نفت به این نیروی هرمزگانی را نشان داد.

بازدید اعضاء هیئت علمی دانشگاه بین 
المللی امام خمینی )ره( از روستاهای 
دارای مشکل دفع بهداشتی فاضالب در 

ناحیه الموت قزوین
قزوین - پیرو مصوبات جلسه کارگروه تخصصی آب و 
محیط زیست، تعدادی از اعضاء هیئت علمی گروه آب 
دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( با همراهی تعدادی از 
مدیران شرکت آب و فاضالب استان،  از روستاهای دارای 
مشکل در دفع بهداشتی فاضالب به دلیل اقلیم و زمین 
آباد، تالتر،  شناسی خاص شامل فشک، رشکین، روح 

پرچکوه و آکوجان بازدید یک روزه کردند.
در این بازدید که با حضور مهندس رمضانی، معاون بهره برداری 
قاسمی، مدیر دفتر تحقیقات  فاطمه  و  توسعه آب شرکت  و 
روستاها  دهیاران  نیز  و  قزوین  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
انجام گرفت، مسائل و مشکالت روستاهای فوق در زمینه ی 
دفع بهداشتی فاضالب مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت و مقرر 
شد راهکارهای علمی، کاربردی و اقتصادی توسط تیم بازدید 

کننده در اسرع وقت به شرکت آب و فاضالب استان ارائه شود.
ارتباط صنعت و دانشگاه  تقویت  الزم بذکر است در راستای 
تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی بین شرکت آب و 
فاضالب استان و دانشگاه بین المللی امام خمینی به صورت 

مستمر وجود دارد.

مدیر عامل نیروگاه شهید مفتح خبر داد :

آمادگی کامل واحدهای بخار نیروگاه 
همدان و گازی دورود در پیک تابستان

گزارش  همدان- به 
شرکت  عمومی  روابط 
برق  تولید  مدیریت 
شهید مفتح و به نقل از 
مدیر عامل این  شرکت 
نیروگاه  بخار  واحدهای 
و  همدان  مفتح  شهید 
واحد های گازی دورود جهت تولید حداکثری در پیک 

تابستان امسال در آمادگی کامل قراردارد.
عبدالمجید دیناروند گفت : تعمیرات نیروگاه طبق برنامه زمانبندی 
شده با موفقیت به پایان رسیده و نیروگاه های همدان و دورود 
مگاوات  یک  بدون  تابستان  پیک  در  حداکثری  تولید  جهت 
محدودیت آمادگی کامل دارند. مدیرعامل نیروگاه شهید مفتح 
افزود: با پایان فصل زمستان و لزوم آماده سازی واحدها جهت 
و  گردید  تشکیل  کارشناسی  متعدد  جلسات  تابستان،  پیک 
با شناسائی نقاط ضعف و در نظر گرفتن شرایط خاص حاکم 
برصنعت برق و تحریم های اقتصادی علیه کشور، فصل تعمیرات 
با تمرکز بر رفع محدودیت های تولیداز ابتدای اسفند آغاز شد. 
شیوع  و  کشور  خاص  شرایط  تشریح  با  دیناروند  عبدالمجید 
ویروس کرونا در ماه های اخیر افزود: با محدودیت زمانی تعیین 
شده، ناچار به انجام همزمان تعمیرات دو واحد در اوج بیماری 
کرونا در فروردین امسال شدیم که اقدامی جهادی و فداکارانه 
توسط پرسنل هر دو نیروگاه بود. مدیر عامل نیروگاه شهید مفتح 
با اعالم رفع کامل محدودیت واحدها در دوره تعمیرات و تولید 
هزار مگاوات در پیک روز و شب در هفته پایانی خرداد، اقدامات 
انجام شده در این حوزه را اقدامی ارزشمند برشمرد که توانست 
عوارض و مشکالت استفاده از سوخت مایع در نیروگاه را که به 
محدودیت واحدها منجر شده بود برطرف کند. دیناروند با اشاره 
به پایداری واحدهای نیروگاه و پایین بودن نرخ خروج اضطراری 
این مجموعه تصریح کرد: عملکرد نیروگاه در تابستان امسال 
و تولید مطمئن و پایدار توسط این نیروگاه می تواند مشارکت 
فعالی در کنترل فرکانس شبکه سراسری برق بویژه در منطقه 
غرب کشور به همراه داشته باشد. وی هدف گذاری مجموعه را 
تولید مطمئن و پایدار در پیک تابستان و تحقق شعار سال که 
همان جهش تولید است برشمرد و تأکید کرد با همت و همدلی 
کارکنان پرتالش نیروگاه های همدان و دورود تکرار موفقیت های 

گذشته دور از دسترس نیست.

