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مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
گیالن از افتتاح و بهره برداری 12 

پروژه ملی و زیربنایی در هفته 
دولت امسال خبر داد

  : حیـدری  علـی   - رشـت 
»عظیـم بلبـل آبـادي« مديـر عامـل 
شـركت بـرق منطقـه اي گيـان در 
ایـن خصوص گفـت: نیـروگاه مقیاس 
برقـراری  مگاواتـی،   25 کوچـک 

نصـب  اسـالم،  کیلوولـت   20/63 سـیار  پسـت  ارتباطـات 
فیبرنـوری بـرروی خطـوط اولویـت بندی شـده طـرح جامع 
مخابراتـی، خـط تغذیـه کننده پسـت صومعـه سـرا، احداث 
پسـت GIS صومعـه سـرا، افزایـش ظرفیت پسـت طالقانی 
رشـت، افزایش ظرفیت پسـت شـفت، افزایش ظرفیت پست 
شـهید قلـی پـور رشـت، افزایـش ظرفیـت پسـت چابکسـر، 
پسـت  ظرفیـت  افزایـش  اسـالم،  پسـت  ظرفیـت  افزایـش 
کیاشـهر و افزایـش ظرفیت پسـت شـهید انصاری لنگـرود از 
جملـه پروژه هایی اسـت کـه در هفته دولت امسـال افتتاح و 
بـه بهره بـرداری می رسـند. مدير عامل شـركت برق منطقه 
اي گيـان بـا بیـان اینکـه ایـن پـروژه ها در رشـت، اسـالم، 
صومعـه سـرا، شـفت، چابکسـر، کیاشـهر و لنگـرود افتتاح و 
بـه بهـره برداری می رسـند افـزود: با افتتـاح و بهـره برداری 
از ایـن پـروژه هـا بـرای 27 نفر به صـورت دائم و بـرای 150 
نفـر بطـور موقـت اشـتغال ایجاد می شـود. گفتنی اسـت که 
بـرای ایـن پـروژه هـا اعتبـاری معـادل 222 میلیـارد تومان 

هزینه شـده اسـت.

حضور مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای غرب در مراسم 

گرامیداشت سالروز عملیات 
غرورآفرین مرصاد

کرمانشاه - مدیرعامل 
منطقـه ای  بـرق  شـرکت 
مراسـم  در  غـرب 
سـالروز  گرامیداشـت 
غرورآفریـن  عملیـات 

مرصاد در محل یادمان مرصاد در اسـتان کرمانشـاه شـرکت 
کـرد . بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت بـرق منطقـه ای 
غـرب، همزمـان بـا فرا رسـیدن سـالروز عملیـات غرورآفرین 
مرصـاد، مراسـم گرامیداشـتی بـا حضـور سرلشـکر پاسـدار 
سـید یحیـی صفـوی دسـتیار و مشـاور عالی فرمانـده معظم 
کل قـوا، آیـت اهلل علمـا نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و امـام 
جمعه کرمانشـاه و جمعی از مسـئوالن اسـتانی، خانواده های 
معظم شـهدا و اقشـار مختلـف مردم در محـل یادمان مرصاد 
برگزار شـد . گفتنی اسـت علی اسـدی مدیرعامـل و فرمانده 
بـرق منطقـه ای  پایـگاه مقاومـت بسـیج شـهدای شـرکت 
غـرب در حاشـیه این مراسـم گفـت: عظمت ایران اسـامی، 
مدیـون قطـره قطـره خون شـهدا اسـت و مـا وظیفـه داریم 
بـا خدمت رسـانی بـه ملـت شـهیدپرور ایـران اسـامی، دین 
خـود را بـه انقـاب و شـهدا ادا کنیـم . اسـدی در پایـان 
خاطرنشـان سـاخت: امروز، همـه وظیفه داریم یـاد و خاطره 
شـهدای گرانقـدر ایـران اسـامی را زنـده نگهداریـم چرا که 
امنیـت و اقتـدار امـروز کشـورمان را مدیون ازخودگذشـتگی 
و جانفشـانی های شـهدای عزیزمـان هسـتیم . گفتنی اسـت 
تعـدادی از معاونیـن و پرسـنل بـه همراه مدیرعامل شـرکت 
بـرق منطقه ای غرب، در این مراسـم معنوی شـرکت کردند .

ارتقای قابلیت اطمینان خط 20 
کیلوولت نیروگاه شهیر رجایی

و  هـا  مقـره  کاری  عایـق  عملیـات   - قزویـن 
هـای  بوشـینگ  روی  بـر  دار  عایـق  پوشـش  نصـب 
ترانسـفورماتورهای خـط 20 کیلوولـت نیـروگاه شـهید 
رجایـی بـه منظـور افزایش قابلیـت اطمینـان آن، انجام 
شـد.  بـه گزارش روابـط عمومی نیروگاه شـهید رجایی، 
ضـرورت توجـه بـه پایداری خـط 20 کیلوولـت نیروگاه 
کـه تغذیـه روشـنایی انبارهـا، سـوله هـا و روشـنایی 
پیرامـون نیـروگاه بخار را بر عهـده دارد، امـور تعمیرات 
الکتریـک نیـروگاه را بـر آن داشـت تـا بـا اصـاح عایق 
هـای مربـوط بـه مقـره هـای خـط و  بوشـینگ هـای 
ترانسـفورماتورها، قابلیـت اطمینان این خـط را افزایش 
داده تـا بـه موجب این اقدام، صیانـت فیزیکی از نیروگاه 
بیـش از پیـش، فراهم شـود.  در این عملیـات تعمیراتی 
کـه بـا 1200 نفـر سـاعت کارکـرد کارکنـان تعمیـرات 
الکتریـک نیـروگاه بخـار همـراه بـود، به دلیـل تعویض 
عایـق مقره هـا، کاور بوشـینگ های ترانسـفورماتورها و 
اسـتفاده از کابـل هـای عایـق دار، هزینه های ناشـی از 
ناپایـداری خـط 20 کیلوولـت بـه مقـدار قابـل توجهی 
کاهـش مـی یابـد.  عملیـات ارتقـای قابلیـت اطمینـان 
خـط 20 کیلوولـت نیـروگاه بخـار از سـوی کارکنـان 
تعمیـرات الکتریـک این نیروگاه و با اسـتفاده از ظرفیت 

هـای داخلـی در مـدت 30 روز بـه انجـام رسـید.

