9

ایرانزمین

www.ebtekarnews.com

خبر
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در
جلسه شورای مسکن استان گیالن :

اتمام پروژههای مسکن مهر به
بسیج همگانی نیاز دارد

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح
مسکن مهر گفت :وزارت راه و شهرسازی بدون
کمک دستگاههای ذیربط و استانداریها و بدون
تشکیل یک بسیج همگانی برای رفع مشکالت،
قادر به اتمام پروژههای مسکن مهر نیست.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و
شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره
کل راه و شهرسازی استان گیالن ،احمد
اصغری مهرآبادی با اشاره به تأکیدات رئیس
جمهوری مبنی بر اتمام پروژههای مسکن
مهر در پایان سال  ۹۸عنوان کرد :بر اساس
تعهداتی که بر عهده این وزارتخانه گذاشته
شده است سعی داریم با تجمیع همه منابع و
ظرفیتهای موجود زمینه اتمام این طرحها را
فراهم کنیم.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در
طرح مسکن مهر انجام سفرهای استانی برای
پیگیری روند ساخت پروژههای مسکن مهر
کشور را برای رفع موانع موجود بسیار راهگشا
اعالم کرد و ابراز کرد :بر اساس دستور وزارت
راه و شهرسازی در خالل انجام این سفرها
ضمن برطرف کردن معضالت ،زمانبندی
الزم برای اتمام طرحها صورتجلسه میشود.
وي اجرای سریع پروژههای بدون معارض
مسکن مهر در سراسر کشور را متذکر شد
و خاطرنشان کرد :در مورد پروژههایی که
مشکالتی در این حیطه دارند ،هم با رئیس
مجلس و هم دستگاههای ذیربط رایزنیهایی
انجام شده تا موانع اینها نیز به موقع برطرف
شوند.اصغری مهرآبادی برنامهریزی جدی و
بسیج همگانی برای اتمام و تکمیل پروژههای
مسکن مهر کشور را مورد تأکید قرار داد و
اظهار کرد :انتظار داریم شوراهای مسکن مهر
در تمام استانها به فوریت تشکیل شوند تا
فرآیند بررسی و احصاء موانع موجود در مسیر
اجرای پروژههای مسکن مهر تحقق پیدا کند.
وی تفویض اختیارات ویژه به شوراهای مسکن
مهر برای رفع چالشهای پروژهها را مورد اشاره
قرار داد و تصریح کرد :برای اتمام پروژههای
تعاونی وزارت راه و شهرسازی مساعدتهای
الزم را میکند اما برای طرحهای خودمالکی
این دسته از پروژهها امکان تخصیص اعتبار
از محل منابع عمومی وجود ندارد.قائم مقام
وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با
ابراز امیدواری از تصویب اعتباراتی که برای
این وزارتخانه در الیحه بودجه  ۹۸پیشبینی
شده افزود :از شورای مسکن گیالن انتظار
داریم تمامی مشکالت و اعتبارات الزم برای
تکمیل پروژههای مسکن مهر را به صورت
دقیق برآورد کرده و به این دستگاه انتقال
دهند.وي بر لزوم فعالسازی حدود ۹۰۰
هزار پروژه مسکن مهر در کل کشور تأکید
کرد و اظهار کرد :طبق برآوردهای انجام شده
در حال حاضر حدود  ۲۰۰هزار واحد مسکن
مهر در سراسر کشور نیازمند تکمیل امکانات
زیرساختی هستند.مصطفی ساالری استاندار
گیالن نیز اظهار کرد :پروژههای مسکن مهر
استان گیالن مشکالتی در حوزههای مختلف
دارند که البته زیاد جدی نیست و عمده مانع
این طرحها تنها کمبود منابع و اعتبارات مالی
است.استاندار گیالن با قدردانی از قائم مقام
وزیر راه و شهرسازی در پروژههای مسکن
مهر کشور تصریح کرد :یکسری از مشکالت
پروژههای مسکن مهر گیالن مربوط به
مشکالت قضایی و برخی دیگر نیز به حوزه
دستگاههای اجرایی خالصه میشود که با
هماهنگی و تعامل الزم قابل حل و فصل
هستند.نماینده عالی دولت در استان گیالن
به الیحه بودجه سال  ۹۸و اعتباراتی که در آن
برای تکمیل پروژههای عمرانی در نظر گرفته
شده اشاره و ابراز کرد :امیدواریم با مساعدت
نمایندگان مجلس طرحهای مسکن مهر در
الیحه  ۹۸در بخش تخصیص اعتبارات به
جای تضعیف تقویت شوند.
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اخبار

