
شنبه  26 بهمن 1398 |  20 جمادی الثانی 1441 | شماره 20318 8 

استانداردسازی تجهیزات مهدهای 
کودک در استان مرکزی شدت گرفت 
اراک - تهمینـه دباغچی: مدیرکل اسـتاندارد 
اسـتان مرکـزی بـا اشـاره بـه اسـتاندارد مهدهـای 
کـودک گفـت: اکثریـت تجهیزاتـی کـه از ابتـدای 
سـال مورد بررسـی قـرار داده بودیم غیراسـتاندارد 
بودنـد بنابراین تـاش می کنیم که تمـام تجهیزات 

را به اسـتاندارد برسـانیم. 
اسـتان  اسـتاندارد  مهنـاز جعفریـان، مدیـرکل 
بـا  هسـتیم  امیـدوار  گفـت:  این بـاره  در  مرکـزی 
مهـد  مسـئوالن  و  شـهرداری ها  مجموعـه  کمـک 
کودک هـا بتوانیـم تمـام تجهیـزات را به اسـتاندارد 
برسـانیم اکثریـت تجهیزاتـی کـه از ابتـدای سـال 
غیراسـتاندارد  بودیـم  داده  قـرار  بررسـی  مـورد 
بـا  کـه  تفاهم نامـه  ای  بـه  توجـه  بـا  امـا  بودنـد، 
سـازمان بهزیسـتی انجـام دادیم همراهـی خوبی با 

داشـتند. اسـتاندارد 
و  کـودک  مهدهـای  بنابرایـن  افـزود:  وی 
بهزیسـتی  سـازمان  کمـک  بـا  بـازی  خانه هـای 
درحـال بهسـازی و اصـاح هسـتند و بـرای هـر 
وارد  اطـاع رسـانی می شـود  کـه  خانـه کودکـی 
صحنـه شـده و آن را تحـت کنترل قـرار می دهیم 
و آن دسـته از ایـن خانه ها را که مشـمول هسـتند 

می کنیـم. پلمـپ 
مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان مرکـزی بـا اشـاره 
بـه نظـارت بـر تجهیـزات شـهربازی هـم گفـت : 
100 درصـد تجهیزات شـهربازی در سـطح اسـتان 
مرکـزی تحـت کنتـرل قـرار گرفتند و تقریبـا تمام 
تجهیزاتـی کـه فعـال بودنـد یـا فعالیتـی را درحال 
حاضـر دارنـد کنتـرل شـدند و از ایـن مجموعـه 8 
مـورد پلمـپ داشـتیم کـه نواقـص 4 مـورد از آنهـا 
برطرف شـده و 4 مـورد از تجهیزات بازی در اشـل 

شـهربازی پلمـب شـده باقـی مانده اسـت.
تمامـی  همچنیـن  کـرد:  تصریـح  جعفریـان 
پارک هـا در سـطح اسـتان را مـورد ارزیابـی قـرار 
دادیـم و گزارشـات دراختیار شـهرداری ها قرار داده 
شـده اسـت. وی بیـان کـرد: زمین هـای بـازی باید 
شـرایط و الزامـات خاصی را داشـته باشـند که این 
مـوارد را به شـهرداری ها اعـام کرده ایـم. مدیرکل 
داد: شـهرداری  ادامـه  اسـتان مرکـزی  اسـتاندارد 
اراک و سـاوه در مـورد پارک هـا اقدامـات خوبـی 
انجـام داده اند و با کارشناسـان اسـتاندارد همکاری 
خوبـی داشـتند به طوری کـه تجهیزات مشـکل دار 

جمـع آوری شـده یـا در حـال اصاح هسـتند.
جعفریـان عنـوان کـرد: همچنین در این راسـتا 
زمین هـا هـم در حـال اصـاح هسـتند و مـواردی 
پلمپ و اطاع رسـانی شـده و حتی متاسـفانه اقدام 

قانونـی هم داشـتیم.