مهندس مختاری در جلسه کمیته درآمد شهرداری 
قدس: 

بسترهای کسب درآمدهای پایدار 
باید بیش از گذشته تقویت شود

یبا  فر - س قد شهر
جلسه  پندار:  میرزایی 
شهرداری  درآمد  کمیته 
به  امروز  صبح  قدس 
ریاست مهندس مسعود 
مختاری و با حضور مدیران شهری مربوطه برگزار شد. در 
این جلسه وضعیت درآمدی بخش های مختلف شهرداری 
و راهکارهای تامین منابع و افزایش درآمد به منظور ارائه 
خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان و توسعه و آبادانی 

شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
مهندس مختاری شهردار قدس در این  جلسه با بیان اینکه رشد 
و توسعه شهر در گرو تامین منابع پایدار می باشد، بیان کرد: 
هزینه ها به دلیل نوسانات ارزی و رشد قیمت ها افزایش یافته 
اما درآمدهای شهرداری به واسطه رکود اقتصادی موجود کاهش 
یافته که در این شرایط می بایست همچون گذشته درآمدهای 
ارائه  به  ادامه  در  گردد. وی  هزینه  به شکل هدفمند  موجود 
راهکارها و ایده های کسب درآمد، بهره وری و مدیریت اقتصادی 
در مسیر نیل به هدف درآمدهای پایدار پرداخت و خاطرنشان 
کرد: باید بسترهای کسب درآمد پایدار بیش از گذشته تقویت 
گردد که این امر نیازمند تعامل خوب و حداکثری شهروندان 
بویژه مودیان مالیاتی با شهرداری می باشد. مهندس مختاری به 
طرح های تشویقی شهرداری قدس در زمینه دریافت عوارض 
شهری اشاره کرد و گفت: به دلیل وضعیت اقتصادی موجود نه 
تنها هیچگونه فشاری از سوی شهرداری بابت دریافت عوارض 
شهری اعمال نشده است، بلکه تسهیالت و تخفیفات خوبی 
نیز در این زمینه ارائه می شود، بنابراین شهروندان می توانند با 
پرداخت عوارض شهری از طرح های تشویقی خوبی که بدین 

منظور اعالم عمومی شده است، برخوردار شوند.

اخبار ایراناخبار ایران در راستای تحقق دولت الکترونیک انجام می گیرد؛

توزیع فرآورده های نفتی با زیرساخت بانکی در آذربایجان شرقی
تبریز- لیال پاشایی: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان شرقی از توزیع فرآورده های نفتی با 
زیرساخت بانکی در این منطقه خبر داد و گفت: این اقدام 

گامی دیگر در راستای تحقق دولت الکترونیک می باشد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علی روح اللهی با اشاره به عملیاتی 
شدن توزیع نفت سفید با زیرساخت بانکی از تیرماه سال جاری 
گفت: با برنامه ریزی بعمل آمده توزیع نفتگاز مصرف کنندگان جزء 
نیز از مرداد ماه ۹۹ با درخواست الکترونیکی سوخت و شارژ در 
کارت بانکی به مرحله اجرا درخواهد آمد. وی افزود: اجرای این 
طرح گامی دیگر در راستای تحقق دولت الکترونیک خواهد بود 
و مصرف کنندگان جزء فرآورده نفتگاز همانند خانوارهای نفت 
سفید سوز روستایی و شهری می توانند بدون مراجعه حضوری، 
جهت ثبت و درخواست حواله سوخت از خدمات سوخت رسانی 
از طریق فروشندگی های منطقه بهره مند گردند، لذا مشتریان 
بانکی  اطالعات  باید  خود  سهمیه  دریافت  جهت  نفتگاز  جزء 
فرآورده های  درخواست  سامانه  در  مربوطه  بخش  در  را  خود 
نفتی)newtejaratasan.niopdc.ir(ثبت کنند. مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی تصریح کرد؛ 
اجرای این طرح عالوه بر تسهیل خدمات سوخت رسانی و صرفه 
جویی در وقت و هزینه شهروندان و هموطنان فعال در بخش های 
سوء  کاهش  موجب  خدماتی  و  صنعتی  کشاورزی،  مختلف 
استفاده های احتمالی و قاچاق فرآورده های نفتی نیز خواهد گردید.
حضور فعال تیم سوخت رسانی در کنار امدادگران اطفای 