مسعود مختاری شهردار قدس گفت :

مدیرعامل شرکت نفت و گاز
مسجدسلیمان :

در سال  ۹۷دوازده پارک محله ای احداث شده است

انقالب اسالمی هستند

مسعود مختاری شهردار قدس گفت :شهرقدس به لحاظ نزدیکی به شهر تهران و قرار گرفتن  ۷۵۰واحد صنعتی در این شهر از ویژگیها و
امتیازات خاص خود برخوردار است ،این شهر با جمعیتی حدود  ۳۵۰هزار نفر در مساحت دو هزار و  ۷۰۰هکتار یکی از متراکم ترین شهرهای
استان تهران کرد.

مختاری در ادامه بیان کرد :وجود قشر جوان از
ویژگی های اصلی این شهر است ،که در همه زمینه
های ورزشی ،فرهنگی و علمی شهرستان قدس را
از ویژگیهای بارزی برخوردار کرده است ،وجود
بیش از  ۱۲۰۰نخبه علمی که دارای رتبه های برتر
و همچنین وجود  ۸۰۰نفر از ورزشکارانی که دارای
مدال های ملی ،آسیایی ،المپیک و جهانی هستند
نیز بر توانمندی های این شهرستان افزوده است.
وی با اشاره به ساختار شهری شهر قدس تصریح
کرد :این شهر به لحاظ رشد سریعی که داشت در
سال  ۱۳۶۲این منطقه به عنوان بزرگترین روستای
کشور با جمعیتی بالغ بر  ۷۰هزار نفر یک روستای

بزرگ در کنار شهر تهران بود و از سال  ۶۲تا امروز
که در خدمت شما هستیم جمعیت شهر تا ۳۵۰
هزار نفر رشد کرده است.شهردار قدس خاطر نشان
کرد :رشد سریع و بعضا ًبیضابطه شهر باعث بروز
مشکالت عدیدهای برای شهروندان شده است ،از
جمله تراکم زیاد ،ترافیک ،آلودگی هوا ،معابر کم
عرض ،نبود زیرساختها از جمله شبکه فاضالب،
شبکه آب های سطحی و کمبود سرانه های ورزشی
و سرانههای فضای سبز و عدم استحکام بنای
واحدهایی که در شهر وجود دارند عمده چالشها
و مشکالتی است که مدیریت شهری و مجموعه
مدیران شهرستان درگیر آنها هستند.وی ادامه داد:
با شناسایی این موضوعات و معضالت به اتفاق
اعضای محترم شورای اسالمی شهر و مجموعه
مدیران شهرستان برنامه پنج ساله تدوین شد که
هدف از آن رفع مسائل و مشکالت شهر طی یک
دوره پنج ساله است و عمده هدف گیری و جهت
گیری این برنامه که سال  ۹۷اولین سال اجرای آن
بود باال بردن سرانه ها در شهر قدس است که
مهمترین آن سرانه فضای سبز است .مختاری
تاکید کرد :در سال  ۹۷دوازده پارک محله ای
احداث شده است و دو پارک بزرگ شهر از جمله
پارک ولیعصر(عج) و پارک آزادگان که فرسوده
بودند نیز بازسازی و تجهیز شدند.وی ضمن اشاره
به سرانه های ورزشی بیان کرد :احداث دو سالن
ورزشی در سال  ۹۷و همچنین تکمیل سالن خانه
کشتی و آغاز مراحل احداث سالن منطقه ای در
محله سرخه حصار برای سال  ۹۸برنامه های آتی
شهرداری قدس برای افزایش سرانه های ورزشی
است .این مقام مسئول در خصوص سرانه های
فرهنگی گفت :به منظور باال بردن سرانه های
فرهنگی شهر ،شهرداری و شورای اسالمی شهر در
برنامه های پنج ساله ،هر سال برنامه احداث یک
فرهنگسرا در سطح محالت در نظر گرفته است که
در سال  ۹۷دو فرهنگسرا تا پایان سال تکمیل و
به بهرهبرداری میرسد و در خدمت مردم شریف
قدس قرار می گیرد.وی افزود :همچنین برای سال
آینده هم فرهنگسرای استقالل و فرهنگسرای شهید
عزیزی در محله عزیزی شهر قدس و خانه مشق