بیانیه اتحادیه مرغداران استان 
گلستان به مناسبت آغاز دهه فجر

اسـتان   مرغـداران  اتحادیـه  عامـل  مدیـر   - گـرگان 
گلسـتان در بیانیـه ای بـه مناسـبت فـرا رسـیدن چهـل و 
یکمیـن سـالگرد پیـروزی شـکوهمند انقاب اسـامی تاکید 
کـرد: پیـروزی انقـاب اسـامی قـدرت پوشـالی اسـتکبار 
جهانـی را از بیـن بـرد و همـواره خـاری در چشـم دشـمنان 
بـوده و خواهـد بود.مهنـدس غامحسـین جافـر، همزمـان با 
چهـل و یکمیـن سـالگرد پیـروزی انقاب اسـامی بـا صدور 
بیانیـه ای ضمـن گرامیداشـت یـاد شـهیدان واالمقـام کـه با 
ایثـار خـود پیروزی شـکوهمند انقـاب اسـامی را رقم زدند 
گفت:بـه رغـم تمامـی توطئه هایـی کـه اسـتکبار جهانـی از 
ابتـدای شـکل گیری انقـاب اسـامی تاکنـون علیـه ملـت 
بـزرگ ایـران طراحـی و اجـرا نموده انـد، این انقاب اسـتوار 
و بـا صابـت در مسـیر اعتـا و پیشـرفت حرکـت می کنـد.
در ایـن بیانیـه آمـده اسـت: بـا وجود ایجـاد جنـگ روانی در 
ایـن چهـل و یـک سـال و رواج ناامیـدی از سـوی بدخواهان 
ملـت، کمـاکان ایـران سـربلند در جایـگاه عـزت و اقتـدار و 
افتخار ایسـتاده و  مردم ایران اسـامی با تأسـی از راه نورانی 
شـهداء، در راه تحقـق آرمان هـای واالی آنـان گام برمی دارند 

و به سـوی قله هـای پیشـرفت حرکـت می کننـد.

بازدید استاندار و مدیرعامل برق 
منطقه ای خوزستان از شرکت آریا 

ترانسفو سمنان

و  اسـتاندار خوزسـتان  – رحمـان محمـدی:  اهـواز 
مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان از روند سـاخت 
و آمـاده سـازی ترانـس هـای خریداری شـده از شـرکت آریا 

ترانسـفو سـمنان بازدیـد کردند.
شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان دو دسـتگاه ترانـس 
قـدرت 400 کیلـو ولـت بـا ظرفیـت ۲00 مگا ولت بـا ارزش 
سـرمایه گذاری ۳0 میلیارد تومان از شـرکت آریا ترانسـفوی 

سـمنان خریداری کرده اسـت.
بـه همین دلیل غامرضا شـریعتی اسـتاندار خوزسـتان، 
محمـود دشـت بـزرگ مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای 
خوزسـتان و مصطفـی رجبـی مشـهدی سـخنگوی صنعـت 
بـرق کشـور از ایـن شـرکت و رونـد سـاخت ایـن ترانـس ها 

و زمـان تحویـل آنهـا بازدیـد کردند.
بازدیـد از تجهیـزات و امکانـات سـاخت ترانـس هـا در 
شـرکت آریـا ترانسـفو بـرای عقـد قـراردادی جدیـد جهـت 
نوسـازی زیرسـاخت هـای برق خوزسـتان از دیگـر از اهداف 

ایـن بازدیـد بوده اسـت.
یکـی از ترانـس هـای 400 کیلـو ولت خریداری شـده از 
شـرکت آریا ترانسـفو سـمنان در اسـفند ماه تحویل شـرکت 
بـرق منطقه ای خوزسـتان می شـود و مراحل نصـب و آماده 
سـازی آن در پسـت 400 کیلـو ولـت باغملـک انجـام مـی 

شود.
ترانـس دیگـر نیـز بـرای پسـت باغملـک اسـت و پس از 
مراحـل تحویـل و نصـب در تابسـتان ۹۹ وارد مـدار خواهند 