حریق در منطقه ارسباران
آذربایجان  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر 

شرقی همچنین از حضور فعال اکیپ سوخترسانی منطقه جهت 
امداد رسانی به بالگردهای اطفای حریق در جنگلهای ارسباران 
خبر داد.  علی روح اللهی با اشاره به اینکه مدیران و مسئولین 
منطقه همواره آماده خدمت رسانی به مردم می باشند، گفت: اکیپ 
سوخترسانی مرکز سوختگیری هواپیمایی شهید مدنی تبریز جهت 
تأمین سوخت بالگردهای سپاه و هالل احمر در راستای عملیات 
اطفای حریق جنگل های ارسباران در منطقه حضور و فعالیت آن 
تا مهار کامل آتش ادامه داشت. وی تصریح کرد؛ تیم سوخترسان 
منطقه آذربایجان شرقی به نمایندگی از سوی مجموعه خدوم 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با عشق به کار و وظیفه 
سازمانی خویش در منطقه عملیاتی ارسباران در راستای تالش 
و معاضدت از هیچ کوششی در جهت اطفای حریق و بازگشت 
شرایط به وضعیت عادی دریغ نکردند. مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی یاد آور شد: منطقه 
جنگلی ارسباران ثبت جهانی است و درختان و پوشش گیاهی 
آن در نوع خود در جهان بی نظیر می باشد و همه ما وظیفه داریم 
از این میراث با ارزش طبیعی با رفتار مسئوالنه خود حراست و 

حفاظت نماییم.

رشد ۶/۳4 درصدی مصرف سی ان جی در منطقه 
آذربایجان شرقی

مصرف سی ان جی در منطقه آذربایجان شرقی در اردیبهشت ماه 
۹۹ نسبت به فروردین سال جاری ۶/۳۴ درصد در بخش حمل و 
نقل رشد داشته است. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شرقی با بیان اهمیت استفاده از سوخت پاک و 
نقش آن در کاهش آلودگی هوا و صرفه جویی در مصرف بنزین، 
گفت: رشد مصرف ۶/۳۴ درصدی مصرف  سی ان جی با کاهش 
محدویت های سفر در اردیبهشت ۹۹ نسبت به فروردین ماه سال 
جاری نشان از اقبال شهروندان به مصرف گاز طبیعی دارد. علی 
روح اللهی با اشاره به اینکه مصرف  سی ان جی در اردیبهشت ۹۹ 
در مقایسه با همین ماه در سال ۹۸ نزدیک به ۵ درصد رشد داشته 
است، افزود: در اردیبهشت ماه سال جاری معادل ۵۷ میلیون و صد 
و شصت و شش هزار مترمکعب در مصرف بنزین صرفه جویی شده 
است. این مقام مسوول  تصریح کرد؛ با ثبت نام و تبدیل خودروهای 
عمومی باری و مسافری در سایت GCR.niopdc.ir که اخیراً 
توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران انجام می گیرد 
و با توسعه جایگاههای عرضه سی ان جی انتظار می رود در آینده 
میزان مصرف گاز طبیعی در سبد سوخت حمل و نقل افزایش یابد. 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
ضمن تأکید بر رعایت الزامات ایمنی و عمل به شرح وظایف مربوطه 
هنگام سوختگیری توسط اپراتورها و مراجعان جایگاهها یادآور شد، 
از ۳۴۱ باب جایگاه عرضه سوخت استان ۱۷۲ باب به جایگاههای 
عرضه سی ان جی اختصاص دارد که با تمام ظرفیت و به طور شبانه 

روزی آماده ارائه خدمات سوخت رسانی می باشند.

