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110 ساعت فعالیت تعمیراتی نفس گیر نتیجه داد/
راه اندازی دوباره واحد شماره 4 

گازی نیروگاه شهید رجایی 

قزوین -واحد شماره 4 گازی نیروگاه شهید رجایی 
روز   5 از  پس  نیروگاه،  این  متخصصان  تالش  با 

تعمیرات نفس گیر، دوباره به مدار تولید بازگشت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت مدیریت تولیـد برق 
شـهید رجایی، واحد شـماره 4 گازی این نیـروگاه که به دلیل 
ایجـاد اشـکال در سیسـتم آب بنـدی یاتاقان شـماره دوی آن 
بـه طـور اضطـراری از مـدار تولیـد، خـارج شـده بـود، پس از 
گذشـت 5 روز و بـا انجـام تعمیـرات تخصصـی، بـار دیگـر به 
شـبکه سراسـری تولیـد برق پیوسـت. با اعـام بـروز ناگهانی 
اشـکال در تجهیـز یاتاقـان شـماره 2 مربـوط بـه واحـد 4 
گازی، جلسـه ای اضطـراری بـا حضـور مدیرعامـل، مدیران و 
متخصصـان نیـروگاه بـه منظور بررسـی علت حادثـه و یافتن 
راه حـل مناسـب بـرای بـرون رفت از این شـرایط، برگزار شـد 
کـه بافاصلـه 2 تیم عملیاتـی برای انجام تعمیـرات به صورت 
شـبانه روزی، تشـکیل و عملیات رفع اشـکال از یاتاقان واحد، 
آغاز گردید. تیم عملیاتی در روز نخسـت تعمیرات، به سـرعت 
وارد عمل شـده و با برداشـتن سـقف کوپه توربین، کمپرسـور 
و برداشـتن دیـواره هـا، دمونتـاژ لوله هـا، نازل های سـوخت، 
الینرهـا، فلـو اسـلیوها و ... با هدف دسـتیابی به محل آسـیب 
دیـده، عملیـات تعمیـرات را آغـاز نمودنـد که ایـن عملیات تا 
شـب نخسـت تعمیرات، با داربسـت بنـدی اطراف پوسـته ها، 
بازکردن 2 عدد ترانزیشـن پیس و بازکردن پیچ های شـعاعی 
پوسـته کامباسشـن راپر ادامه داشـت. برداشـتن پوسـته های 
دیس شـارژ کمپرسـور و اینرکیسینگ، تا دسـتیابی به یاتاقان 
آسـیب دیـده، مرحلـه دیگـری از از ایـن تعمیرات بـود که در 
روز دوم بـه انجـام رسـید. در ادامـه، بـا دسـتیابی بـه یاتاقـان 
شـماره 2 و برداشـتن پداستال آن، مشـخص شد سیستم آب 
بنـدی آن دچار آسـیب شـدید شـده و نیاز به اصـاح دارد که 
بـا دمونتاژ این تجهیز، نسـبت به تعویض سـیل هـوای یاتاقان 
2 اقـدام گردیـد.  پـس از اصاح یاتاقان آسـیب دیـده، از نازل 
مرحلـه اول توربیـن هم بازدید شـد کـه پس از تمیـز کاری و 
قاویـزکاری پوسـته هـای دمونتاژ شـده، نازل مرحلـه اول نیز 
کـه دچـار اشـکال شـده بـود، از محل خـود خارج و پـره های 

جدید، نصـب گردید.

عملکرد شرکت گاز استان مرکزی 
درحوزه ایمنی و بهداشت ومحیط زیست 
عمومی  روابط  گزارش  به  دباغچی-  تهمینه   - اراک 
شرکت گاز استان مرکزی محمدرضا سمیعی مدیرعامل 
و  ایمنی  حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  شرکت  این 