شد

اخبار ایراناخبار ایران الیحه بودجه ۹۹ شهرداری بندرعباس تقدیم شورای شهر شد؛

امینی زاده خبر داد: افزایش 29 درصدی بودجه 99 نسبت به سال جاری
بندرعبـاس - کیـوان حسـین پـور: شـهردار 
بندرعبـاس الیحه پیشـنهادی بودجه سـال آینده 
را، در یکصـد و شـصت و دومیـن جلسـه علنـی 
شـورای اسـامی شـهر تقدیـم رئیس این شـورا 

. د کر
بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن الملـل 
شـهرداری بنـدر عبـاس، عبـاس امینـی زاده در یکصـد 
اسـامی  شـورای  علنـی  جلسـه  دومیـن  و  شـصت  و 
شـهر الیحـه پیشـنهادی بودجـه سـال آینـده شـهرداری 
بندرعبـاس را جهـت تصویـب بـه این شـورا تقدیـم کرد. 
وی در این جلسـه پیرامون الیحه پیشـنهادی اظهار کرد: 
بودجه سـال آتی بر اسـاس دسـتورالعمل وزارت کشور، با 
اسـتناد بـه برنامـه راهبـردی در مـدت بیش از چهـار ماه 

تدوین شـده اسـت.
شـهردار بندرعبـاس با اشـاره بـه اینکه ایـن بودجه بر 
اسـاس یـک برنامـه عملیاتـی همـراه بـا برنامـه اقتصادی 
تدوین و تقدیم شـورای اسـامی شـهر شـده اسـت، ادامه 
داد: چنـد بخـش بـا اولویت بنـدی اعـام شـده از سـوی 
شـورای اسامی شـهر در تدوین الیحه پیشنهادی بودجه 

سـال آینـده مـد نظر قرار داشـته اسـت.

امینـی زاده خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه افزایـش 
هزینه هـای جـاری و نـرخ حقـوق و دسـتمزد، بودجـه 
ایـن بخـش از اولویت هـای مهم بـوده و همچنیـن تقویت 
حمل و نقل عمومی برای سـال آینده در دسـتور کار قرار 

گرفتـه اسـت. وی بـه مسـئله سـاماندهی معابر بـه عنوان 
یکـی از درخواسـت های شـهروندان اشـاره و عنـوان کرد: 
اتمـام پروژه هـای نیمه تمـام نیـز جـزو دیگـر اولویت های 

سـال آینده اسـت.

ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: تـاش کردیـم در 
بودجـه سـال ۹۹ بـه غیر از یکـی دو موضوع، هیـچ پروژه 
عمرانـی جدیـدی در شـهر تعریـف نکـرده و تمرکـز را بر 

روی اتمـام پروژه هـای نیمه تمـام قـرار می دهیـم.
امینـی زاده گفـت: اسـتفاده از توانمنـدی شـهرداری 
برای رفع مشـکات پیامبـر اعظم)ص(، هرچنـد که هنوز 
تغییـر و تحـول اساسـی در این بخش صـورت نگرفته، در 

بودجـه سـال آینده لحاظ شـده اسـت.
شـهردار بندرعبـاس بـا اشـاره بـه مشـکات اقتصادی 
حاکم بر کشـور، رقم پیشـنهادی بودجه سـال ۹۹ را بالغ 
بـر 11۷۳ میلیـارد تومـان اعام کرد و گفت: بودجه سـال 
آتـی به نسـبت سـال جـاری، ۲۹ درصـد افزایش داشـته 

است.
وی در عیـن حـال بـا اظهـار اینکـه اگر می خواسـتیم 
بودجـه را آرمانـی ببندیـم، باید بـه رقمی بیـش از ۲000 
هیچکـس  کـرد:  تاکیـد  می رسـیدیم،  تومـان  میلیـارد 
نمی توانـد ادعـا کنـد که در این شـرایط اقتصـادی حاکم، 
بودجـه را 100 درصـد محقـق می کنـد امـا در بخش های 
مختلـف تـاش می کنیـم بـه تعهـدات بودجـه ای عمـل 

کـرده و برنامه هـا را پیـش ببریـم.