ایثارگران ستون های مستحكم

در سال ۹۷
دوازده پارک
محله ای
احداث شده
است و دو
پارک بزرگ
شهر از جمله
پارک ولیعصر و
پارک آزادگان
که فرسوده
بودند نیز
بازسازی و
تجهیز شدند
در محله محمد آباد از جمله اقداماتی است که
در راستای توسعه سرانه های فرهنگی شهر قدس
انجام خواهد شد.شهردار قدس یا اشاره به مشکل
معابر شهر قدس گفت :معابر شهرقدس عمدتا ً
دارای آسفالت فرسوده بوده که به دلیل ترمیم
های مداوم و حفاری هایی که توسط شرکتهای
خدمات رسان از جمله آب و فاضالب ،گاز ،برق
و غیره انجام شده است نیاز به ترمیم اساسی و
روکش آسفالت کامل دارند .وی در ادامه تصریح
کرد :بیش از  ۷۰درصد از مساحت شهر قدس
فعال شبکه فاضالب شهری ندارد به همین خاطر
در بهسازی معابر دچار مشکل هستیم که با
پیگیریهایی که نماینده مجلس ،فرماندار و قوه
قضاییه شهرستان از شرکت آبفای استان داشتند،
بنا بر این هست که سرعت احداث شبکه آب و
فاضالب شهر قدس باال برود و مرحله دوم تصفیه
خانه فاضالب نیز به بهره برداری برسد.وی افزود:
در این راستا شرکت آبفا هر نقطه ای را که اعالم
کند که کار شبکه فاضالب و انشعاب آن تمام شده
باشد ،روکش آسفالت آن را در سال آینده در اسرع
وقت انجام خواهد شد.مسعود مختاری گفت:
مبلغ قابل مالحظه ای برای آسفالت در سال ۹۸
اختصاص داده شده است که در الیحه بودجهای
که تقدیم شورای اسالمی شهر قدس شده است به
تصویب برسد و ما بتوانیم نیاز اولیه و عمده شهر

مدیرکل بنادر هرمزگان اعالم کرد

که موضوع آسفالت است را بتوانیم پاسخ دهیم.
وی همچنین دستاوردهای شهرداری را در حوزه
پیاده رو سازی و اصالح شبکه معابر ،آسان سازی
و روان سازی تردد مردم شریف شهر قدس بیان
کرد و گفت :عمده پیاده رو های شهر قدس نیاز
به کف پوش و همسطح سازی ،استفاده از مبلمان
و روشنایی دارد که در این راستا ساماندهی بخش
عمدهای از معابر اصلی در سال  ۹۷انجام شد ،این
موضوع هم در برنامه پنج ساله پیش بینی شده
است و ما برای سال  ۹۸همین برنامه ها را ادامه
خواهیم داد تا به سطح مطلوبی از بهسازی معابر
دست پیدا کنیم.مختاری که در نطق پیش از خطبه
نماز جمعه سخن می گفت ،بیان داشت :در اجرای
برنامه های فرهنگی ورزشی شهر قدس از فرهنگسرا
ها و سالن های ورزشی که متعلق به شهرداری
است بیش از  ۱۸۰۰برنامه فرهنگی ،آموزشی و
ورزشی طی سال  ۹۷در این مراکز انجام شده که
با توجه به افزایش فرهنگسراها در سطح شهر در
پایان سال  ،۹۷تعداد برنامه ها در سال  ۹۸افزایش
چشمگیری خواهد داشت.شهردار قدس گفت:
سند امالک در شهر قدس یک معضل است که
این موضوع به همت فرماندار ،مسئولین شهرستان
طی جلسات مختلفی که برگزار شده است بنابراین
شد تا مردم با پرداخت مبلغ  ۱۰هزار تومان به ازای
هر متر مربع به اداره اوقاف جهت گرفتن سند