نصب عالئم ترافیكی و راهنمایی رانندگی 
در محور های اصلی و فرعی شهر

صباشـهر- فریبا میرزایی پندار: مهندس چوپانی مدیریت 
حمـل و نقـل شـهرداری صباشـهر عنـوان کـرد: بسـیاری از 
عائـم و تابلوهـای ترافیکـی و بازدارنده درمحورهـای اصلی و 

خیابـان های سـطح شـهر نصـب گردیده اسـت .
تابلوهایی از قبیل: 

تابلوهای هشدار راهنمایی رانندگی
نصب چراغ چشمک زن راهنمایی و رانندگی
نصب تابلو هشدار خطر )رودخانه شادچای( 
نصب گل میخ ها در خیابان های دوطرفه 

مهندس چوپانی در ادامه یادآور شد :
و  بـا جدیـت  سـاوه  اتوبـان  از  ورودی صباشـهر  پـروژه 
پیگیـری مسـئولین شـهری، مهنـدس کریمـی شـهردار پـر 
تـاش صباشـهر و اعضـا شـورای اسـامی در حـال انجام می 
باشـد و بـه روز هـای پایانی خود نزدیک می شـود.واحدحمل 
و نقل شـهرداری صباشـهرقبل از اتمام این پروژه خط کشـی 
محوری،نصـب عائـم راهنمایـی رانندگی و هشـدار دهنده و 
عائم ترافیکی  راسـریعا در دسـتور کار خود قرار خواهد داد .

 ،RP801 پلی پروپیلن گرید جدید
معادل RP801J هیوسانگ کره 
نخستین بار در کشور در مجتمع 

پتروشیمی شازند بومی سازی و به 
تولید انبوه رسید

اراک - تهمینـه دباغچـی: بـه گـزارش روابـط عمومـی و 
امـور بین الملل شـرکت پتروشـیمی شـازند، پلـی پروپیلن گرید 
جدیـد  RP801، معـادل RP801J هیوسـانگ کـره، بـرای 
نخسـتین بـار در کشـور در مجتمع پتروشـیمی شـازند بـه تولید 
رسـید. گریـد پلـی پروپیلـن RP801J شـرکت هیوسـانگ کره 
در تولید سـرنگ های سـه تکه از جمله سـرنگ انسـولین کاربرد 
داشـته و سـاالنه حـدود 3 هـزار تن در سـال مصـرف دارد. جهت 
تولیـد گریـد مشـابه RP801J نمونـه مذکور در واحـد پژوهش 
و فنـاوری مجتمـع پتروشـیمی شـازند تحـت فراینـد مهندسـی 
معکـوس قـرار گرفـت و پـس از طراحی بسـته افزودنی مناسـب، 
شـرایط فراینـدی توسـط تیـم پژوهشـی واحـد PP، در واحـد 
صنعتـی تحـت عنـوان RP801 بـرای نخسـتین بـار در کشـور 
بومی سـازی بـه تولید انبوه رسـید. امروزه به طـور معمول جنس 
سـیلندر سـرنگ )بـرل( از پلی پروپیلـن و پیسـتون آن )پانجـر( 
از جنـس پلی اتیلـن اسـت. در سـرنگ های دارای کیفیـت بـاال، 
جنـس بـرل سـرنگ از پلی پروپیلن هـای شـفاف )خانـواده رندوم 
کوپلیمر هـای پلی پروپیلن( اسـت. نمونه تولید شـده این گرید در 
مجتمـع پتروشـیمی شـازند جهت بررسـی های فنی بـه تعدادی 
از شـرکت هـای تولیـد سـرنگ در کشـور ارسـال گردیـد و نمونه 
تحت تسـت تولید سـرنگ های سـه تکه و انسـولین قرار گرفت و 
نتایـج حاصل شـده تایید شـرکت هـای تولید سـرنگ را به همراه 
داشـت. بـه دلیل تحریم هـای ظالمانه ایاالت متحـده آمریکا علیه 
جمهـوری اسـامی ایـران، ایـن گریـد بـه کشـور وارد نمـی شـد 
کـه با همت کارشناسـان شـرکت پتروشـیمی شـازند دسترسـی 
بـه دانـش فنـی تولید آن محقـق گردیـد. در ایران عمـده مصرف 
سـرنگ ها در کشـور در امر تزریقات در مراکز بهداشـتی و درمانی 
کشـور، سـرنگ های معمولـی بـوده و سـرنگ های ایمـن و خـود 
تخریـب چنـدان مـورد اسـتفاده نمی باشـند کـه دلیـل اصلی آن 
را بایـد در عـدم آگاهـی تکنسـین ها از سـرنگ های ایمـن، عرضه 
کـم و محدود و قیمـت باال محصوالت وارداتی دانسـت. همچنین 
سـرانه مصـرف سـاالنه سـرنگ در کشـور هـم اکنـون حداقل 10 
عـدد سـرنگ بـه ازای هـر نفـر می باشـد و بررسـی های میدانـی 
نشـان می دهـد که سـاالنه حـدود 600 الی 800 میلیون سـرنگ 
در کشـور مصرف می شـود و پیـش بینی می گردد پلـی پروپیلن 
سـالیانه حدود 10000 تن در سـال مصرف سـرنگ  داشته باشد. 
پـس از تولیـد گریـد جدیـد پلـی پروپیلـن RP801 در مجتمع 
پتروشـیمی شـازند بررسـی هـای بـازار نشـان داد کـه بـه غیر از 
کاربـرد ایـن گرید در تولید سـرنگ، در صنایع بسـته بندی تولید 
ظـروف جـداره نـازک  )Thin wall( مصـرف  باالیـی دارد و در 
حـال حاضـر نمونـه ای از ایـن گریـد بـرای یکـی از شـرکت های 
تولیـد کننـده ظـروف که بعـد از انجام تسـت های آزمایشـگاهی 
رضایـت خـود را از گریـد مذکـور اعـام داشـته، ارسـال گردیـده 
اسـت. پیـش بینـی می گـردد پلـی پروپیلـن حـدود 24000 تن 
در سـال مـورد مصـرف ظـروف جـداره نـازک قـرار می گیـرد. به 
 RP801 طـور کلـی از مزایـای تولید پلـی پروپیلن گرید جدیـد
مـی تـوان بـه رفـع گلـوگاه هـای تولیـد گریـد RP340R و 
 RP340R, مشـکات کاهش ظرفیت، تولید همزمان سـه گرید
V30GA ,ARP801 و صرفـه جویـی ارزی چهـار میلیون دالر 
در سـال  برای کشـور حاصل گردد.  شـایان ذکر اسـت از مزایای 
تولیـد ایـن گریـد مـی تـوان بـه سـود آوری حـدود 100 میلیارد 
ريالـی در سـال به خاطر اختاف قیمت سـرنگ انسـولین داخلی 

