ت مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران ،از شهریور ماه انجام خواهد شد
پرداخ 

آذربایجــان شــرقی – پرویــن امینــی  -یونس
دبــاغ صادقیپــور ،مدیــرکل تأمیناجتماعــی اســتان
آذربایجا نشــرقی ،ضمن بازدید از واحد مســتمری شــعب
تبریــز و دیدار بــا همــکاران ،از آخرین اقدامات ســازمان
درخصوص صدور احکام بازنشســتگان و مســتمر یبگیران
ســایر ســطوح ســازمان تأمیناجتماعی و زمان پرداخت آن
خبــر داد.یونس دبــاغ صادقیپور ،مدیــرکل تأمیناجتماعی

اســتان ،در ایــن بازدید با بیــان اینکه پرداخت مســتمری
بازنشستگان و مســتمر یبگیران سایر سطوح سازمان
تأمیناجتماعــی براســاس احکام جدیــد و با اعمــال افزایش
مطابق با مصوبه مورد توافق وزرای عضو هیأت امنای ســازمان
تأمیناجتماعی و مصوبه شــورای عالی کار از شــهریور ماه انجام
خواهد شد ،افزود ،احکام حقوقی و فیش شهریور ماه بازنشستگان
و مســتمریبگیران ســایر سطوح ســازمان در ســامانه خدمات

غیرحضوری ســازمان تأمیناجتماعی به نشــانی es.tamin.ir
قابل مشاهده است.
دباغ صادقیپور ،همچنین درخصــوص پرداخت معوقات از اول
فروردیــن تا ماه جاری ،اعالم کرد ،با درایــت مدیرعامل محترم
سازمان و برنامهریزی و تعامل با کانونهای بازنشستگی ،بهزودی
نحوه پرداخت معوقات نیز به بازنشستگان و مستمریبگیران معزز
اطالعرسانی خواهد شد.

 6شهرستان
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مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی؛

اخبار کوتاه
دستگیری عامالن تیراندازی و سرقت
مسلحانهدرشهرستانآزادشهر

جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان از شناسایی و دستگیری
سه نفر از عامالن سرقت مسلحانه موتور سیکلت یکی از شهروندان
شهرستان آزادشهر خبر داد.سرهنگ»فرزادتاجره»در تشریح این
خبر گفت :چهارشنبه شب گذشته و در پی اعالم مرکز فوریتهای
پلیسی  ۱۱۰به ماموران انتطامی شهرستان آزادشهر مبنی بر وقوع
سرقت مسلحانه توسط سرنشینان یک دستگاه موتور سیکلت در
یکی از محورهای این شهر مراتب به صورت ويژه در دستور کار
ماموران قرار گرفت .وی افزود  :در همین راستا و با تشکیل تیم
ویژه و سرکشــی از محل وقوع سرقت  ،ماموران به سرنشینان
یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک و خواستار متوقف شدن آن
شدند.این مقام انتطامی در ادامه گفت  :سرنشينان موتورسیکلت
بدون متوجه به دســتور پلیس  ،قصد متواری شدن از محل را
داشتند که در همین حین یکی از سرنشينان به سمت ماموران
پلیس تیراندازی کرد که متاســفانه یکی از ماموران از ناحیه پا
مجروح و بالفاصله به مراکز در مانی اعزام و حال وی نیز مساعد
اعالم شده است .جانشین فرمانده انتطامی گلستان تصریح کرد:
با اشراف اطالعاتی ماموران انتطامی و بررسی های میدانی دو
نفر از سارقان مسلح روز گذشته و عامل تيراندازي نیز سحرگاه
امروز جمعه در مخفیگاه خود دستگیر و متهمان پس از تشکیل
پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در
علی آباد کتول