رشـت- علـی حیـدری: اسـتاندار گیـان بـا تصریح اینکـه بـرق 70 هزار مشـترک 
اسـتان برقـرار شـده، گفـت: اولویـت همزمـان مـا ، بازگشـایی مسـیر و رهاسـازی 

خودروهـای گرفتـار در بـرف اسـت.
به گزارش پایگاه اطاع رسـانی اسـتانداری گیان؛ دکتر ارسـان زارع سـه شـنبه شـب در گفت 
وگـوی زنـده بـا خبـر ۲1 شـبکه اول سـیما و خبر ۲۲ شـبکه خبـر با بیان ایـن مطلب اظهار داشـت: 
در ارتفاعـات بیـش از دو متـر و در جلگـه بیـش از یـک متر برف باریده و همین مسـئله مشـکاتی را 
در زیرسـاخت هـای بـرق و تاسیسـات اسـتان ایجاد کرده که موجـب قطعی برق ۲50 هزار مشـترک 
شـد. وی ادامـه داد: در حـال حاضـر ۷0 هـزار مشـترک بـرق دار شـده انـد و اکنون بخش زیـادی از 

مردم برق دار هسـتند.
اسـتاندار گیـان بـا اشـاره بـه وجـود یـک میلیـون و 4۷6 هـزار مشـترک بـرق در اسـتان گفت: 
قدیمـی بـودن و فرسـودگی خطـوط انتقـال بـرق؛ مشـکاتی در مناطـق سـخت گـذر در بخـش 

تاسیسـات بـرق ایجـاد کـرده و در حـال حاضـر 1۷8 هـزار مشـترک، قطعـی بـرق دارنـد.
دکتر زارع خاطرنشـان کرد: اولویت همزمان ما بازگشـایی مسـیر و رهاسـازی خودروهایی اسـت 
کـه در مسـیر رودبـار بـه سـراوان و رشـت بوده اند و تـا زمان حاضر؛ بیـش از دو هـزار و 500  خودرو 

رهاسـازی و بالـغ بـر 500  نفـر از در راه مانـدگان نیز اسـکان اضطراری داده شـده اند.
وی یـادآور شـد: اکیـپ هـای فعـال راهـداری در مسـیرهای ارتباطـی حضـور دارنـد و در مـورد 
ترافیـک سـنگینی کـه در جـاده امـام زاده هاشـم رشـت گزارش شـده؛  تـا بامداد فـردا ، بازگشـایی 
انجـام شـود. اسـتاندار گیـان با اشـاره بـه آغاز بارش برف از سـه روز گذشـته و از غرب اسـتان گفت: 
50 شـهر از 5۲ شـهر و قریـب به اتفاق روسـتاهای اسـتان، درگیر بـرف بودند؛ البته اقدامـات اولیه بر 

اسـاس اطـاع رسـانی صـورت گرفتـه از قبـل در لحظـات ابتدایی بـارش ها آغاز شـد.
وی افزود: مسـافرانی که از قزوین به رشـت می آمدند، در محور سـراوان دچار مشـکاتی شـدند 

کـه بـه تعداد زیادی از آنان کمک رسـانی شـد.
دکتـر زارع خاطرنشـان کـرد: بیش از 50 روسـتا با قطع آب آشـامیدنی مواجه بودنـد که تاکنون، 

آب شـرب 11 روسـتا برقرار شده است.

قزویـن - همزمـان بـا ششـمین روز ازایـام مبـارک 
دهـه فجـر  مراسـم افتتـاح گازرسـانی 
به روسـتای چلمبر از توابـع بوئین زهرا 
بـا حضوردکتر علـی رحمانـی فرماندار 
رئیـس  شـعبانیان  زهرا،حمیـد  بوئیـن 
ایـوب  هـا،  بـرداری شهرسـتان  بهـره 
موالیی پـور رئیـس اداره گاز بوئین زهرا 

و مـردم منطقـه برگزار شـد.
شـركت  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
بـرداری  بهـره  رئیـس  قزويـن،  اسـتان  گاز 

شهرسـتانهای شـرکت گاز اسـتان قزویـن در ایـن مراسـم ضمن 
تبریـک دهـه مبـارک فجـر گفـت: با افتتـاح گازرسـاني بـه اين 