بهداشت و محیط زیست این شرکت راتشریح نمود. 
ایـن گـزارش سـمیعی درایـن خصـوص گفـت  برپایـه 
:مهمتریـن اقدامـات صـورت پذیرفته در سـال 1397 به منظور 
اسـتفاده ایمن از گاز طبیعی در سـطح اسـتان عبارت بوده است 
از تعریـف پـروژه اطـاع رسـانی و فرهنگ سـازی مشـترکین از 
طریـق مکاتبـه بـا سـازمانهای نظام مهندسـی،راه وشهرسـازی 
و اسـتانداری همچنیـن پیگیـری مربـوط بـه اجـرای مبحـث 
22 مقـررات ملـی سـاختمان و عـاوه بـر ایـن مـوارد میتـوان 
اشـاره نمـود بـه انعقاد قرارداد با سـازمان صدا وسـیمای اسـتان 
مرکـزی بـه منظورتهیـه و پخش برنامه از طریق رادیوی اسـتان 
مرکـزی شـبکه آفتـاب تحت عنـوان )گاز، ایمنـی ( که به مدت 
10 دقیقه در روزهای سـه شـنبه وپنج شـنبه از رادیوی اسـتان 
مرکـزی در طـول فصـل سـرد سـال پخـش گردیـد. در ادامـه 
ایـن گـزارش محمدصـادق یعقوبی  رییس HSE شـرکت گاز 
اسـتان مرکـزی گفـت :تعـداد مجوزهـای صـادر شـده کار گرم 
در سـال 97 بـه تعـداد 762 مـورد پرمیـت بـوده اسـت کـه در 
همـان سـال خوشـبختانه هیـچ گونـه حادثـه صنعتـی در این 
شـرکت بـه وقـوع نپیوسـته اسـت وحـوادث مشـترکین گاز 
خانگـی در سـال گذشـته 74 حادثـه بـوده اسـت که متاسـفانه 
تعـداد 14 نفـر منجـر بـه فـوت  و تعـداد 29 نفر بـا مصدومیت 
همـراه بـوده اسـت.وی درادامه افـزود : از دیگـر اقدامات صورت 
گرفتـه در راسـتای ترویـج فرهنـگ صرفـه جویـی و ایمنـی در 
اسـتفاده وسـایل گاز سـوز میتـوان بـه انعقـاد قـرارداد بـا گروه 
هنـری خاطـره سـازان مهـر شـادان بـه منظـور سـاخت برنامه 
مشـارکتی ونمایـش کمـدی با نام محله گل و بلبـل و اجرا برای 
کـودکان ،بـا مضامیـن اسـتفاده بهینـه و ایمـن از گاز طبیعی و 
همچنیـن چـاپ وتوزیع قبوض گاز مصرفی مشـترکین بصورت
A4 بـه تعـداد پانصـد و چهـل هزارمشـترک  و درج پیامهـای 
ایمنـی و صرفـه جویـی گاز طبیعـی و توزیـع در بیـن کلیـه  
مشـترکین همزمـان بـا  شـروع  فصـل سـرد سـال و  توزیـع 
کتابچـه هایـی  بـا  همین  مضمـون  در  بیـن مهدکودک ها و 
مـدارس بـا هـدف ترویـج فرهنگ اسـتفاده بهینه و ایمـن از گاز 
 طبیعـی و فرهنـگ صرفـه جویی در سـال گذشـته بوده اسـت.

برگزاری مالقات مردمی فرماندار 
شهرستان شهریار با شهروندان

شهریار - فریبا میرزایی پندار:  مالقات مردمی مهندس 
طاهری فرماندار شهریار با شهروندان شریف شهرستان 
به جهت رسیدگی به مشکالت و مسائل مدنظر آنها در 

فرمانداری شهریار برگزار شد. 
بـا  فرمانـدار  مردمـی  هـای  ماقـات  سلسـله  ادامـه  در 
شـهروندان و طبـق روال روزهـای دوشـنبه هـر هفتـه، برنامـه 
ماقـات مردمـی فرمانـدار بـا حضور شـهروندان شهرسـتان در 
دفتـر مهندس طاهـری فرماندار شهرسـتان شـهریار به منظور 
رسـیدگی به مسـائل و مشـکات مورد نظر آنها برگزار شـد. در 
برنامـه ماقات مردمی این هفته، جمعی از شـهروندان مسـائل 
و مشـکات و درخواسـت هـای خـود را در حضـور فرمانـدار 
مطـرح نمودند و مهندس طاهری فرماندار شهرسـتان شـهریار 
بـا توجه به موضوعات و درخواسـت هـای مردم، جهت پیگیری 
و رسـیدگی بـه آنهـا دسـتورات الزم و مرتبـط را به مسـئولین 
مربوطـه صـادر کـرد. همچنیـن الزم بـه ذکـر اسـت؛ برنامـه 
ماقـات مردمـی فرمانـدار شهرسـتان شـهریار بـا شـهروندان 
هـر هفتـه روزهـای دوشـنبه از سـاعت ۸ صبـح الـی 12 ظهر 
در محـل فرمانـداری برگـزار میگـردد کـه شـهروندان محتـرم 
میتواننـد بـه منظـور طـرح خواسـته هـا، مسـائل و مشـکات 
خـود در زمـان اعـام شـده بـه فرمانداری شهرسـتان شـهریار 

نمایند. مراجعـه 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل کرمانشاه مطرح کرد: 
توزیع بیش از ۸۳ هزار حلقه الستیک 

بین ناوگان حمل و نقل عمومی
 کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت 
حلقه  هزار   83 از  بیش  تاکنون  :
الستیک طی 58 مرحله میان ناوگان 
حمل و نقل عمومی این استان توزیع 

شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده 
:تاکنون ۸3  اظهار داشت  فریبرز کرمی  استان کرمانشاه  ای 
هزار و 774 حلقه الستیک طی 5۸ مرحله میان ناوگان حمل 
و نقل عمومی استان کرمانشاه توزیع شده است.  وی افزود 
:الستیک  14 / 15 / 65 / 1۸5 ، 1۸ هزار و 762 حلقه ، سایز 
700 – 16  دو هزار و 470، سایز 750 – 16 ، 19۸6 حلقه 
و در سایر۸25 – 16 ، 1422 حلقه الستیک توزیع شده است. 
مهندس کرمی از توزیع 440 حلقه الستیک در سایز 1000 
– 20 ، 224 حلقه در سایز 1100 – 20 ، 694 حلقه در سایز 
1200 – 20  و 24، 1109 حلقه در سایز 1200 – 24  خبر 
داد. وی با بیان اینکه :در سایز 5 / 22 / ۸0 / 315   نیز 23 
هزار و 152 حلقه و در اندازه 5 / 22 / 65 / 315   هم 10 هزار 
و 515 حلقه الستیک توزیع شده است. مدیر کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه کرمی با بیان اینکه در 
توزیع شده عنوان  مرحله شهرستانی 3234 حلقه الستیک 
کرد: در این مرحله سایز5 / 22 / ۸0 / 315    با 672 حلقه 
الستیک و سایز1000 – 20   با 26 حلقه بیشترین و کمترین 

تعداد الستیک توزیعی را به خود اختصاص داده است.