ســرهنگ «الیاس تازیکه» بيان داشــت :طرح ارتقاء امنیت
اجتماعی در راســتاي مطالبه مــردم از پلیس در ایجاد امنیت و
سالم سازی محیط اجرا شــد.وی افزود :در این طرح 11سارق
حرفه ای دســتگیر که پس از انجــام تحقیقات تکمیلی و فنی
پلیس به 22فقره انواع ســرقت اعتراف کردند.فرمانده انتظامی
علی آباد کتول خاطرنشــان کرد :در راستاي اين طرح20معتاد
پرخطر در جهت زيباســازي شــهر و روســتا از معابر و اماكن
عمومي و همچنين پارك هاي ســطح شهرستان جمع آوري و
تحويل كمپ ترك اعتياد شدند.سرهنگ تازیکه در پایان گفت:
کشف یکدستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی ،
600کیلوگرم چوب قاچاق و کشــف  8قبضه سالح شکاری ،از
ديگر موفقيت هاي طرح مذکور بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی گفت :بحث سه نرخی کردن قیمت بنزین وجود
ندارد و قرار نیســت که در سهمیه بنزین و قیمت آن
تغییری ایجاد شــود.جلیل ساالری در حاشیه مراسم
رونمایی از اجرای پنج طرح ملی زیرساختهای ایجاد
شده در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا درباره
اینکه آیا قرار اســت سهمیه بنزین به  ۳۰لیتر کاهش
پیدا کند ،اظهار کرد :چنین موضوعی قرار نیست ،اتفاق
بیفتد .بر اساس تبصره  ۱۴اعتبار این مساله پیشبینی
شده و پایان هر ماه کارتهای سوخت شارژ میشود.
وی با تاکید بر اینکه روال سوختگیری مانند شرایط
قبل انجام میشود و موضوعاتی که درباره تغییر قیمت
مطرح میشــود ،مورد تایید نیست ،گفت :زمانی که
سامانه هوشمند در سال  ۱۳۸۶اجرایی شد ،بر اساس
ســهمیهبندی و این مسئله در ســنوات مختلف به
صورت متفاوتی وجود داشت و به موازات تولید کارت
جایگاهداران نیز اتفاق افتاد که اکنون در تمام جایگاهها
نیز وجود دارد.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ،با بیان اینکه سهمیه  ۱۵۰۰تومانی
قابل ذخیره است و در کارتها قابلیت ماندگاری دارد،
تاکید کرد :سهمیه دوم نیز همچنان در کارتها وجود
دارد .ضمن اینکه میتوان از کارت جایگاهها نیز استفاده
کرد و به دلیل اینکه سطح قیمتها تفاوت ندارد ،عمدتا
تراکنشها از کارت جایگاهداران صورت میگیرد.وی با
بیان اینکه به دلیل اختالف قیمت بنزین با کشورهای

قیمتوسهمیهبنزینتغییرینمیکند

همسایه عمدتا بحث مهاجرت صورت میگیرد ،خاطر
نشان کرد :هیچ تصمیمی درباره سه نرخی شدن قیمت
بنزین و یا تغییر ســهمیه وجود ندارد.وی با اشاره به
تمهیدات در نظر گرفته شــده برای سوخترسانی به
خودروهای موجود در مرزهای عراق ،تصریح کرد۱۸ :
جایگاه سیار برای سوخترسانی به ناوگانهای دیزلی،
خودروهای شخصی ،اتوبوس واحد و اتوبوسهای بین

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان:

مشکالت و موانع شهرستانها
سریعا مرتفع گردد

كشف چوب قاچاق در مینودشت

سرهنگ «علی اکبر بای» گفت :ماموران یگان امداد شهرستان
حین گشــت زنی هدفمند در سطح حوزه به یک دستگاه وانت
نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.وي افزود :ماموران موفق
شدند در بازرســي از خودرو مورد نظر ،یک تن چوب قاچاق را
کشــف کنند.این مقام انتظامی بيان داشــت :در اين راستا یک
نفر دســتگير و جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي
شــد.فرمانده انتظامي شهرســتان مینودشــت در پایان گفت:
شــهروندان هشدارها و آموزش هاي پليس را جدي گرفته و در
صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را سريعا با پليس
 110در ميــان بگذارند و پليس را در تامين امنيت جامعه ياري
کنند.