و خارجـی و ورود بـه بـازار ظـروف جـداره نازک اشـاره کرد.

افزایش 2 درصدی پیک برق 
خوزستان در تیرماه

اهـواز - رحمان محمـدی: مدیر 
ای  منطقـه  بـرق  شـرکت  بـرق  بـازار 
خوزسـتان گفـت: پیـک تیـر ماه سـال 
جـاری 8 هـزار و 83 مـگاوات بـوده کـه 
نسـبت بـه پیـک بـار در مـدت مشـابه 
سـال قبـل، حـدود 2 درصـد افزایـش 
داشـته اسـت . فرامـرز شـادفر بیـان کـرد: انـرژی مصرفـی در 
چهار ماهه سـال گذشـته نیز برابر با 15 هـزار و 384 گیگاوات 
سـاعت بوده که نشـان دهنـده حدود 4 درصـد افزایش مصرف 
انـرژی نسـبت به مدت مشـابه در سـال قبـل می باشـد. وی با 
بیـان اینکه از ابتدای سـال جاری تا پایان تیرماه در خوزسـتان 
15 هـزار و 403 گیگاوات سـاعت برق تولید شـده، اظهار کرد: 
57 درصـد ایـن تولیـد سـهم نیـروگاه هـای بـرق آبی و سـهم 
نیـروگاه هـای حرارتـی و سـیکل ترکیبـی برابـر بـا 43 درصد 
کل انـرژی تولیـدی بـوده اسـت. مدیـر بـازار برق شـرکت برق 
منطقـه ای خوزسـتان تصریح کـرد: از 6 هـزار و 376 گیگاوات 
سـاعت تولیـدی نیـروگاه هـای حرارتـی و گازی 46 درصـد 
توسـط بخـش دولتـی ) نیـروگاه هـای رامیـن و ماهشـهر( و 
54 درصـد توسـط نیـروگاه هـای بخـش خصوصـی ) نیـروگاه 
هـای زرگان، آبـادان، بهبهـان، خرمشـهر و فجـر( تولیـد و بـه 
شـبکه تحویل شـده اسـت. شـادفر افزود: نیروگاه های حرارتی 
و گازی اسـتان در ایـن دوره بـه طور متوسـط در هر روز حدود 
52 گیـگاوات سـاعت بـرق تولید و به شـبکه تحویـل داده اند. 
وی تاکیـد کـرد: به منظـور افزایـش قابلیت اطمینان شـبکه و 
اسـتفاده بهینـه از انـرژی الکتریکـی ضـرورت مدیریت مصرف 
بـرق و جابجایـی مصـارف غیر ضـروری از سـاعات اوج مصرف 
)18 تا 22( ، به سـایر سـاعات شـبانه روز توسـط کلیه مصرف 

کننـدگان امـری الزم و ضـروری می باشـد.

بازدید مدیر مخابرات منطقه مرکزی 
از مرکز پاسخگویی 2020 اراک  

منطقـه  مدیرمخابـرات  دباغچـی:  تهمینـه   - اراک 
مرکـزی بـا حضـور در مرکـز 2020 مخابـرات اراک ، ضمـن 
گفتگـو با پاسـخگویان این مرکـز، نحوه پاسـخگویی و میزان 
رضایـت مـردم را بررسـی کـرد.  بـه گـزارش اداره روابـط 
عمومـی مخابـرات منطقـه مرکـزی مهندس ملک حسـینی 
از بخـش هـای مختلـف مرکـز پاسـخگویی 2020 مخابـرات 
منطقـه مرکـزی بازدیـد  و نحـوه عملکـرد پاسـخگویان را 
اظهـار  مرکـزی  منطقـه  بـرات  مدیرمخـا   . نمـود  بررسـی 
امیـدواری کـرد بـا برنامه های در دسـت اجرای کشـوری، در 
آینـده نزدیک شـاهد ارتقـای کمی وکیفی مرکز پاسـخگویی 
مرکـز 2020 و تحقـق اهـداف مشـتری مـداری وافزایـش 

رضایـت مشـتریان خواهیـم بـود .  