ارزیابی استقرار برنامه تبادل و رسیدگی 
الکترونیک اسناد بستری در بیمارستانهای 

دولتی و دانشگاهی استان گیالن

استقرار  ارزیابی  و  بازدید   : حیدری  علی   - رشت 
برنامه تبادل و رسیدگی الکترونیک اسناد بستری در 
بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی استان گیالن روزهای 
23و98/04/22 توسط تیم اعزامی سازمان بیمه سالمت 

ایران انجام گرفت.
دکتر اکبری مدیر کل بیمه سامت گفت:در راستای تحقق 
اهداف دولت الکترونیک و اجرای موضوع بند الف ماده 74 
قانون برنامه ششم توسعه و بند ج تبصره 17 قانون بودجه 
الکترونیک  پرونده  سامانه  استقرار  خصوص  در   9۸ سال 
سامت ایرانیان و دریافت الکترونیک اسناد توسط سازمانهای 
بیمه گر و پرداخت هزینه ها بر اساس آن ، سازمان بیمه 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و  ایران  سامت 
رسیدگی  و  تبادل  برنامه  استقرار  و  اندازی  راه  به  اقدام 
الکترونیک اسناد بستری نمودند که طی 2 سال گذشته در 
استان اصفهان به صورت موفق پایلوت شده است. در همین 
راستا کارشناسان اعزامی سازمان متشکل از یک تیم 6 نفره 
برنامه  استقرار  روند  ارزیابی  و  بازدید  به  اقدام  روز  دو  طی 
بیمارستان  بستری در  اسناد  الکترونیک  و رسیدگی  تبادل 
های والیت ، پورسینا ، 17 شهریور، امیرالمومنین ، الزهرا، 
رازی ، حشمت و شفا در شهر رشت و بیمارستانهای کوثر 
آستانه و امام خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا نمودندکه 
طی این بازدید های میدانی مسائل ، چالش ها ، نقاط قوت 
و ضعف پروژه فوق با کارشناسان ناظر مقیم بیمه سامت 
مورد  بیمارستانها  اطاعات  فناوری  و  درآمد  کارشناسان  و 
بحث و تبادل نظر قرارگرفت.دکتر اکبری یاد آور شد: این 
طرح در حال حاضر طبق برنامه ریزی انجام شده با همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی استان گیان بطور موفقیت آمیز در 
24 بیمارستان دولتی و دانشگاهی این استان مستقر بوده 
و تاکنون کلیه پرونده های ترخیصی خرداد ماه بیمارستان 
والیت بعنوان اولین بیمارستان این استان بطور کامل مورد 
رسیدگی الکترونیک قرار گرفته و بصورت مکانیزه برای اداره 
فرآیندهای  تکمیل  جهت  گیان  استان  سامت  بیمه  کل 
گردید  ارسال  مطالبات  پرداخت  و  نهایی  رسیدگی  قانونی 
الزم بذکر می باشد وضعیت رسیدگی الکترونیک پروندهای 

ارسالی در سایر بیمارستانها نیز در حال تکمیل می باشد.

اعالم آمادگی مخابرات منطقه 
گلستان برای اتصال فرمانداری گنبد 

کاووس به فیبرنوری
حضور  با  گلستان  منطقه  مخابرات  مدیر   - گرگان 
و  دیدار  فرماندار،   گنبدبا  شهرستان  درفرمانداری 
منظور  به  شهمرادی   غالمعلی  کرد.مهندس  گفتگو 
بررسی راهکارها و ارتقاء ایجاد بستر ارتباطی مناسب با 

فرماندار شهرستان گنبد دیدار و گفت و گو کرد.
مدیر مخابرات منطقه گلستان در این دیدار آمادگی خودرا 
همچنین  و  فیبرنوری  طرح  واجرای  امکانات  بررسی  برای 
ی  ها  دهیاری  و  ادارات  تمامی  در  دولت  شبکه  برقراری 
شهرستان گنبد اعام داشت.وی همچنین در راستای شروع 
ارائه   ، برگزاری  نحوه  خصوص  ،در  انتخاباتی  های  فعالیت 
ارتباطی   رفع مشکات  و  امکانات  ،بررسی  ارتباطی  خدمات 
شعب اخذ رأی اعام آمادگی نمود.در ادامه مهندس عبدالقدیر 
کریمی فرماندار شهرستان گنبد  با اشاره به اهمیت ارتباطات 
وضعیت  و  امروزی،  بشر  زندگی  مختلف  های  زمینه  در 
جغرافیایی این شهرستان با وجود روستاهای بسیار  ، خواستار 
مشکات  رفع  و   ارتباطی  زیرساخت های  بیش تر   توسعه 

مخابراتی در اين شهرستان شد .
حضور بانوان مخابرات منطقه گلستان در سومین 
پویش ملی ارتقاء نشاط وتندرستی زنان شاغل در 