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  بهرامی:  زهرا   - بوشهر 
تعداد  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های  در  بوشهرگفت: 
روستاهای گاز دار استان به 422 روستا رسید که در مقایسه 

با کل دولت های قبل چهار برابر افزایش یافته است.
مسلم رحمانی افزود: این درحالی است که تا قبل از آغاز به کار 
دولت یازدهم و دوازدهم تنها ۱۰۴ روستای استان بوشهر براساس 
مصوبه وزارت نفت و شورای اقتصاد از نعمت گاز برخوردار بودند. 
نفوذ  ضریب  امروز  متفاوت  پروژه های  انجام  با  کرد:  بیان  وی 
گازرسانی در روستاها از ۳۶ به ۹۶.۵ درصد افزایش یافته است. 
رحمانی اضافه کرد: در این مدت شاهد تحولی عظیم در روند 
تاثیر  مهم  این  تحقق  و  بوده ایم  روستایی  مناطق  به  گازرسانی 
بسزایی در توسعه زیرساخت ها و رونق و آبادانی هرچه بیشتر این 

مناطق داشته است.  مدیرعامل  شرکت گاز استان بوشهر گفت: 
همچنین در این مدت تعداد شهرهای گازدار استان بوشهر نیز از 
۳۰ به ۳۹ شهر ارتقا یافته است و در این مدت ضریب نفوذ گاز 
شهری از ۷۲به ۹۹.۲ درصد افزایش یافته است. رحمانی افزود: 
در زمان حاضر همه شهرهای استان بوشهر به جز جزیره خارگ 
که منبع گازی ندارد زیر پوشش نعمت گاز طبیعی هستند.. وی 
بیان کرد: همچنین امسال گاز رسانی به ۲۱ روستای جدید با 
تعداد یکهزار و ۳۱ خانوار شامل ۱۳ روستای دشتستان و هشت 
روستای دیلم در دست اجراست که با بهره برداری از آنها ضریب 

نفوذ گاز در بخش روستایی به ۹۸.۶ درصد می رسد. مدیرعامل  
شرکت گاز استان بوشهر گفت: تاکنون هفت هزار و ۱۹۹ کیلومتر 
شبکه گازرسانی در استان بوشهر اجرا شده است که از این مقدار 
۳۹۹ کیلومتر خطوط تغذیه و ۶هزار و ۸۰۰ کیلومتر نیز مربوط به 
شبکه های توزیع است. وی شمار مشترکان استان بوشهر را ۲۱۵ 
هزار و ۲۵۶ نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۲۱۱ هزار و ۸۳۰ 
مشترک خانگی، ۲هزار و ۷۸۷ مشترک تجاری و عمومی و ۵۳۹ 
مشترک صنعتی است که از این شمار ۲۴هزار و ۵۱۱ مشترک 

مربوط به سال ۹۸ بوده است.

استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به   - کرمانشاه 
کرمانشاه : شهبازی مدیرعامل شرکت گاز استان بیان داشت: 
عملیات انتقال شبکه سراسری گاز به شهر مرزی »نودشه« از 

توابع شهرستان پاوه به پایان رسید.
ایشان افزود: برای گازرسانی به شهر نودشه ۱۳ هزار و ۴۰۰ متر لوله 
گذاری در بخش شهری و ۳۳ هزار و ۵۰۰ متر لوله گذاری برای خط 
تغذیه انجام و یک ایستگاه تقلیل فشار )TBS( نیز اجرا شد. وی اضافه 
کرد: با اجرای این طرح یک هزار و ۳۰۰ خانوار شهر نودشه از نعمت 

گاز طبیعی برخوردار خواهند شد. شهبازی ادامه داد: برای اجرای این 
طرح تاکنون ۲۴۰ میلیارد ریال در بخش عمرانی و حدود ۳۵۰ میلیارد 
ریال در بخش تامین کاال هزینه شده است. وی گفت: براساس طراحی 
اولیه پیش بینی می شود ۷۰۰ انشعاب در این شهر نصب شود که 
امیدواریم تا آبان ماه سال جاری عملیات علمک گذاری نیز به پایان 

برسد. ۹۹ درصد جمعیت شهری با گازرسانی به ۲۸ شهر و ۷۵ درصد 
جمعیت روستایی با گازرسانی به  ۱۴۷۰ روستا در مجموع کل استان 
تعداد حدود ۶۰۰ هزار مشترک از گاز طبیعی استفاده می کنند و با 
اتمام پروژه های در دست اجرا ضریب نفوذ گازرسانی در استان به ۹۳ 

درصد ارتقا خواهد یافت.