اخبار ایراناخبار ایران مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی:
1۵2 هزار واحد مسكن روستایی مقاوم سازی شده است

تبریـز - لیال پاشـایی: مدیـرکل بنیاد مسـکن انقالب 
اسـالمی آذربایجـان شـرقی گفت: ایـن اسـتان در زمینه 
مقـاوم سـازی مسـکن روسـتایی 11 درصـد از میانگیـن 

کشـوری جلوتر اسـت. 
حافـظ باباپور در جلسـه شـورای مسـکن هریس با بیـان اینکه 
تـا پایـان امسـال مسـکن مهـر 46 شـهر اسـتان بـه شـهرداری ها 
واگـذار می  شـود، گفت: تاکنون مسـکن مهر 5 شـهر بـرای تکمیل 
و آمـاده سـازی محوطـه بـه شـهرداری هـا واگذار شـده و تـا پایان 
سـال در تمامـی شـهرهای زیر25 هـزار نفر جمعیت به شـهرداری 
واگذار می شـود. وی اظهار داشـت: در شهرسـتان هریس واگذاری 
در حـال انجـام اسـت و تـا پایـان امسـال موضـوع مسـکن مهر در 
اسـتان خاتمـه یافتـه و تمامـی واگذاری هـا به پایان می رسـد. وی 
از اختصـاص 130 واحـد مسـکونی در قالـب طرح اقـدام ملی برای 
شهرسـتان هریـس  بـا تسـهیات 750 میلیـون ریالـی خبـر داد و 
افـزود: ایـن تسـهیات بـا سـود ۹درصـد و اولویـت بـا اقشـار کـم 
درآمـد مـی باشـد و برای تمامـی شـهرهای 6 گانه این شهرسـتان 
اختصـاص یافته اسـت. باباپور بـا بیان اینکه دریافت اسـناد مالکیت 
بـه منظور حفظ حقـوق مالک و نیز تامین امنیـت قضایی و تثبیت 
مالکیـت، امـری ضـروری اسـت، اظهـار داشـت : تامیـن زمیـن و 
سـاخت مسکن روسـتایی برای اقشار آسـیب پذیر جامعه روستایی 

در راسـتای اجـرای مـاده 4 قانون سـاماندهی و حمایـت از تولید و 
عرضه مسـکن روسـتایی و نیـز صدور سـند برای اماک روسـتایی 
و شـهرهای زیـر 25 هـزار نفـر جمعیـت بـا همـکاری اداره ثبـت 
اسـناد وامـاک از جمله وظایف ذاتی بنیاد مسـکن اسـت. مدیرکل 
بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی آذربایجـان شـرقی بـا اعـام اینکه 
تسـهیات مقـاوم سـازی مسـاکن روسـتایی از ابتدای سـال جاری 

400 میلیـون ریال تعیین شـده اسـت، گفـت: در صورت تخصیص 
و تأمیـن اعتبار عاوه بر این تسـهیات ارزان قیمـت، 120 میلیون 
ریـال وام قـرض الحسـنه نیـز بـه متقاضیان مقاوم سـازی مسـکن 
پرداخـت می شـود. وی اظهـار داشـت: کسـانی که به علـت کمبود 
امکانـات مالـی نتواننـد با این تسـهیات مسـکن خـود را تکمیل و 
مقـاوم سـازی کنند، بـا تائید کارشناسـان بازسـازی ایـن بنیاد 80 

میلیـون ریـال نیز از سـوی بنیاد مسـکن وام باعوض بـه آنها تعلق 
می گیـرد. باباپـور، علـت بازگشـت روسـتاییان بـه خانـه و کاشـانه 
خـود را تکمیـل زیرسـاخت ها، مقـاوم سـازی مسـاکن روسـتایی، 
رونـق تولید و اشـتغال دانسـت و ادامه داد: تاکنـون 152 هزار واحد 
مسـکن روسـتایی معـادل 52 درصـد واحدهـای روسـتایی مقـاوم 
سـازی شـده اسـت. فرمانـدار هریـس نیـز در ایـن جلسـه، بـزرگ 
ترین مشـکل مسـکن مهر شهرسـتان را عدم توجه مسـئوالن وقت 
در انتخـاب زمین مناسـب، فرهنگ آپارتمان نشـینی و هزینه های 
انتقـال خدمات به مسـکن مهر احداث شـده در سـطح شهرسـتان 
عنـوان کـرد و خواسـتار حـل نهایی مسـکن هـای مهر شهرسـتان 
هریـس شـد. علیرضـا خاکپور از نبـود انعطـاف روسـای ادارات این 
شهرسـتان در اجـرای قانـون بـه نفع مـردم در تمامی زمینـه ها به 
ویـژه در حـوزه مسـکن مهـر در ایـن شهرسـتان انتقـاد کـرد. وی 
بـا اشـاره بـه تحقـق 50 درصـدی اعتبارات مسـکن روسـتایی این 
شهرسـتان در سال گذشـته گفت: 345 واحد مسـکونی با اعتباری 
بالـغ بـر86 میلیارد ریال در حال سـاخت و تکمیل اسـت.  فرماندار 
هریـس افـزود: از 387 واحد تخصیص یافته، 345 واحد اباغ شـده  
کـه تـا امـروز 162 واحـد بـرای تشـکیل پرونـده و دریافـت وام به 
بانـک هـا اعام شـده و بقیه نیـز تا اتمام فصـل کاری جهت معرفی 

بـه بانک هـای عامـل معرفی می شـوند.