کشف 165فقرهانواعسرقتدرگرگان

سرهنگ «علی تجری» گفت :در پی وقوع چندين فقره انواع
سرقت ،شناسايي و دستگيري ســارقان در دستور کار مأموران
انتظامی شهرســتان قرار گرفت .وي افــزود :مأموران پس از
بررســي هاي همه جانبه و تحقيقات گسترده پليسي موفق به
شناسایي و دستگيري  65سارق حرفه ای شدند .فرمانده انتظامي
شهرستان گرگان با اشاره به کشف  3دستگاه خودرو  2دستگاه
موتورسیکلت سرقتی وکشف 4چهار قبضه سالح غیرمجاز اظهار
داشت :سارقان در تحقیقات به عمل آمده تاکنون به  165فقره
انواع سرقت اعتراف کردند.سرهنگ تجری در پایان به شهروندان
توصيه كرد :برقراري نظم و امنيت يک وظيفه همگاني است .لذا
به منظور ايجاد امنيت پايدار در سطح جامعه ،تعامل و مشارکت
آحاد مردم با پليس يکي از ضروريات دستيابي به اين مهم است.
آبفا:به میزبانی امور آب و فاضالب شهرستان اراک :

سومین جلسه کمیته ایمنی آب
شهرستان اراک برگزار شد

کمیته ایمنی آب شهرستان اراک در سال جاری  ،در امور آب و
فاضالب این شهرستان با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه
های مختلف تشکیل جلسه داد.به گزارش روابط عمومی شرکت
آب و فاضالب استان مرکزی در این جلسه که در روز شنبه 19
شــهریورماه برگزار گردید مدیران و کارشناسانی از شرکت آب
و فاضالب استان  ،شــرکت آب منطقه ای  ،جهاد کشاورزی ،
شهرداری ،دانشگاه علوم پزشکی  ،محیط زیست  ،شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی ،سازمان صنعت و معدن  ،دفاتر شهری
و روستایی اســتانداری و سازمان برنامه و بودجه  ،در خصوص
موضوعات مهم ایمنی آب گفتگو کردند.در این جلسه مواردی
چون پیشرفت فیزیکی پروژه تصفیه خانه روانآب های سطح
شهر توسط شــهرداری و بررسی آالینده های حوضه آبریز سد
کمال صالح از سوی شبکه بهداشت و سازمان صمت مورد بحث
و تبادل نظر قرار گرفت .