دستگاههای اجرایی استان گلستان
بانوان مخابرات منطقه گلستان در سومین پویش ملی ارتقاء 
نشاط وتندرستی زنان شاغل در دستگاههای اجرایی با ورزش 
که توسط اداره کل ورزش وجوانان استان گلستان بمناسبت 
هفته عفاف وحجاب برگزار شد شرکت نمودند.این همایش به 
صورت همزمان در شهرستان ها و بخش های استان گلستان 
با هدف ایجاد انگیزه در بانوان شاغل و تشویق و ترغیب بیشتر 
زنان به اهمیت و امر ورزش در اوقات فراغت و جلوگیری از 
فقر حرکتی و ناهنجاریهای جسمانی و روانی برای آنان صورت 
گرفت.در این همایش بانوان شرکت کننده پس از پیمودن 
مسیر پیاده روی جاده سامت به صورت گروهی به اجرای 

ورزش صبحگاهی پرداختند

اخبار ایراناخبار ایران مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی:

بیش از 4۰۰۰ هزار شغل در کشور وجود دارد
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل   : پاشایی  لیال   – تبریز 
مشاغل  اینکه 80 درصد  بیان  با  شرقی  آذربایجان  استان 
نیازی به ورود به دانشگاه ندارد، گفت: آموزش های فنی، 
به  راه رسیدن  و سریع ترین  بهترین  مهارتی،  و  ای  حرفه 

شغل است. 
نماینده رسالت اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای  یعقوب 
را ارایه آموزش های مهارت بنیان برای عموم مردم اعام کرد و 
گفت: این نهاد متولی آموزش های غیر رسمی کوتاه مدت مبتنی 
بر شغل است. وی طیف مخاطبان آموزش فنی و حرفه ای را 
بسیار متنوع دانست و افزود: بیکاران جویای کار، دانشجویان، دانش 
آموزان، شاغان صنایع و صنوف، مستمری بگیران بیمه بیکاری و 

بازنشستگان نیز از خدمات آموزش مهارت ما بهره مند می شوند.
طرح استاد و شاگردی قدیم بهترین راه آموزش 

مهارت و اشتغال
نماینده طرح اسـتاد و شـاگردی قدیم را بهترین راه آموزش 
مهـارت و اشـتغال دانسـت و گفت: در سـازمان آمـوزش فنی و 
حرفـه ای بعـد از آمـوزش نیروها، نیازمند حمایـت و بکارگیری 
آنهـا در صنـوف و کسـبه هسـتیم و امیدواریم اصناف و کسـبه 
در راسـتای ایجـاد اشـتغال، مـا را یـاری کنند که البته مشـوق 
هایـی هـم از جمله اعطای تسـهیات ارزان قیمت، بیمه نمودن 
کارآمـوز از طـرف دولت در نظر گرفته شـده و هیچ مسـئولیتی 

از نظـر تامین اجتماعی شـامل اصناف و کسـبه نمی شـود.
50 محتوای آموزشی تعریف کرده ایم

سـمت  بـه  شـدت  بـه  دنیـا  امـروزه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
آموزش هـای مجـازی و تکنولوژیـک پیـش مـی رود، از فراهـم 
نمـودن مسـیر آمـوزش هـای مجـازی در سـازمان فنـی و حرفه 

ای و حرفـه ای خبـر داد و گفـت: به همیـن منظور 50 محتوای 
آموزشـی تعریف کرده ایم و بسـترهای اینترنت هم فراهم اسـت.
مدیـرکل آمـوزش فنی و حرفه ای اسـتان، ارائـه هرگونه آموزش 
در ایـن سـازمان در بخـش دولتی را رایگان دانسـت و افـزود: اگر 
افـرادی ایـده کارآفرینـی نیز داشـته باشـند بسـترهای آن کامًا 
فراهـم اسـت و مـا آنهـا را تـا حصول نتیجـه حمایت مـی کنیم.

برنامه ریزی تعاملی و حکمرانی محلی
یعقـوب نماینـده، شـعار سال 139۸ سـازمان آمـوزش فنی و 
حرفـه ای را برنامـه ریزی تعاملـی و حکمرانی محلی اعـام کرد و 
گفـت: متناسـب بـا هر شـهر، روسـتا و محلـه، برنامه ریـزی کرده 
و بـا توجـه بـه اسـتعدادهای محلی هر شـهر و روسـتا و محله می 

توانیـم آمـوزش ارایـه دهیم. وی بـا بیان اینکه در تمام شهرسـتان 
هـای آذربایجـان شـرقی بـه جـز خداآفریـن و چاراویمـاق مراکـز 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای دولتی وجـود دارد، اظهار داشـت: بیش 
از 500آموزشـگاه آزاد فنی و حرفه ای نیز در اسـتان فعال هسـتند 

کـه در ایـن مراکـز بیـش از 550 حرفه آمـوزش داده می شـود.
بیش از 4000 هزار شغل در کشور وجود دارد

کشـور  در  شـغل  از 4000 هـزار  بیـش  افـزود:  نماینـده 
وجـود دارد و سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای بـرای بیـش 
از 550 شـغل مهـارت آمـوزش مـی دهـد. وی ادامـه داد: در 
سـال گذشـته 40 هزار نفـر در بخـش دولتـی و 32 هـزار نفر 
در بخـش خصوصـی در آذربایجان شـرقی، مهـارت های فنی و 

حرفـه ای را آمـوزش دیـده اند. نماینـده توجه بـه چالش های 
مهـم جامعـه از جملـه معضل بیـکاری، اعتیاد و توانمندسـازی 
معتـادان بهبودیافتـه، سـکونت گاه هـای غیررسـمی و طاق و 
آسـیب هـای اجتماعـی را نیـز از جملـه وظایـف این سـازمان 
برشـمرد و گفـت: در سـکونت گاه هـای غیـر رسـمی در پنـج 
شهرسـتان تبریـز، مرنـد، مراغـه، میانـه و اهـر در حـال تامین 
و  شـهروندان  آمـوزش  بـرای  سـیار  هـای  کارگاه  تجهیـز  و 