اصفهـان - مرادیـان: هم اکنون  تا مین آب شـرب شـهرضا در وضعیت مطلوب 
قـرار دارد و مـردم با هیچگونه افت فشـار و قطعی احتمالی آب مواجه نیسـتند

مدیرعامـل شـرکت آب وفاضـاب اسـتان اصفهـان بـا اشـاره به وقـوع حادثـه در یکی از 
منابـع تولیـد آب شـرب در شـهرضا گفـت: در چنـد روز اخیر در یکـی ا ز چاههـا  که آبدهی 
آن بـه بیـش از 40 لیتـر در ثانیـه می رسـدکه میـزان قابل توجهی اسـت حادثه ایـی رخ داد 

کـه بـا رفـع آن در حـال حاضـر وضعیـت تامیـن آب شـرب شـهرضا مطلوب اسـت. مهندس 
هاشـم امینـی بـا بیـان اینکـه وقوع چنیـن حادثه ایـی کاهـش 10 درصدی  ظرفیـت تامین 
را بـه دنبـال داشـت اعـام کـرد: با بـروز ایـن حادثه بیـش از 10 درصـد ظرفیـت تامین آب 
شـرب شـهرضا کاهش یافت که این رقم تاثیر بسـزایی در تامین پایدار آب شـرب مشـترکین 
داشـت. وی بـا بیـان اینکـه آب شـرب شـهرضا از طریـق منابـع زیرزمینـی تامیـن می شـود 
عنـوان کرد: شـهرضا تحت پوشـش طرح آبرسـانی اصفهان بـزرگ قرارندارد و آب شـرب این 
شـهر از طریـق چاههایـی کـه در شهرسـتان سـمیرم و شـهرضا قـرار دارند تامین می شـود. 
وی بـا بیـان اینکـه بـرای تامین آب شـرب  70 هزار آحاد مشـترکین شـهرضا ،حداقل نیاز به 
530 لیتـر آب در ثانیـه اسـت اعـام کـرد: بـرای تامین پایدار آب شـرب جمعیت شـهرضا به 
530 لیتـر در ثانیـه آب نیاز اسـت این در حالیسـت کـه هم اکنون ظرفیت تامین آب شـرب 

در ایـن منطقـه حداکثـر بـه 380 لیتـر در ثانیـه می رسـد. مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب 
اسـتان اصفهـان  مدیریـت مصـرف آب را یکـی از عوامل موثـر در برون از مشـکل کم آبی در 
شـهرضا برشـمرد و خاطر نشـان سـاخت: در حال حاضر برای تامین پایدار آب شـرب شهرضا 
بـا کمبـود 150 لیتـر در ثانیـه مواجه هسـتیم که خو شـبختانه توانسـتیم با اعمـال مدیریت 
مصـرف آب شـرب را عادالنـه و بـا فشـار یکسـان در بین مـردم توزیع کنیم.  مهندس هاشـم 
امینـی اعـام کـرد: حادثـه در حال حاضر زمان ممکن رفع شـد و نیز با اسـتفاده از سیسـتم 
هوشـمند شـبکه توزیـع، پایـش آناین شـبکه و مدیریت فشـار آب شـرب بین تمـام مردم با 
فشـار یکسـان توزیـع می شـود . وی در ادامـه با تایید کیفیت آب شـرب شـهرضا اعام کرد: 
آب شـرب شـهرضا کیفیت آن مورد تایید مراکز ذی صاح اسـت و دارای اسـتانداردهای الزم 

شـاخص هـای کمـی و کیفی  اسـت  و عـاری از هـر گونه آلودگی می باشـد.

گـرگان - شـهردار گـرگان از توسـعه گردشـگری جـدی بـه عنـوان یکـی از 
مرکـز  گـزارش  داد.بـه  خبـر  گـرگان  شـهرداری  کارهـای  دسـتور  مهمتریـن 
اطاع رسـانی روابـط عمومـی شـهرداری گـرگان، عبدالرضـا دادبـود صبـح امـروز 
در دیـدار سـفیر اتریـش در ایـران، اظهار کرد: جاذبـه های گردشـگری و  طبیعی 
گـرگان مـورد توجه بسـیاری از گردشـگران و عاقمند به طبیعت گـردی در ایران 
و خـارج از کشـور اسـت.وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه ایـن ظرفیت هـا، شـهرداری 
گـرگان توسـعه گردشـگری شـهری را در دسـتور کار خـود قـرار داده و در همین 
راسـتا توسـعه روابـط بین الملـل هـم بـه صورت جـدی در دسـتور کار شـهرداری 
قـرار دارد.شـهردار گـرگان تصریـح کـرد: شـهرداری گـرگان در حـال  گـرگان 

حاضـر بـا شـهر گوانگجـو چیـن و اکتائـو در قزاقسـتان تفاهمنامه همـکاری دارد 
و بـا شـهرهایی در ترکیـه، اسـپانیا و پرتقـال هـم مذاکراتـی بـرای توسـعه روابط 
بین المللـی شـهری انجـام داده ایم.دادبـود بیان کـرد: در این روابـط بین المللی در 
حوزه هـای مختلـف فرهنگـی، اقتصـادی و گردشـگری بـاب فعالیت هـای مختلف 
را بـاز کرده ایـم و در صـورت تمایـل آمادگـی برقـراری زمینه مناسـبات فرهنگی، 
اقتصـادی، گردشـگری و آموزشـی را بـا یکی از شـهرهای اتریش داریـم.وی گفت: 
یکـی از مهمتریـن موضوعاتـی کـه در دنیای امـروز باید به آن توجـه کرد، موضوع 
توسـعه گردشـگری اسـت و در این راسـتا شـهرداری گـرگان پروژه هـای مختلفی 
را طراحـی کـرده کـه بخشـی از آن اجـرا شـده و بخشـی از آن هـم در حـال اجرا 