حضور نمایندگان شرکت ملی پخش
فراورده های نفتی منطقه گلستان

در راستای مسئولیت اجتماعی نمایندگان شرکت ملی پخش
فراورده های نفتی منطقه گلستان با حضور در کاروان خدمت
بصورت مستقیم و چهره به چهره به پیگیری و رفع مشکالت
و بررسی درخواستهای مردمی پرداختند.سجاد نقوی ،رییس
ناحیــه گرگان و مرتضــی مقدس ،مســئول روابط عمومی
منطقه به همراه نمایندگان مردم گرگان و آق قال در مجلس
شورای اســامی ،فرماندار شهرستان گرگان و دیگر مقامات
شهرستانی و محلی با حضور در مسجد جامع روستای لمسک
به ســواالت و درخواســتهای مردمی در حوزه فراورده های
نفتی و تامین سوخت بخش کشاورزی پاسخ دادند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در جلسه شورای معاونین اداره کل،
گریزی به ســخنان مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت زد و گفت :فرمایشــات
ایشــان باید ســرلوحه کار همه ما واقع شود و بایســتی کار ارباب رجوع انجام بگیرد و
نباید ارباب رجوع در اداره ســرگردان باشد.شــیرزاد نجفی با اشــاره به اینکه مشکالت
و موانع شهرســتان ها هر چه سریعتر بایســتی مرتفع گردد ،خاطرنشان کرد :در معرفی
 ۴آیتــم ،جنگلبان نمونــه ،ایثارگران حوزه منابع طبیعی ،جنگلبان افتخاری و عشــق و
افتخار خانواده جنگلبان کوشــا باشید و افراد به ســازمان معرفی شود.وی برنامه ریزی
جهت اجرای شــجره طیبه و جذب اعتبار فروش ساختمان آبخیزداری را مهم برشمرد
و تصریح کرد :کمیســیون خســارات اموال اداره ،خصوصا خودروهاي سریعا تشکیل و
پرونده های ماده  ۳اصالح و ساماندهی شوند.نجفی به برخی از مشکالت و موانع پیش
روی شهرســتان ها از قبیل پارک جنگلی بروجرد ،نهالستان بروجرد ،تسریع در کلنگ
زنی بند زرشــکه ،مکان یابی پاسگاه بسطام ،تهیه طرح جنگل کاری اناردر ،پارک آبخیز
قلعه گل ،مکان یابی پاسگاه کاکاوند ،حصارکشی دیوار چگنی ،محوطه اداره کوهدشت،
پاسگاه میانکوه پلدختر ،مهمانسرا ازنا ،پاسگاه شول آباد و....پرداخت و اظهار داشت :همه
با هم بایستی در راستای برطرف نمودن مشکالت چه در سطح اداره کل و چه در سطح
شهرستان ها کوشا باشیم و در راستای حل این چالش ها کمک حال همدیگر و روسای
شهرستان ها باشیم.گفتنی است که در پایان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
خواستار پیگیری تخریب های سنواتی و خلع یدها شد.

شهری پیش بینی شده است.مدیرعامل شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،با بیان اینکه تامین
سوخت در انبارها و ناوگانهای حمل و نقل به گونهای
تامین شد که ترافیک مانع دسترسی نشود یادآور شد:
پیشبینیهــای الزم برای این مســئله بطور کامل
اندیشیده شده ،به گونهای که میتوانیم بگوییم در حوزه
سوخت هیچ مشکلی نداریم.وی ادامه داد :تسهیالت

و امکانات الزم در این حوزه صورت گرفته و به تازگی
نیز دولت تمهیداتی را لحاظ کرده تا از ناوگانها برای
جابجایی زوار نیز استفاده شود .بطورکلی پنج تا هفت
هزار لیتر مازاد برای خودروهای دیزلی و ناوگانهای
حمل و نقل عمومی دیده شده است که در هر مرحله
نیز  ۴۰۰لیتر ســوخت گیری میکنند.وی با اشاره به
برنامهها و اقدامات صورت گرفته برای توسعه صنعت
 CNGگفت :در گام اول آنچه در قانون آمده تبدیل
خودروهای عمومی و وانت بارها بوده است .در حوزه
ناوگان تاکسیهای فرســوده نیز به دنبال اخذ مجوز
هستیم تا بتوانیم در این حوزه نیز اقدام کنیم .تاکنون
 ۲۱۳هزار خودرو تبدیل شــده است که با راه اندازی
این سامانه یک تسهیل گری اتفاق بیفتد.مدیرعامل
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،با
اشــاره به افزایش کارمزد جایگاههای  CNGافزود:
باید تالش شود تا بخشی که در اختیار مجموعههای
دیگر قرار دارد نیز فعال شــود تا از تمام ظرفیتهای
 CNGاستفاده و بتوانیم  ۲۰درصدی را که در قانون
آمده عملیاتی کنیم.او با بیان اینکه این صنعت مغفول
مانده است ،گفت :ظرفیت  ۲۸تا  ۳۰میلیون لیتر معادل
بنزین ایجاد شده اســت اما باید این ظرفیت در تمام
جایگاهها به وجود آید .بخشی از جایگاهها که در اختیار
دســتگاههای متولی هستند با ابالغیهای که شرکت
ملی پخش داده اســت باید ساماندهی به گونهای که
همه این جایگاهها سریعا فعال شوند و به سطح روزانه