اعیانی خودشان اقدام کنند و شهروندان باید از
این فرصت حداکثر استفاده را بهعمل آورند.وی در
ادامه اظهار کرد :یکی از عمده مشکالتی که شهر
از آن رنج می برد بحث آب های سطحی است
که در گذشته با اولین بارندگی معابر سطح شهر
دچار آبگرفتگی میشد ،به همین خاطر با استفاده
از مشاورین مطرح صنعت کشور ،مطالعات آب
های سطحی شهر را شروع کردیم که فاز اول آن
در خیابان عمارت و خیابان جانبازان بود امسال به
بهرهبرداری رسید مشکالت برطرف شد.
مختاری در ادامه گفت :عملیات اجرایی فاز دوم
این پروژه به زودی آغاز خواهد شد که به طول ۴۰
کیلومتر با لوله گذاری و حذف کانال های سنتی
و حذف زوائدی که باعث آب گرفتگی سطح شهر
می شود اجرا می گردد ،این موضوع در برنامه پنج
ساله دیده شده است که بخشی از آن اجرا شده و
سال آینده نیز آن را پی خواهیم گرفت و امیدواریم
که طی یک مدت زمان مشخص این مشکل مرتفع
شود .مسعود مختاری یادآور شد :به لحاظ نزدیکی
شهر به تهران ،نخاله های ساختمانی حاصل
فعالیت های ساخت و ساز در شهر تهران به شهر
قدس انتقال می یافت که به پاکسازی کل شهر از
وجود نخالهها اقدام کردیم و حدود  ۸ماه زمان برد
تا پاکسازی کامل داشته باشیم و نخاله های سطح
شهر را پاکسازی کنیم.

نصب  36ساعته پیشرفته ترین ضربه گیرهای جهان در اسکله  20بندر شهید رجایی

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از نصب  16عدد
ضربهگیر پیشرفته در اسکله شماره بیست بزرگترین بندر
تجاری ایران طی دوره زمانی كمتر از  36ساعت به همت و
توان متخصصان ایرانی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان
هرمزگان ،اله مراد عفیفی پور ضمن ارایه جزئیاتی بیشتر در این
رابطه اظهار کرد :همزمان با آغاز جشن های چهل سالگی انقالب
اسالمی و در یك اقدام بی سابقه در سطح بنادر كشور 16 ،عدد

فندر(ضربه گیر) و فرانتال فریم (سازه ای فلزی که فندر بر روی آن
نصب می شود) پس از اتمام عملیات تعمیرات و نوسازی پیشانی،
عرشه و كانال دفع آبهای سطحی ،در اسكله شماره  20بندر شهید
رجایی نصب شد.وی ادامه داد :این اقدام مهم با تالش شبانه
روزی و استفاده از توان فنی متخصصان ایرانی در كمتر از 36
ساعت صورت گرفته است که به لحاظ زمانی یک رکورد مهندسی
قابل توجه در سطح بنادر کشور محسوب می شود.عفیفی پور
خاطرنشان کرد :همچنین در صورت فراهم شدن شرایط مناسب
جزر و مد دریا 8 ،عدد فندر دیگر نیز تا  48ساعت آینده در
این اسکله نصب خواهد شد.مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان
نوع فندرهای مورد استفاده در این پروژه را از نوع سوپِرسل SUC
 1250عنوان کرد که به عنوان آخرین نسل فندرهای پیشرفته با
استانداردهای معتبر جهانی شناخته می شود.وی اضافه کرد :با
اتمام این پروژه و فراهم شدن امكان پهلوگیری كشتی های سوپر
پست پاناماكس (نسل هفتم) ،گام دیگری در جهت پیوستن
بندر شهید رجایی به بنادر نسل سوم برداشته خواهد شد.این