اسـت.فرماندار گـرگان نیـز در ایـن نشسـت ضمن تقدیـر از تاش های شـهرداری 
گـرگان بـرای توسـعه همـه جانبـه شـهر، گفـت: شـهر گـرگان از سـبقه تاریخـی 
باالیـی در منطقـه شـمال کشـور برخـوردار اسـت.محمد حمیـدی گفـت: یکی از 
موضوعاتـی کـه کمتـر در جذابیت هـای شـهر گـرگان بـه آن پرداخت شـده، رتبه 
نخسـت شـهرداری گرگان در میزان شـادی و برگزاری مراسـم های شـاد در کشور 
اسـت.وی اضافـه کـرد: قدمـت تاریخـی و آثار باسـتانی موجـود در گرگان و شـاد 
بـودن مـردم این شـهر باعث می شـود ما حضـور گردشـگران زیـادی را در گرگان 
داشـته باشـیم و از سـوی دیگـر ایـن پتانسـیل ها، توجیه سـرمایه گذاری در شـهر 

بـه ویـژه در حـوزه گردشـگری را  افزایـش می دهـد.

 تبریـز - لیـال پاشـایی : چهارمیـن دوره ارزیابی سـبک 
رهبـری بـه روش 360 درجه با حضـور مدیرعامـل، اعضای 
هیئـت مدیره و کارکنـان در محل همایش های شـرکت گاز 

اسـتان آذربایجان شـرقی برگزار شـد.
 سیدرضا رهنمای توحیدی، مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان 
شـرقی در این مراسـم با تاکید بر اسـتفاده مناسـب از نتایج ارزیابی 360 
درجه در فرایندهای توسـعه منابع انسانی گفت: هدف از برگزاری ارزیابی 

360 درجـه دریافـت بازخـورد از زوایای مختلف و شناسـایی مهارت ها و 
توامندی های و همچنین برنامه ریزی برای نیازهای آموزشـی و توسـعه 
ای کارکنـان مـی باشـد و ایـن نـوع ارزیابی متفـاوت بـا ارزیابی عملکرد 
اسـت. همچنین مدیر منابع انسـانی شـرکت گاز آذربایجان شـرقی نیز 
در تشـریح جزئیـات دوره چهارم ارزیابی سـبک رهبری اظهار کـرد: دور 
چهـارم با تعـداد 86 نفر از مدیـران و کارکنان ارزیابی شـونده و 323 نفر 
ارزیابی کننده  از منظر مافوق، همتراز، زیردسـت و مشـتری خاتمه یافته 

اسـت. علـی پـور با اشـاره بـه اهمیـت سیسـتم بازخـورد 360 درجه به 
عنوان یکی از راهکارهای مهم در توانمند سـازی منابع انسـانی و به ویژه 
مدیـران تصریـح کـرد:  دور پنجم ایـن ارزیابی با پیش بینی تعـداد 107 
نفـر ارزیابـی شـونده با  431 نفر ارزیابی کننده در دسـت برنامـه ریزی و 
اقدام می باشـد. خاطرنشـان می گردد در پایان این مراسـم از نفرات برتر 
دوره چهارم در دو بخش  باالترین امتیاز و بیشترین جهش ارتقاء نسبت 

بـه دوره قبل تجلیـل بعمل آمد.

قـم - مراسـم گرامیداشـت روز خبرنگار و تجلیـل از خبرنگاران 
برگزیـده اسـتان قـم، روز پنـج شـنبه 17 مرداد توسـط سـپاه امام 

علی بـن ابیطالـب)ع( برگزار می شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـپاه اسـتان قـم، علـی تقوایـی 
ضمـن گرامیداشـت سـالروز شـهادت شـهید صارمـی و تبریک 17 
مـرداد مـاه روز خبرنـگار اظهـار داشـت: خبرنگاری حرفه ای اسـت 
کـه رسـالتی عظیـم را بـر دوش دارد و می توانـد جهانـی را متاثـر 
از قلـم، زبـان، بیـان و کام خویـش نمایـد. معاون روابـط عمومی و 

تبلیغات سـپاه امـام علی بن ابیطالـب)ع( تصریح کـرد: خبرنگار در 
محـل وقـوع رویدادها، چشـم و گوش رسـانه و مردم اسـت، باید به 
کشـف حقیقت هـا بپـردازد و آن را در کمتریـن زمان بـه مخاطبان 
خـود برسـاند و اصحاب رسـانه نیـز باید بخشـی از نیازهای کشـور 
و اسـتان را بـا فرهنگ سـازی برطرف کننـد. وی افـزود: خبرنگاران 
ایـران اسـامی بـا تاش هـای وافـر خـود در عرصـه خبـر و رسـانه 
نمـاد بـارزی از تعهـد، تخصـص، امانـت داری و سـامت کاری را به 
نمایش گذاشـته اند و خبرنگاران و عکاسـان اسـتان قم پیشـتاز این 