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد:

آمادگی بسترهای خدمات رسانی به
زوار اربعین حسینی در مرز شلمچه

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد اروند ،با تاکید بر خدمات دهی شبانه
روزی به زائران اربعین حسینی در گذرگاه مرزی شلمچه؛ گفت :استقبال زائران اربعین از مرز
شلمچه ،تسریع در امر کمک رسانی به طرف عراقی را بیش از پیش طلب می کند .محمد
رضا اسکندری افزود :طرف عراقی پیش از این متعهد شده بود عملیات اعزام زائران به سمت
شــهرهای نجف و کربال را انجام دهد؛ اینک با مواجهه شدن با حجم باالی زائران و پیش
بینی نکردن بستر مناسب برای انتقال زائران در آن سوی مرز قادر به خدمات رسانی نیست؛
هرچند پیش از شروع همایش پیاده روی اربعین اقدامات مقتضی از جمله آسفالت و … را در
راستای همکاری با این کشور انجام داده بودیم.این مقام مسئول ضمن تاکید بر رعایت شان و
منزلت زائران گفت  :از ابتدای سال جاری ستاد اربعین منطقه آزاد اروند تشکیل وهمسو با ستاد
اربعین کشور و استان همه امکانات الزم برای تسهیل در تردد زائران و خدمات رسانی به آنها
در این مرز پیش بینی و بکار گرفته شد .وی تصریح کرد  :تسطیح جاده پشت مواکب  ،ایجاد
سایه بان و مه پاش ،استفاده از ماده ویناس برای پوشش جاده خاکی پشت مواکب  ،آسفالت
مسیرها و جانمایی درست موکب ها بخشی از اقدامات انجام شده توسط ستاد اربعین منطقه
آزاد اروند بود.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از دائمی شدن ستاد اربعین این منطقه خبر
داد و افزود :در تالش هستیم تا محل استقرار کنونی مواکب را به شهرک مواکب تبدیل کنیم.
محمدرضا اسکندری ضمن قدردانی از تمامی ارگان ها و اشخاص دخیل در برگزاری همایش
بزرگ پیاده روی اربعین گفت :در حال حاضر به تدریج امکانات موج رفت در حال انتقال به
مسیر بازگشت زوار است و منطقه برای موج بازگشت زوار آماده می شود.

 ۳۰تا  ۳۴میلیون لیتر معادل بنزین دست یابیم.ساالری
ادامه داد :یک بخشــی مربوط به تبدیل کارخانهای و
بخشــی دیگر مربوط به تبدیل کارگاهی اســت که
اگر بخش کارگاهی نیز تجهیز شود ،میتوانیم طرح
جایگزینی را پیش ببریم اما باید توجه داشت که یکی
از موضوعات مهم در کشــور مدیریت مصرف انرژی
است .پس باید از روشهای جایگزین استفاده کنیم و
موضوع مدیریت مصرف را مد نظر داشته باشیم.وی
درباره جایگزینی خودروهای فرسوده گفت :در دهه ۸۰
و در تبصره  ۱۱به این مسئله اشاره شده تا خودروهای
فرســوده از رده خارج شــوند .در حوزه واردات نیز به
همین شکل بوده ،اکنون نیز این موضوع مطرح است
و در بخش ناوگان نیز به دنبال جوان سازی هستیم.
وی افزود :در بخش حمل و نقل عمومی وزارت صمت
قصد دارد تدریجا طرح جایگزینی را بطور کامل اجرایی
کند که این مسئله میتواند موجب حل مسائل زیست
محیطی شود .ضمن اینکه در حوزه خودروسازی نیز
باید به سمت کاهش مصرف سوخت پیش برویم .به
گونهای که خودروها با توجه به استانداردهای زیست
محیطی پایش شوند.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی ایران همچنین در مراسم
رونمایی از اجرای پنج طرح ملی زیرساختهای ایجاد
شده گفت :با صدور مجوز احداث جایگاهها از طریق
درگاه ملی مجوزهای کشور ،امضاهای طالیی برای
احداث جایگاههای سوخت ،حذف خواهد شد.