رشت  -   علی حیدری: به گزارش روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن 
در  بهداشتی  پروتکل های  عباسی،  از  نقل  به  و 
ستاد و عملیات انبار با رعایت تدابیر پیشگیرانه 
در محیط اداری و اطالع رسانی به کارکنان، انجام 
بدن  دمای  و  تب  میزان  روزانه سنجش  عملیات 
همکاران و ارباب رجوع هنگام ورود به ساختمان 

انجام می شود.
سالمت  حفظ  اهمیت  به  اشاره  با  گیالن  مدیرمنطقه 

 «  : گفت  مردم  به  مطلوب  خدمات  ارائه  و  کارکنان 
عالوه بر انجام روزانه طرح غربالگری درستاد و عملیات 
انبار، سمپاشی و گندزادیی روزانه ساختمان های اداری و 
عملیاتی شرکت، تهیه و توزیع ماسک، دستکش و مواد 
ضدعفونی کننده نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد.« 
وی همچنین افزود : »حذف سرو غذا، شناسائی روزانه 
نمودن  غیرفعال  کرونا،  ویروس  به  ابتال  مشکوک  افراد 
دستگاه حضور و غیاب ثبت اثر انگشت کارکنان، حذف 
برخی مکاتبات غیر ضروری، مکاتبه با مدیران شرکت های 

حمل ونقل فرآورده های نفتی درخصوص تهیه تجهیزات 
مقابله با ویروس کرونا به رانندگان نفتکش ها و انجام تب 
سنجی آنان از دیگر مواردی است که به طور مستمر در 
حال انجام می شود . « مدیر منطقه گیالن بااشاره به ارسال 
اطالعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به انجمن 
صنفی و جایگاهها درخصوص رعایت الزامات بهداشتی 
عمومی و فردی گفت : » عالوه بر ابالغ به روسای  نواحی 
نه گانه ) مرکزی رشت، انزلی، آستارا،رودبار،رودسر، تالش، 
صومعه سرا، فومن و الهیجان ( برای اخذ کد بهداشتی 

صورت  به  هم  روزانه  سوخت،بازدیدهای  جایگاههای 
محسوس وهم غیرمحسوس درخصوص عملیاتی شدن 
پروتکل های بهداشتی درمجاری عرضه و الزام استفاده از 

لوازم حفاظتی اپراتورهای جایگاهها نیز انجام می شود.« 

اراک - به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی 
خیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل کشور در بازدیدی که از محور شازند - ازنا داشت گفت : این محور به طول 70 
کیلومتر شهرستان شازند را به ازنا در لرستان متصل می کند که حدود 40 کیلومتر از این 
محور در استان مرکزی و ۳0 کیلومتر دیگر در محدوده ی راه های حوزه استحفاظی استان 

لرستان قرار دارد .
خادمی بیان کرد: پیمانکار محور ازنا- شازند در استان مرکزی فردی توانمند است و پروژه با سرعت 
خوبی در حال ادامه می باشد و امیدواریم تا پایان سال ۹۹ ، ده کیلومتر آن در حوزه استان مرکزی 
به بهره برداری برسد . مرزبان مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت :  عملیات احداث باند 
دوم  این محوردر استان مرکزی از  سال ۹۳ و از محل اعتبارات استانی آغاز شد و تا سال ۹۶ از همین 
محل تامین اعتبار می شد که به دلیل کمبود اعتبارات استانی و وقفه در پرداخت مطالبات پیمانکار 
پیشرفت قابل توجهی در بازه زمانی مذکور حاصل نشد. مرزبان افزود این پروژه اجرای باند دوم در قطعه 
اول آن به طول ۱۳/۵ کیلومتر عملیات خاکی و اجرای زیراساس آهکی به طول ۲ کیلومتر ، انفجار 
و ترانشه طی ۶ مرحله انفجار و اجرای ۳۱ دستگاه ابنیه فنی تا پایان سال ۹۸ به اتمام رسده است 
. باقیمانده احداث باند دوم شامل اجرای عملیات خاکی ، زیراساس ، اساس ، آسفالت ، تکمیل ابنیه 
فنی و تاسیسات و ایمنی طی قرارددی به مبلغ ۱۰۷۰ میلیارد ریال زیر نظر شرکت ساخت و توسعه 
راههای کشور در حال انجام می باشد . وی بیان کرد: با پیگیری های به عمل آمده در اداره کل راه و 
شهرسازی استان از سال ۹۶ این پروژه در قالب طرح ملی قرار گرفته و با تقویت روند تخصیص اعتبار، 

اجرای طرح از سرعت بیشتری برخوردار گردیده است .