عرصـه هسـتند. تقوایـی با اشـاره بـه حدیثـی از پیامبر اکـرم )ص( 
کـه فرموده انـد: »حـق را بگـو و در راه خـدا از مامـت هیچ مامت 
گـری نهـراس« گفـت: ویژگـی حـق محـوری، حـق طلبـی و حق 
گویـی، از مهم تریـن ویژگی هـای یـک خبرنـگار موفـق و خداترس 
اسـت. معـاون روابـط عمومـی و تبلیغات سـپاه اسـتان قم، بـا بیان 
اینکـه سـعی داریـم مراسـم بزرگداشـت روز خبرنـگار، امسـال نیز 
همانند سـالهای گذشته، باشـکوه برگزار  شود، خاطرنشـان کرد: در 
ایـن مراسـم که روز پنـج شـنبه 17 مردادماه با حضـور نمایندگان 

مـردم قـم در مجلس شـورای اسـامی و مسـئوالن اسـتانی برگزار 
مـی شـود، از خبرنـگاران، عکاسـان و گزارشـگران برگزیده اسـتان 
در حـوزه تهیـه و انتشـار اخبار سـپاه و بسـیج تجلیل خواهد شـد.

گـرگان - سـفیر اتریـش در ایران با اشـاره بـه ظرفیت های 
مهـم گردشـگری گـرگان، گفـت: از شـهرداری گـرگان دعوت 
می کنـم در سـمپوزیوم چنـد وجهـی کـه در تهـران برگـزار 
باشـد.به گـزارش مرکـز  خواهـد شـد حضـور فعـال داشـته 
اطاع رسـانی روابط عمومی شـهرداری گرگان، اشـتفان فرانش 
جـوزف شـولتس در دیدار با شـهردار گرگان، اظهـار کرد: نقاط 
مشـترک گلسـتان و گـرگان بسـیار زیاد اسـت و اگـر بخواهیم 
مقایسـه ای بیـن ویـن و گرگان داشـته باشـیم، کیفیـت باالی 
زندگی و شـادابی مردم دو نقطه مشـترک این دو شـهر اسـت.

وی تاکید کرد: مردم گرگان مردمی بسـیار گشـاده رو و مهمان 
نـواز هسـتند کـه اقـوام مختلـف را کنـار خـود پذیرفتـه و در 
بهتریـن حالت ممکن کنار هـم زندگی می کنند.سـفیر اتریش 
در ایـران اضافـه کـرد: گرگان از سـوی دیگر دروازه ای به سـوی 
کشـورهای آسـیای مرکزی اسـت.جوزف شـولتس با اشـاره به 
شناسـایی نقـاط مشـترک بـرای توسـعه همـکاری با گـرگان، 
خاطرنشـان کرد: هسـته اصلـی همکاری ها به طـور قطع حوزه 
گردشـگری خواهـد بـود و از شـهرداری گرگان دعـوت می کنم 
در سـمپوزیوم چنـد وجهـی کـه در تهـران برگزار خواهد شـد 

حضور فعال داشـته باشـد.وی گفت: موضوع همکاری فرهنگی 
یکـی از موضوعات بسـیار مهمی اسـت که می توانـد حوزه های 
مختلـف را بـا سـرعت بیشـتری به سـمت جلـو حرکـت دهد.
سـفیر اتریـش در ایـران تاکیـد کـرد: اتریـش یـک انجمـن 
فرهنگـی را در تهـران تاسـیس کرده که در سـال گذشـته این 
انجمـن 130 مراسـم فرهنگـی را برگـزار کـرده و احسـاس مـا 
ایـن اسـت می تـوان ایـن برنامه هـای فرهنگـی ر می تـوان در 
گرگان برگزار کرد.جوزف شـولتس بیان کرد: اجرای نمایشـگاه 
آثـار معمـار و شهرسـاز بـزرگ اتریشـی را در تهـران و آبـادان 

برگـزار کردیـم کـه می تـوان ایـن نمایشـگاه را در گـرگان هـم 
برگزار کرد.وی گفت: در کنار این موضوع، ارکسـتر سـمفونیک 
مشـترک ایـران و اتریـش با 130 عضـو قدمت باالیـی دارد که 
می تـوان اجراهـای ایـن ارکسـتر سـمفونیک را بـه گـرگان هم 
منتقـل کرد.جـوزف شـولتس بیـان کـرد: بـا توجـه بـه قدمت 
دیرینـه فیلـم ایرانـی، اتریـش در ایران هماهنگـی اجرای هفته 
فیلم اروپایی را بر عهده دارد که سـال گذشـته در هشـت شـهر 
مختلـف در ایـران اجرا شـد کـه تمایل داریم ایـن برنامه هم در 

گـرگان برگزار شـود.

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار کرد؛
اختتامیه چهارمین دوره ارزیابی سبک رهبری به روش 360 درجه

مراسم گرامیداشت روز خبرنگار توسط سپاه استان قم برگزار می شود

دعوت سفیر اتریش از شهرداری گرگان برای شرکت در سمپوزیوم گردشگری

با اعمال مدیریت مصرف تحقق یافت:

وضعیت مطلوب تامین آب شرب شهرضا

توسعه گردشگری شهری دستور کار جدی شهرداری گرگان

سـمنان - حسـین بابامحمـدی :سرپرسـت سـازمان فرهنگـی اجتماعـی 
و ورزشـی شـهرداری سـمنان گفـت: اختتامیـه سـومین جشـنواره عکـس 
شـهر  اسـالمی  شـورای  اعضـای  حضـور   بـا  آیینـی  در  "شـهریاران" 
سـمنان،مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسالمی استان سـمنان و جمعی از مسووالن 
فرهنگـی و اجرایـی در مجتمـع فرهنگـی هنری کومش سـمنان برگزار شـد.