محمد مجیری:

مقام مسئول افزایش میزان تخلیه و بارگیری بندر ،ارتقای ضریب
ایمنی ،پهلوگیری آسان شناورها و خدمات دهی مناسب به کشتی
ها در شهید رجایی را از مهمترین اهداف اجرای این طرح عنوان
کرد.وی بیان کرد :این پروژه بخشی از طرح تعمیرات اساسی
اسكله  ٢٠مجتمع بندری شهید رجایی است که با بهره گیری
از آخرین فن آوری تولید بتن و با در نظر گرفتن شرایط آب و
هوایی خلیج فارس عملیاتی شده است.عفیفیپور تصریح کرد:
در راستای اجرای این پروژه ،اصالح نشیمنگاه و تعویض فندرهای
اسكله های  16تا  19بندر شهید رجایی نیز به انجام خواهد رسید
و تعداد ضربه گیرهای این اسکله ها به  ٩٦عدد افزایش خواهد
یافت.مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تعداد فندر و فرانتال
فریم های اسكله  20این بندر را  26عدد اعالم کرد که با احتساب
ضربه گیرهای اسكله های  16تا  ،19مجموع آنها به  122عدد می
رسد.این مقام مسئول در پایان اظهار کرد :اجرای این پروژه برای
 120نفر به طور مستقیم و  30نفر بصورت غیر مستقیم شغل
ایجاد کرده است .

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در
یک نشست صمیمانه که به همت اداره
بهبود روابط کار و امور اجتماعی این شرکت
برگزار شد میزبان ایثارگران  ،رزمندگان ،
جانبازان این شرکت بودند و پای صحبت آنها
نشستند.
مدیرعامل این شرکت طی سخنانی ضمن
گرامی داشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر
انقالب شکوهمند اسالمی (ره) و تبریک ایام
الله دهه مبارک فجر اظهار کرد :بنیان انقالب
با ایثار و از خود گذشتگی بنا نهاده شده و شما
جانبازان و ایثارگران ستون های مستحکم این
انقالب هستید .
قباد ناصری افزود  :در روزهایی که انقالب
اسالمی یک نهال نوپا بود از سوی دشمن
بعثی مورد حمایت استکبار مورد هجوم قرار
گرفت ،حضور رزمندگان مخلص در خط مقدم
بود که با سپر کردن جان عزیزشان در برابر
گلوله های دشمن ضمن جلوگیری از پیشروی
دشمن ،موجب حفظ شرافت و ناموس وطن
شدند  .وی ادامه داد  :بنا به تعبیر گوهربار
مقام معظم رهبری ،شما جانبازان شهیدان
زنده و برکت این انقالبید بنابر این از سوی
هیئت مدیره شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان اعالم می کنم که برای حل
مشکالت شما عزیزان در چارچوب قوانین و
مقررات  ،از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد
 .عبدالصمد یراحی رئیس اداره بهبود روابط کار
و امور اجتماعی این شرکت نیز طی سخنانی
گفت  :در میان کارکنان این شرکت  55نفر
جانباز و  63نفر رزمنده وجود دارد  .ضمن
آنکه  11نفر از پرسنل این شرکت در دوران
جنگ و پس از جنگ بهدلیل اثرات بیماری
های ناشی از جراحات جنگی به خیل عظیم
شهداء پیوسته اند .