توانمندسـازی آنها هسـتیم.
آموزش به معلولین از عملکردهای این سازمان است

وی آمـوزش بـه معلولیـن را نیـز از دیگر عملکردهـای این 
سـازمان برشـمرد و افـزود ضمـن عقـد تفاهـم نامه با سـازمان 
بهزیسـتی، آمـوزش بـه معلولیـن را نیـز شـروع کـرده ایـم اما 
انتظـار داریـم آمـوزش بخشـی از مهـارت هـای حرفـه ای و 
تخصصـی، ترجیحـاً بخش خصوصـی برعهده بگیرد. مشـاغلی 
فناورانـه  و  علمـی  پایـه  از  پوشـاک  و  کفـش  فـرش،  چـون 
برخـوردار نیسـتند. نماینـده، شناسـایی شـغل هـای پررونق و 
پرطرفـدار و آمـوزش علمـی و پایه ای افـراد را از ماموریت های 
سـازمان برشـمرد و گفت: برخی مشـاغل از جمله فرش، کفش 
و پوشـاک کـه در اسـتان پایـه خوبی دارنـد اما از پایـه علمی و 
فناورانه برخوردار نیسـتند و به صورت سـنتی اجرا می شـوند، 
سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور بـه دنبـال آمـوزش 

علمـی و مهارتـی در ایـن حوزه اسـت.
بـه گفتـه مدیـرکل آمـوزش فنـی و حرفـه ای آذربایجـان 
صـورت  شـغلی  رصـد  و  شـغلی  پایـش  اسـاس  بـر  شـرقی 
گرفته، 40 درصـد مهـارت آمـوزان موفق به ایجاد کسـب و کار 

در حیطـه آموزشـی خـود شـده انـد.

اصفهان – مرادیان: در سال جاری با بهره برداری ازقنوات سرآبان و همت 
آباد آب شرب مردم نطنز با بهترین کیفیت به صورت پایدار تامین شد. 

معـاون بهـره بـرداری شـرکت آب وفاضـاب اسـتان اصفهـان  بابیان اینکـه قدمت قنات 
سـرآبان بـه بیـش از 700 سـال می رسـد اعام کرد:در سـال جـاری آبفا نطنز بـا اجاره قنات 
سـرآبان و بهـره بـرداری از آن توانسـت آب شـرب بـا بهتریـن کیفیـت در اختیـار مـردم قرار 
دهـد ایـن در حالیسـت کـه آبدهی ایـن قنات در بدترین شـرایط  آب وهوایی هـم حدود 40 

الـی 50 لیتـر در ثانیه اسـت.

ناصـر اکبـری بـه اجـرای خطوط انتقال آب از قنات سـرآبان به مخـزن 5 هزار متر مکعبی 
امیریـه اشـاره کـرد و خاطـر نشـان سـاخت: در سـال جـاری به منظور بهـره بـرداری از قنات 
سـرآبان 2 خـط انتقـال از قنـات بـه مخزن 5 هزار متر مکعبی امیریه اجـراء گردید که با انجام 

ایـن عملیات آب شـرب بـا کیفیت مطلوب در اختیار مـردم قرارگرفت.
وی افـزود: آب بـه صـورت ثقلـی وارد شـبکه مـی شـود کـه ایـن امـر کاهـش هزینـه ها 
را بهمـراه دارد  ودیگـر نیـاز بـه پمپـاژ آب نـدارد . وی بـا بیـان اینکـه  خشـک شـدن قنـات 
الاسـپیدانی و برخـی از چاههـا از تبعـات خشکسـالی های اخیـر بوده اعام کرد: شـهر نطنز 
تحـت پوشـش طـرح آبرسـانی اصفهان بـزرگ قرار نـداردآب شـرب مردم این شهرسـتان از 
طریـق قنـات الاسـپیدانی و چاههـا تامیـن می شـود که وقوع خشکسـالی هـای اخیر با عث 
کاهـش دبـی قنـات الاسـپیدانی گردید بطوریکه آبدهی آن در اواخر سـال 97به صفر نزدیک 
شـد. معـاون بهـره برداری شـرکت آ ب و فاضاب اسـتان اصفهان با اشـاره بـه کاهش آبدهی 
چاههـا اعـام کـرد: چاههـای موجـود در منطقه  رحمت آبـاد و تاج آباد تامیـن کننده عمده 