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر:

گازرسانی به روستاهای استان بوشهر چهار برابر شد

شرکت گاز استان کرمانشاه :

گاز به شهر مرزی نودشه رسید

مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن اعالم کرد : 

 استمرار پروتکل های بهداشتی در منطقه برای کنترل شیوع مجدد ویروس کرونا 

بهره برداری 10 کیلومتر از محور ازنا - شازند تا پایان سال جاری

شهر  بازآفرینی  طرح  تهیه  هماهنگی  رنجبرکهن: جلسه  محمد  ساوجبالغ- 
هشتگرد به ریاست مهندس یگانه شهردار هشتگرد و با حضور مهندس اخالقی 
معاونت امور عمرانی فرماندار و سایر اعضای ستاد در سالن جلسات شهرداری 

برگزار شد .
شهردار هشتگرد با اشاره به اهمیت باز آفرینی شهری در ساماندهی بافتهای فرسوده و 
ناکارآمد، تامین زیرساخت ها و نیز محرومیت زدایی حاصل از اجرا، آنرا راهکاری موثر در 
ساماندهی بافت فرسوده دانست . یگانه افزود : شهرداری به عنوان دبیرخانه بازآفرینی وظیفه 
هماهنگی بین دستگاه های عضو را دارد و نیاز است تا با پیگیری فرمانداری شهرستان، 
همکاری دستگاه های اجرایی و خدمات رسان در این زمینه بیشتر باشد . شهردار هشتگرد 
با بیان اینکه نیاز است تا دستگاه های اجرایی در یک اقدام مشترک  زیرساخت های اجرای 
طرح های بازآفرینی را فراهم کنند  خواستار ارسال اطالعات الزم به شهرداری جهت شروع 
کار و تهیه و تدوین طرح جامع بازآفرینی شد .وی با بیان اینکه برخی از مناطق بخش جنوبی 
شهر در اولویت پروژه های بازآفرینی شهری خواهد بود خاطرنشان کرد: اقدامات زیرساختی 
با رویکرد عدالت محوری در محالت مختلف شهر شروع شده و تدوین این طرح می تواند 

راهبری برای توسعه و پیشرفت شهر باشد .

مهندس یگانه افزود: طرحی که با عنوان بازآفرینی به منظور تجدید حیات و تحول در 
بافت های فرسوده مطرح شده است فقط کالبدی نیست، بلکه باید از نظر اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی، عملکرد بافت را تغییر و جریان زندگی شهروندان ساکن در این بافت ها را 
مطلوب تر کند و توجه به مدیریت بحران و تاب آوری در مقابل بالیای طبیعی و حوادث نیز 

از جمله مسایل مهمی است که باید در تدوین آن منظور گردد .
براساس ماده ۱۶ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد 
شهری و با هدف جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاه های ذیربط در فرآیند بازآفرینی 
پایدار محدوده ها و محله های هدف، برنامه های احیا، بهسازی و نوسازی شهری به منظور 
تحقق حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، بازیابی هویت شهری، مدیریت یکپارچه و 
ایجاد وحدت رویه بین کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی با رویکرد ضوابط شهرسازی 
معماری ایرانی-اسالمی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و وزارت کشور، 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استان ها، سند ملی 
راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در سال ۱۳۹۳ در 
هیئت دولت مورد تصویب قرار گرفت و برخی از شهرهای کشور توانسته اند با تهیه طرح 

جامع و شناسایی محالت و مناطق هدف اقدامات موثری در این زمینه انجام دهند.

امیدواریم این طرح که با حمایت فرمانداری شهرستان و پارلمان شهری و پیگیری مجدانه 
مهندس یگانه شهردار هشتگرد و کارشناسان شهرداری و نیز مشارکت دستگاههای خدمات 
رسان شروع گردیده به نتیجه ای مطلوب رسیده و شاهد ارتقاء مولفه های سکونت در شهر 

مرکز شهرستان ساوجبالغ باشیم.

شهردار هشتگردگفت :

طرح بازآفرینی شهر هشتگرد، راهکاری برای ساماندهی بافت فرسوده خواهد بود

۱۴