در خرید کشت قراردادی برنج کشاورزان مازندرانی؛

 خلف وعده
وزارت جهاد کشاورزی

مدیر عامل اتحادیه شالیکوبی داران از دپوی برنج کشاورزان در شالیکوبی ها خبر داد و گفت:
در حالی که اکنون بسیاری از کشاورزان با مشکالت مالی مواجه هستند ،ولی برنج مازندران
خریداری ندارد و در شــالیکوبی ها دپو شده است.حســن قربانزاده در نشست با خبرنگاران
انجمن صنفی شهرستان بابل با اشاره به درخواست وزارت کشاورزی و دولت مبنی بر کشت
قراردادی با کشاورزان ،افزود :با درخواست دولت ،در حدود  ۸هزار و اندی هکتار با کشاورزان
کشــت قرادادی بستیم و با اینکه دولت خواهان کشــت قراردادی بود با خلف وعده وزارت،
متاسفانه این امر به سرانجام نرسید.وی در خصوص مشکالت فروش برنج و قیمت گذاری
این محصول ،عنوان کرد :از چند ماه پیش  ۱۲جلسه در سطح وزارتخانه و سازمان به حمایت
از کشــاورزان داشــته ایم و حتی دو روز قبل هم جلسه ای با معاون وزیر برگزار کردیم و از
دپوی برنج کشاورزان در کارخانه ها شکایت کردیم و خواستار باز شدن مرکز خرید شدیم ،ولی
تاکنون هیچ اقدامی از سوی وزارتخانه صورت نگرفت اما تا احقاق حق کشاورزان ،پیگیری
های ما ادامه خواهد داشت.قربان زاده در بحث نرخ گذاری کارخانه های شالیکوبی هم بیان
داشت :نرخ دستمزد شالی برای کارخانه های مدرن کیلویی  ۱۸۰۰تومان و برای کارخانه های
سنتی هم  ۱۵۵۰تومان مصوب شده است و این نرخ به تمام شالیکوبی داران شهرستان بابل
ابالغ شد و اگر از کشاورزی آضافه دربافت شد ،تقاضا داریم اطالع رسانی شود و مطمئنا در
ابن زمینه از حق کشاورز دفاع خواهیم کرد.قربان زاده در پایان خاطرنشان کرد :رفع مشکالت
کشاورزان سرلوحه کار ماست و امیدوارم بتوانیم کمکی به این قشر زحمتکش که بانیانی برای
احقاق حق خود ندارند ،بکنیم.

معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای گیالن خبر داد:

قائم مقام و سرپرست روابط عمومی آبفای استان اصفهان در بازدید از سد زاینده رود و نیروگاه برق اصفهان عنوان کرد :