آب شـرب جمعیـت بیـش از 15 هـزار نفـری مـردم نطنز بوده.بطوریکـه   آبدهی 4 حلقه چاه 
موجـود در رحمـت آبـاد در شـرایط عـادی  حـدود 50 لیتـر در ثانیـه و  آبدهی یک حلقه چاه 
در منطقـه تـاج آبـاد حـدود  35 لیتـر در ثانیه بوده در واقع 70 الی ۸0 درصد آب شـرب  نطنز 
از طریـق ایـن چاههـا تامیـن می شـد که بدنبال وقوع  خشکسـالی های مسـتمر آبدهی این 
چاههـا بسـیار کاهـش یافـت. اکبـری  با بیان ایتکه مشـکل افت فشـار آب در برخی از منطق 
شـهر نطنز نیز برطرف شـد اعام کرد: شـهر نطنز به دلیل کوهسـتانی بودن اختاف ارتفاع 
نقـاط مختلـف شـهر بعضـا بـه بیـش از 210 متر هم می رسـد  بـه همین دلیل سـاکنین در 
مناطـق مرتفـع گاهـا بـا افـت فشـار آب روبرو بودند که این مشـکل با نصب شـیرهای فشـار 
شـکن و زون بنـدی شـبکه آب رفـع گردیـد. وی  بـه مدل سـازی هیدرولیکی شـبکه توزیع 
آب اشـاره کـردو عنـوان نمـود: در راسـتای ارائه خدمات مسـتمر به مشـترکین مدل سـازی 
هیدرولیکـی شـبکه توزیـع آب شـرب در دسـتور کار قـرار گرفـت همچنین بـا نصب فلومتر 

در خروجـی مخـزن 300 متـر مکعبـی امیریـه آب عادالنـه میان مردم توزیع می شـود.

اهواز - رحمان محمدی: مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه 
مصرف برق در روز یکشنبه هفته جاری 6 درصد رشد داشته است، تصریح کرد: 
رشد مصرف برق همچنان افزایشی است و در روز دوشنبه نیز اوج مصرف، رشد 

8 درصدی را نشان می دهد.  
محمود دشت بزرگ اظهار داشت : رشد ۸ درصدی در زمان اوج مصرف 602 مگاوات افزایش 
بار در شبکه داشته است. وی بیان کرد: در روز دوشنبه پیک مصرف به هشت هزار و 42 
مگاوات رسید در حالی که مشابه مصرف در سال قبل هفت هزار و 440 مگاوات بوده است. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان عنوان کرد: با ثبت این عدد برای هشتمین بار از 

پیک سال گذشته نیز عبور کردیم. دشت بزرگ با بیان اینکه روز گذشته رکورد مصرف برق 
کشور نیز شکسته شده و پیک مصرف به عدد 57 هزار و 6۸1 مگاوات رسیده است، تاکید 
کرد: با توجه به ماندگاری دمای گرم در کشور از مشترکین می خواهیم با مدیریت مصرف 
و خارج کردن وسایل غیر ضروری و حتی خاموش کردن یک المپ در ساعت های پیک 
مصرف، سامتی شبکه را تضمین کنند. وی همراهی مشترکین و رعایت الگوی مصرف را 
از عوامل اصلی خاموش نشدن شبکه عنوان کرد و افزود: تمهیدات الزم برای پایداری شبکه 
اندیشیده شده و کارکنان صنعت برق خوزستان نیز شبانه روز در حال رصد کردن شبکه و 
انجام اقدامات الزم برای حفظ این پایداری و جلوگیری از خاموشی های ناخواسته هستند.

اتمام  به  از  منطقه 2 تبریز  پاشایی: شهردار  لیال   – تبریز 
رسیدن 13 پروژه عمرانی و بهره برداری از این پروژه ها در 

هفته دولت خبر داد. 
باقـر خوشـنواز گفـت: سـاختمان حسـینیه شـهدای گمنـام 
پارک شـمیم پایـداری با 4 میلیارد و 500 میلیـون تومان هزینه 
بـه منظـور حفـظ آثـار به جا مانده از شـهدای هشـت سـال دفاع 
مقـدس و شـهدای لشگر 31 عاشـورا احداث شـده و بـا همکاری 
اداره کل حفـظ آثـار و ارزش هـای دفـاع مقدس اسـتان تجهیز و 
هـم زمـان با هفتـه دولت از سـوی شـهرداری منطقه 2 بـه بهره 
برداری می رسـد. خوشـنواز همچنیـن از به اتمام رسـیدن کانال 
سـهند برای جمع آوری آب های سـطحی سـاری زمی برای رفع 
مشـکات فصول بارندگی در قسـمت جنوبی شـهر نیز خبر داد و 
اظهـار داشـت: این کانـال با 4 متر ارتفاع و هزینـه کرد 1 میلیارد 
و 200 میلیـون تومانـی بـرای جمـع آوری و هدایـت صحیح آب 

هـای سـطحی میدان رجائی شـهر، آمـاده بهره برداری می شـود.
شـهردار منطقه 2 همچنیـن از پـروژه مسیرگشـائی عطـار 
نیشـابوری نـام بـرد و گفت: بـرای تملـک ایـن پروژه 30 میلیارد 
تومـان هزینـه شـده کـه با اجـرای مسیرگشـائی در ایـن نقطه از 
شـهر، ترافیکـی کـه در اثـر مراجعـه متعدد شـهروندان بـه مرکز 
درمانـی شـیخ الرئیس و بیمارسـتان هـای امام رضا )ع( و شـهید 
مدنـی )ره( بوجـود می آیـد، رفع خواهد شـد. خوشـنواز از پروژه 
هـای فرامنطقه ای رو به اتمام توسـط شـهرداری منطقه 2 تبریز 
رحمـت  وادی  شـهدای  گلـزار  سـازی  فاز 2 مسـقف  همچـون 
سـرویس  شـهدا،  معظـم  هـای  خانـواده  بـه  آن  تقدیـم  و 
بهداشتی 20 چشـمه وادی رحمـت، باکس گـذاری کانال مهرانه 
رود و اتصـال آن بـه کانـال خلیل آباد نیز خبـر داد و تصریح کرد: 
ایـن منطقـه نسـبت بـه انتقـال مـوزه فوتبال از شـهرک امـام به 
ابتـدای شـهرک زعفرانیـه در 700 متـر زیربنـا نیز اقـدام کرده و 