عبـاس بابایـی بـا بیـان اینکـه در ایـن مراسـم  از برتریـن هـای بخـش هـای مختلـف این 
جشـنواره بـا حضـور رئیس شـورای اسـامی شـهر، مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی اسـتان 
سـمنان وجمعی از مسـووالن تجلیل شـدند، اظهار داشت: در سـومین دوره این جشنواره بیش 
از 700  اثـر از 128 عـکاس ارسـال و مـورد داوری قرار گرفـت.وی در این آیین باتاکید بر اینکه 
برنامـه ریـزی مدیریت شـهری بایـد بر مبنای کیفیت زندگی شـهروندان در شـهر باشـد اظهار 

داشـت: تـاش و فعالیـت هـای مدیـران شـهری بایـد بر مبنـای  فراهـم نمودم محیطـی برای 
رشـد خاقانـه و بالندگی شـهروندان باشـد.بابایی یکـی از الزامات برنامه ریزی مدیریت شـهری 
را پرداختـن بـه موضوعـات اجتماعـی و سیاسـت هـای فرهنگـی در شـهر دانسـت و در ادامـه 
افـزود: در بحـث مدیریـت شـهری باید تـاش کنیـم از ظرفیت هـای مردمی،ngo و سـازمان 
هـای مـردم نهـاد بـه عنـوان بـازوان مدیریـت شـهری و ابـزار کلیـدی در اجـرای برنامـه های 
فرهنگـی و اجتماعـی اسـتفاده کـرد و ان شـاءاهلل با حضور همه هنرمندان وشـهروندان  شـاهد 
برپایی رویدادهای مختلف هنری،فرهنگی ورزشـی در شـهر سـمنان باشـیم و شـهری با نشاط 
را بـرای شـهرمان رقـم بزنیـم.در ادامه این آیین رییس شـورای اسـامی شـهر سـمنان با بیان 
اینکـه بایـد بـه فرهنگ و هنـر به عنوان یک وظیفـه نگاه کرد، اظهار داشـت: در ایـن دوره نگاه 
جدیـدی در شـهر بـه فرهنگ،هنر و کارههای ارزشـی می شـود این نـگاه باید به عنـوان معیار 
و اصل  در شـهر اسـتوار شود.سـید مسـعود سـیادتی بیـان کرد: سـازمان فرهنگـی اجتماعی و 
ورزشـی شـهرداری سـمنان در دو سـال گذشته به همت سرپرسـت این سـازمان و همکارانش 
نـگاه جدیـدی شـامل تقسـیم بنـدی برنامـه هـای فرهنگـی در کل شـهر و و اهمیـت دادن به 
برگـزاری برنامـه هـای فرهنگی هنری بـدون توجه بـه ارزش ریالی و نگاه وظیفه گرا نسـبت به 
برنامـه هـای فرهنگی،هنـری را  در شـهر القاء کردنـد. وی در ادامه با بیان اینکـه یکی از اهداف 
شـورا ایجـاد دوسـاالنه های عکاسی،نقاشی،خط،موسـیقی و تئاتر اسـت، تصریح کـرد: برگزاری 

دوسـاالنه هـای عکس،نقاشی،شـعر و ادبیـات و .. را برای شـهر سـمنان ضروری دانسـت و ابراز 
امیـدواری نمـود در طـی دو سـال آتـی ایـن مهـم تحقـق یابد.سـیادتی در پایان سـخنان خود 
از برگـزاری دوسـاالنه هـای عکاسی،نقاشی،خط،موسـیقی و تئاتر در سـطح ملـی و بین المللی 
تاکیـد کـرد و گفـت: تحقـق این امر مهـم اتفـاق و موفقیت بزرگ برای شـهر مان رقـم خواهد 
خورد . سرپرسـت سـازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشـی شهرداری سـمنان افزود: این جشنواره 
در موضوعات جاذبه های تاریخی، طبیعی و گردشـگری سـمنان، آیین های سـنتی عید نوروز 
و بهـار در سـمنان، فضـای هـای جاذب شـهر سـمنان شـامل مناظـر، نمادهـا، نورپـردازی ها، 
فضای سـبز، سـمنان در شـب و سـمنان شـهر دوسـتدار کودک برگزار و آثار ارسـالی  از رشـد 
دو برابـری در تعـداد عکاسـان و رشـد 60 درصـدی در تعداد آثار دریافتی نسـبت بـه  دوره دوم 
برخـوردار بـوده اسـت.در پایـان ایـن جشـنواره و در بخـش تک عکـس حرفـه ای  امین طالب 
رتبـه اول، سـیدعابد میرمعصومـی رتبه دوم و علی ابک و امیر آذرپور رتبه سـوم مشـترک را به 
خـود اختصـاص دادنـد و در ایـن بخـش  مهرنـاز صالحیان، فریـد صالحیان و  پیمـان صالحیان 
نیز شایسـته تقدیر شـناخته شـدند.در بخـش تلفن همراه نیز اسـماعیل طحـان، مهدی نجفی 
و امیـن طالـب بـه عنوان برتریـن ها معرفی و  نبی ا.. شـیخی و مبین رزم خواه شایسـته تقدیر 
شـناخته شـدند.در بخـش ویژه )نشـاط اجتماعی( نیز محمـد نجم، یعقوب پازوکـی و علی ابک 

بـه عنـوان اول تـا سـوم معرفی شـدند و از  مسـعود محقق و سـیدمهدی طاهری تقدیر شـد.

رئیس شورای اسالمی شهر سمنان بیان کرد:

ضرورت تحقق  برنامه دوساالنه های عکاسی،نقاشی،خط،موسیقی و تئاتر در سمنان