عملیات مقابله با آلودگی نفتی در
اسکله شماره  ۱۰بندر بوشهر

با اقدام به موقع  ،عملیات مقابله با
آلودگی نفتی در اسکله شماره  ۱۰بندر
بوشهر با موفقیت انجام شد.
به گزارش روابط عمومی ،سیاوش
ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی
استان بوشهر در اینباره گفت :در پی
گزارشی به کارشناس مقابله با آلودگی این
اداره کل مبنی بر وقع آلودگی در اسکله
شماره  ۱۰بندر بوشهر  ،بالفاصله تمهیدات
الزم انجام و تیم ارزیابی به محل اعزام شد.
ارجمند زاده افزود  :با حضور تیم ارزیابی
در محل و بررسی  ،میزان ۹۰درصدی
آلودگی تشخیص داده شد از این رو تیم
عملیاتی مقابله با آلودگی به اسکله شماره
 ۱۰بندر اعزام شد.
وی ادامه داد  :با حضور تیم مقابله
با آلودگی در محل بالفاصله عملیات با
استفاده از  ۱۴بوم و  ۳۰۰عدد پد جاذب مهار
و پاکسازی شد همچنین ضمن شناسایی
شناور متخلف و تشخیص قصور انسانی در
این موضوع ضمن تنظیم صورتجلسه توسط
یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی
استان مراتب به مقام قضایی ارسال شد.

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ؛

هر منطقه شهری صاحب کلینیک خودرو میشود

بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضالب 2منطقه ازشهر اراک

اصفهان –راعی  :تفاهمنامه احداث کلینیکهای خودرو در مناطق ۱۵گانه شهری به صورت مشارکتی میان ،محمد مجیری مدیرعامل سازمان
ساماندهی مشاغل شهری و فراوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان و روحالله چلونگر رئیس اتحادیه خدمات خودرویی مدیرعامل سازمان
ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان گفت :براساس تفاهمنامهای که با اتحادیه خدمات خودرویی سبک
اصفهان منعقد شد ،در جهت روان شدن ترافیک شهری زمینهایی را در مناطق مختلف تملک میکنیم تا کلینیکهای خودرو در این
مناطق احداث شود.محمد مجیری در جمع اعضای اتحادیه خدمات خودرویی سبک اصفهان با بیان اینکه دیگر امکان استقرار برخی
واحدهای صنفی در شهر اصفهان وجود ندارد ،اظهار کرد :کمبود جای پارک ،ترافیک و آلودگی شهر به دلیل اصولی نبودن شهرسازی
است ،زیرا ابتدا خیابان ساخته شده و سپس به صورت خطی واحدهای صنفی در مجاورت آن شکل گرفته اند.وی با بیان اینکه برخی از این
مشاغل فنی گنجایش و ظرفیت جا دادن خودرو مورد تعمیر را نداشته و در سوارهرو و پیادهرو دست به تعمیر خودرو میزنند ،افزود :یکی از
خیابانهایی که تعدد صنف خدمات خودرویی سبک را در آن شاهد هستیم ،خیابان نیرو است که عرض کم و وجود دکلهای برق در وسط خیابان ،عبور و مرور عابران
پیاده را با مشکل مواجه کرده است.مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان با بیان اینکه برای حل مزاحمتهای این
چنینی برای مردم نیاز به کمک اصناف است ،تصریح کرد :هشت ورودی به شهر اصفهان داریم؛ یکی از آنهایی که گردشگران داخلی و خارجی بسیاری از آن گذر
میکنند ،خیابان امام خمینی(ره) است که مشاغلی همچون صافکاری ،نقاشی و خدمات فنی سبک را در خود جای داده است.وی ادامه داد :براساس تفاهمنامهای
که با اتحادیه خدمات خودرویی سبک اصفهان منعقد شد ،در جهت روان شدن ترافیک شهری زمینهایی را در مناطق مختلف تملک میکنیم تا کلینیکهای خودرو
در این مناطق احداث شود.مجیری توضیح داد :اولین زمین در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان خواهد بود که روزانه چهار هزار خودرو وانت و نیسان از آن عبور
میکنند و خودروهایی که دچار مشکل میشوند ،برای کسب خدمات میتوانند به این کلینیک مراجعه کنند.وی با تاکید بر اینکه همه باید به هم برای زیباتر شدن
شهر کمک کنیم ،خاطر نشان کرد :به همین صورت  ۱۵زمین با مشارکت بخش خصوصی تبدیل به کلینیکهای خودرو میشود تا عالوه بر رفع نیاز مردم ،فضای
کسب و کار برای کسانی که پیش از این امکان اشتغال نداشتند ،فراهم شود.سبک اصفهان در جمع اعضای اتحادیه خدمات خودرویی سبک اصفهان به امضا رسید.