پـروژه اتصال خیابان خورشـید از جاده باسـمنج بـه دروازه تهران 
را نیـز در مراحـل پایانی اجرا دارد. شـهردار منطقه 2 در خصوص 
ایجـاد تحـول و انقاب اداری در این منطقه و رفع بروکراسـی نیز 
توضیحاتـی ارائـه کـرد و افـزود: منطقه 2 تبریـز بعنـوان پایلوت 
تکریم ارباب رجوع و رسـیدگی سـریع به مشکات شـهروندان از 
سـوی شـهردار تبریز انتخـاب گردیده چـرا که با رفع بروکراسـی 
اداری تحـول شـگرفی در رسـیدگی بـه پرونـده هـای مراجعیـن 
بوجـود آمـده و در ایـن خصـوص حضـور معـاون مالـی اقتصادی 
منطقـه در طول 2 مـاه گذشـته، بسـیار تاثیرگـذار بـوده اسـت. 
خوشـنواز بـا اعـام قدردانـی خـود از تمامـی معاونیـن و مدیران 
و کلیـه پرسـنل، ضمـن تاکید بـه رضایت شـهروندان در تحوالت 
اخیـر و رفـع بروکراسـی، یـادآور شـد: متعاقب به کارگیـری روند 
جدیـد دیـدار رو در روی شـهروندان بـا معـاون مالـی اقتصـادی 
منطقه 2 کـه موجـب حـذف عـده ای افـراد فرصـت طلـب و 

سـودجو شـده، ایـن امـر موجـب رضایتمندی شـهروندان شـده 
اسـت. وی از تشـکیل اکیپ 12 نفـره کارشناسـان ایـن منطقـه 
نیـز خبـرداد و گفـت: اکیـپ متشـکل از معاونیـن و مدیـران 
ارشـد منطقه 2 کـه بـرای بازدیدهای روزانـه از درخواسـت های 
سـاختمانی،  عمرانـی،  هـای  فعالیـت  در خصـوص  شـهروندان 
خدماتـی و فضای سـبز برای پاسـخگوئی سـریع بـه پرونده های 
مراجعیـن تشـکیل یافتـه، عـاوه بـر جلوگیـری از اتـاف وقـت 
شـهروندان، از مراجعـات متعـدد آنـان بـه منطقه نیـز جلوگیری 

اسـت. کرده 

از  قم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   - قم 
رکوردشکنی مصرف آب در قم خبر داد و گفت: بیست و 
ششم تیرماه مصرف آب در قم به بیش از 5600 لیتر در ثانیه 
رسید که این میزان یک رکورد در تاریخ آبرسانی به قم به 

شمار می رود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضـاب اسـتان قم، 
دکتـر علـی جـان صـادق پـور بـا اشـاره بـه رونـد افزایشـی مصرف 
آب در قـم اظهـار داشـت: میـزان مصـرف آب در چهارماهه نخسـت 
سـال جـاری بـه بیـش از 44 میلیـون متـر مکعـب رسـید کـه این 

میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل بیش از 10 درصد افزایش 
داشـته اسـت. وی با اشـاره به رکوردشـکنی مصرف آب در قم گفت: 
مصـرف آب در قـم در روز بیسـت و ششـم تیرمـاه بـه 5600 لیتر در 
ثانیـه رسـید کـه ایـن میزان مصـرف در تاریخ آبرسـانی بـه قم یک 
رکـورد بـه شـمار مـی رود ایـن در حالـی اسـت کـه مصـرف آب در 
باالترین میزان خود در سـال گذشـته به 5170 لیتر در ثانیه رسـید. 
مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب اسـتان قم روند فعلی مصرف آب 
را نگران کننـده دانسـت و خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر تمـام 
ظرفیت های موجود در داخل و خارج اسـتان برای تأمین آب شـهر 

قم به کار گرفته شـده اسـت. وی از شـور شـدن آب در روزهای اخیر 
در شـهر خبـر داد و گفـت: بـه منظـور جلوگیـری از قطـع آب، تمام 
چاه هـای داخل شـهری و منطقـه علی آباد به مدار بهره بـرداری وارد 
شـدند و همان طـور کـه بارهـا اعام کـرده بودیم با توجه به شـوری 
آب ایـن چاه هـا، اجبـاراً شـاهد افزایـش درصد شـوری آب در شـهر 
شـده ایم. دکتـر صـادق پـور بـا بیـان اینکه تمـام تاش ما اسـتمرار 
در آبرسـانی بـه شـهروندان اسـت، تصریح کـرد: با وجود هشـدارها 
همچنـان بـا مصـرف بـاالی آب در شـهر مواجه هسـتیم کـه با این 
رونـد ممکـن اسـت در بخش هایی از شـهر با جیره بنـدی آب مواجه 

شـویم. وی بـا بیـان اینکـه سـرانه مصـرف آب در قم بـه ازای هر نفر 
بـه بیـش از 170 لیتر در شـبانه روز رسـیده اسـت، تأکید کـرد: این 
میـزان مصـرف بـرای منطقه ای گرم و خشـک قم که بـا کمبود آب 
مواجـه اسـت بسـیار باالسـت در صورتـی کـه هـر فرد با حـدود ۸0 

لیتـر هـم  می تواند زندگی مطلوبی داشـته باشـد.