اجرای  ۳طرح تحقیقاتی شرکت آب و
فاضالب گیالن در سال جاری

تامین و سالمت آب شرب خط قرمز
شرکت ابفا به حساب می آید

مژگان امیدی از اجرای  ۳طرح تحقیقاتی این شرکت
در ســال جاری خبر داد و افزود :به منظور بهرهمندی
از ظرفیــت دانشــگاهها ،مراکــز علمی-تحقیقاتی و
شرکتهای دانش بنیان  ۳طرح تحقیقاتی با مشارکت
دانشگاه گیالن و دانشگاه علم و صنعت ایران در دست
اجراست.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دیارمیرزا ،معاون منابع
انســانی و تحقیقات شــرکت آب و فاضالب گیالن از
اجرای  ۳طرح تحقیقاتی این شــرکت در ســال جاری
خبر داد.
مــژگان امیدی با اعــام این خبر گفــت :به منظور
بهرهمنــدی از ظرفیت دانشــگاهها ،مراکــز علمی-
تحقیقاتی و شرکتهای دانش بنیان  ۳طرح تحقیقاتی با مشارکت دانشگاه گیالن و دانشگاه علم و صنعت ایران در دست اجراست.
وی افزود :طرحهای تحقیقاتی با عنوان «ارزیابی عملکرد فلومترهای حجیم مورد اســتفاده در اســتان گیالن و راهکارهای بهبود»
و «بررســی روشهای حذف یا اســتفاده مجدد از آلومینیوم و آهن موجود در لجن تصفیه خانه بزرگ آب گیالن با رویکرد روشهای
نوین» توسط دانشگاه گیالن در حال اجراست.
وی تصریح کرد :دانشگاه علم و صنعت ایران نیز یک طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی روش نوین گندزدایی پساب خروجی تصفیه
خانه انزلی با استفاده از المپ  uvتوأم با فوتوکاتالیست اکسید روی/رس» را در دست اجرا دارد.
وی گفت :شــرکت آب و فاضالب گیالن جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی مرتبط با این شرکت آماده همکاری با دانشگاه ها ،مراکز
تحقیقاتی و شــرکتهای دانش بنیان میباشد و متقاضیان با مراجعه به دفتر تحقیقات شرکت آبفای استان میتوانند اطالعات الزم را
در این زمینه کسب کنند.

در ایــن بازدید تعاملــی که به میزبانی شــرکت آب
منطقــه ای اصفهان برگزار شــد ،اصحاب رســانه در
جریان آخرین وضعیت ســد زاینده رود ،مراحل تصفیه
آب و تولید برق قرار گرفتند.جمعی از اصحاب رسانه و
خبرنگاران اصفهان از تصفیه خانه آب باباشیخعلی ،سد
زاینده رود و نیروگاه برق اصفهان بازدید کردند.
در ایــن بازدید تعاملــی که به میزبانی شــرکت آب
منطقهای اصفهان برگزار شد ،اصحاب رسانه در جریان
آخرین وضعیت ســد زاینــده رود ،مراحل تصفیه آب و
تولید برق قرار گرفتند.اصحاب رسانه در ابتدا با حضور
در تصفیه خانه آب باباشیخعلی اصفهان با فرآیند تصفیه
آب آشنا شــدند و در ادامه از آزمایشگاه کنترل کیفیت
آب این تصفیه خانه که از مجهزترین و پیشرفته ترین آزمایشگاه های تخصصی برای نظارت بر کیفیت و سالمت آب شرب در سطح
کشور محسوب می شود بازدید کرده و از نزدیک در جریان آزمایش های تخصصی بر روی آب ورودی به شبکه توزیع قرار گرفتند.
قائم مقام و سرپرســت روابط عمومی آبفای اســتان اصفهان در جریان این بازدید با اشاره به این که تامین و سالمت آب شرب خط
قرمز این شــرکت به حســاب می آید به اجرای طرح جهاد آبرسانی در سه شهرستان اســتان اشاره و خاطرنشان کرد :این عملیات به
منظور آبرسانی پایدار به  97روستا (  65روستای اصلی و  32روستای مسیر طرح ) در شهرستانهای نائین ،فریدونشهر و سمیرم با و
با مبلغ بالغ بر  1640میلیارد ریال در حال اجرا است.
مجید حبیبیان افزود :با اجرای این طرح که با همکاری قرارگاه ســازندگی امام حســن مجتبی (ع) در حال پیشرفت است بیش از 21
هزار نفر از آب شرب پایدار بهره مند می شوند.در ادامه این بازدید که میزبانی شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار شد اصحاب رسانه
اصفهان از سد زاینده رود و نیروگاه برق اصفهان دیدن کردند.