اراک ـ کمالآبادی :به دنبال بهره برداری از پروژه های شرکت آب وفاضالب استان مرکزی در چهارمین روز از دهه فجر سال  ،97پروژه
شبکه جمع آوری فاضالب  2منطقه از شهر اراک با حضور آقازاده استاندار مرکزی ،بختیاری فرماندار شهرستان اراک ،معاونان
استاندار ،مدیر عامل شرکت آب و فاضالب و جمعی از مسئوالن استانی ،به بهره برداری رسید.عبدالرضا خلیلی مدیر عامل شرکت
در آیین بهره برداری از  2پروژه شبکه جمع آوری فاضالب شهر اراک عنوان کرد :پروژه شبکه جمع آوری فاضالب  2منطقه از
شهر اراک شامل شهرک ابوالفضل (ع) و بافت مرکزی شهر اراک با اجرای  2/2کیلومتر خط انتقال و 34/23کیلومتر شبکه جمع
آوری و نصب  3048فقره انشعاب فاضالب با صرف اعتباری بالغ بر  199میلیارد ریال انجام شده و به بهره برداری رسیده است .
وی با اعالم تکمیل  100درصدی طرح فاضالب در شهر اراک در آینده ای نزدیک تصریح کرد :با اجرای  5کیلومتر شبکه جمع آوری
فاضالب در شهر اراک تمام شهروندان اراکی تحت پوشش خدمات دفع فاضالب شهری قرار می گیرند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان مرکزی از همکاری ها و همراهی های مسئوالن استانی و شهرستانی در اجرای پروژه های این شرکت قدردانی و افزود :با توجه به اینکه خدمات ارائه
شده توسط شرکت آب و فاضالب به عنوان یکی از زیربنایی ترین خدمات محسوب می شود این شرکت همواره تالش میکند ضعف های مربوط به آبرسانی
در سطح استان را به طور کامل مرتفع کرده و در اجرای طرح فاضالب در شهرهای استان اهتمام ورزد که این امر با تخصیص اعتبارات تحقق خواهد یافت.در
ادامه استاندار مرکزی گفت :شرکت آب وفاضالب یکی از دستگاه هایی است که مردم رضایت نسبی از عملکرد این شرکت دارند ودر چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی طی چهار دهه تالش در وزارت نیرو به خصوص درشرکت های آب وفاضالب کارهای مهمی همچون اجرای شبکه جمع آوری فاضالب انجام
شده است .آقازاده در ادامه افزود  :اجرای طرح فاضالب در شهر اراک در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار دارد و در این زمینه می توان ادعا کرد که این شهر به
عنوان یکی از کالن شهرهای برتر در دارا بودن از تاسیسات دفع فاضالب شهری می باشد.آقازاده از بهره برداری از پروژه های آب و فاضالب در استان مرکزی
در سال  97با مجموع اعتباری بالغ بر  900میلیارد ریال یاد کرد و افزود :تالش می شود بتوانیم از تمام اعتبارات استانی برای بهبود خدمات رسانی به مردم
شریف استان استفاده کنیم و از مردم می خواهیم که به مبحث مدیریت مصرف در زمینه آب و برق و صرفه جویی از این  2منبع مهم انرژی توجه ویژه کنند.