شهردار منطقه ۲ تبریز خبر داد؛

بهره برداری از ۱۳ پروژه عمرانی در هفته دولت

با وجود هشدارها؛

رکورد مصرف آب در قم شکست

در سال جاری صورت گرفت:

دسترسی پایدار مردم نطنز به آب شرب با بهره برداری ازقنوات سرآبان وهمت آباد

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :
تداوم روند صعودی مصرف برق در خوزستان

شورای  رئیس  و  فرماندار  پالیزگیر  ابوالقاسم  محمدرنجبرکهن:   - ساوجبالغ 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ساوجبالغ با اهداء لوحی از زحمات و 

تالشهای شهردار هشتگرد در زمینه مبارزه با مواد مخدر تقدیر نمود. 
بهمنـی شـهردار هشـتگرد بـا ارائـه گزارشـی از عملکـرد شـهرداری در راسـتای اجـرای 
مصوبـات کارگـروه مبـارزه بـا مواد مخـدر از تدوین برنامـه ای برای این موضوع در شـهرداری 
سـخن گفـت و افـزود : شـهرداریها بعنـوان متولیـان شـهر در زمینـه های مختلـف فرهنگی 

نقش موثری داشـته و ایجاد زیرسـاختهای الزم ، آگاه سـازی خانواده ها ، جلوگیری از ابتای 
شـهروندان بـه ایـن معضـل ، حمایـت از خانـواده هـا و ایجـاد تسـهیات الزم برای بازگشـت 
مبتایـان از جملـه مواردیسـت کـه مـی بایسـت در شـهرها مورد توجـه قرار گیـرد . بهمنی 
گفت : تدوین برنامه راهبردی 4 ساله در  10 ردیف از جمله اقدامات این شهرداری در زمینه 
همـکاری بـا مسـئولین شهرسـتان بوده اسـت ، بخشـی از ایـن اقدامات اجرایـی و عملیاتی و 
بخشـی دیگـر فرهنگـی و آموزشـی مـی باشـد و خوشـبختانه پـس از اجرای مرحلـه اول این 
طرح در سـال 97 نتایج خوب و قابل ماحظه ای کسـب شـده اسـت .  شـهردار هشـتگرد، 
قابلیـت ارزیابـی و سـنجش را از دیگـر مزایـای این طرح مدون دانسـت که پـس از پایان دوره 

اجـرا مـی تـوان نتایج آنـرا بصورت نمـودار ارائـه نمود . 
- توسـعه شـهر)توجه در توسـعه مناسب شـهر و ایجاد فضاهایی غیر امن برای تجمع 

متهاجریـن و حـذف محلهای توزیع و مصـرف مواد مخدر (
-تجهیز سالنهای ورزشی)بالغ بر 2 میلیارد ریال در سال 97(

-تجهیـز امکانـات فرهنگی )سـاماندهی فرهنگسـراها، تعمیـر فرهنگسـرای راه آهن، 
اسـتفاده از امکانـات فرهنگـی مجتمـع 9 دی بـا پخـش فیلم هـای سـینمایی و .. (

-برگـزاری برنامـه های اجتمـاع محور)برنامه هفتگی پارک آسـمانی با همکاری حوزه 
بسـیج 611 ، برنامه های مناسـبتی ، همایش های پیاده روی و ..(

-اشـتغالزایی و بهبود فضای کسـب و کار) احداث بازار دائمی حمایت از کاالی ایرانی 
و ساماندهی دستفروشان (

-از بیـن بـردن محلهـای تجمع معتادان در نقاط مختلف شـهر ؛جلوگیری از حاشـیه 
نشـینی)جلوگیری از سـاخت و سـاز غیر مجاز در حاشـیه شهرها (

-برگزاری کاسـهای آموزشـی خانـواده و فرزندان)در بوسـتانهای شـهر و برنامه های 
مختلـف در اماکن فرهنگی شـهرداری(

-احداث کمپ ترک اعتیاد) در بلوار سـپاه ( و بهسـازی بوسـتان ها)بصورت ویژه تامین 
روشـنایی 24 بوسـتان شـهر با کابل کشـی، نصب تیر و سـرچراغی و غیره و تبدیل بوسـتانها 
از محـل تجمـع متهاجریـن بـه محلـی امن بـرای خانـواده ها ( واجـرای طـرح غربالگردی و 

آمـوزش راننـدگان تحـت نظارت سـازمان حمـل و نقل به تعـداد 3000 نفر 
 برنامـه ریـزی جهـت تدویـن اطلـس اجتماعـی و فرهنگـی حـاوی اطاعاتـی کامل 
از آسـیب دیـدگان اجتماعـی و بویـژه آمـار گرفتـاران به مـواد مخدر همچنیـن تبلیغات 
محیطی و نصب بنر و اسـتفاده از فضای مجازی و تلویزیون شـهری ، از دیگر برنامه های 
اجـرا شـده شـهرداری در ایـن راسـتا بوده اسـت بهمنی از تاشـهای فرماندار شهرسـتان 
و اعضـای کارگـروه مبـارزه بـا مـوارد مخدر در کسـب رتبه برتـر در این زمینـه تقدیر و از 

آمادگـی شـهرداری جهـت رفع مشـکات افـراد گرفتار بـه این معضل خبـر داد.

اهداء لوح تقدیر دیگری از فرماندار شهرستان ساوجبالغ به شهردار هشتگرد