روسـتاها تعداد 1۳0 خانوار روسـتایی از نعمـت گاز طبيعي بهره 
منـد مـي باشـند. وی ضمـن بیـان اینکـه این 
پـروژه در مـدت 4 ماه و با مبلـغ 18 میلیارد و 
500 میلیـون ریـال اجـرا و مورد بهـره برداری 
قـرار گرفتـه اسـت افـزود: عملیات گازرسـانی 
بـه ایـن روسـتاها شـامل 16 کیلومتـر شـبکه 

بوده اسـت. گـذاری 
اظهـار  ضمـن  پایـان  در  شـعبانیان 
مناطـق  بـه  رسـانی  خدمـات  از  خرسـندی 
روسـتایی تصریـح کـرد: درحـال حاضـر ۹۹ 
درصـد خانوار روسـتایی منطقه بوئین زهـرا از نعمت گاز طبیعی 

بهـره منـد مـی باشـند. 

تبریز - لیا پاشایی: همزمان با سومین روز از 
توسعه  طرح  از  اسامی  انقاب  فجر  مبارک  دهه 
ای حدود  باهزینه  اهر  فاضاب  آوری  شبکه جمع 
و  فنی  معاون  خانی  با حضور  ریال  میلیون   17000
توسعه شرکت آبفا، معاون فرماندار شهرستان اهر، 
های  خانواده  از  تعدادی  و  شهرستان  مسئولین 

معظم شهداء و اهالی محل بهره برداری شد.
تشریح  به  نسبت  مراسم   این  در  اهر  منطقه  مدیر 

فعالیتها وپروژه های قابل افتتاح شهرستان اهر پرداخت 
در  اهر  شهرستان  فاضاب  آوری  جمع  شبکه  گفت:  و 
مسیر های میدان ارسباران پشت جهاد کشاورزی، کوی 
قدیم زاده، روبروی اداره گاز، کوی ولی امر، کوی انصار 
متر   4۲00 بطول   ۲ فاز  الدین  شهاب  شیخ  شهرک  و 
حدود  ای  هزینه  با  میلیمتر   400 ال   ۲00 اقطار  در  و 
1۷000 میلیون ریال هم اکنون افتتاح و به بهره برداری 

می رسد .

از  طرح  این  اجرای  های  هزینه  کرد:  اضافه  حائری 
اعتبارات داخلی شرکت آبفا بوده و همچنین برای سال 
اعتبارات  محل  از  فاضاب  توسعه  طرح  برای  نیز  آتی 

شرکت آبفا هزینه خواهد شد.
در ادامه این مراسم معاون فرماندار شهرستان اهر نیز 
معاون  و  عامل  مدیر  از  فجر  مبارک  تبریک دهه  ضمن 
فنی و توسعه شرکت و همچنین دست اندرکاران اجرای 

این طرح  تشکر و قدردانی کردند.

با اعتبار حدود 17000 میلیون ریال؛

طرح توسعه شبکه جمع آوری فاضالب اهر به بهره برداری رسید

برقراری برق 70 هزار مشترک گیالن

روابط عمومي شركت گاز استان قزوین،  خبر داد:
 افتتاح گازرساني به روستاي چلمبر  در ششمین روز

از دهه مبارک فجر

اصفهان – مرادیان:  فوالد مبارکه در راستای تعهد به مسئولیت های 
اجتماعی خود و بـــا هـدف پیشگیـری از ورود پساب های شهری 
به زاینده رود و محیط زیست و همچنین با رویکرد استفاده از پساب 
با همکاری  پایدار،  منبعی  به عنوان  تولید خود  تصفیه شده در چرخۀ 
سازمان آب و فاضاب استان اصفهان، پروژۀ ایجاد شبکۀ جمع آوری 
در  را  لنجان  و  مبارکه  شهرستان های  از  شهر   9 شهری  پساب های 

دستور کار خود قرار داد.
این مطلب را مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه گفت و 
افزود: بر این اساس استحصال پساب های شهری در تصفیه خانۀ PU۲1 تعریف 
شد که در حال حاضر با پیشرفت ۹5 درصدی در مرحلۀ راه اندازی کامل است.

رودخانۀ  کم آبی  و  خشکسالی  مشکات  باتوجه به  افزود:  استکی  علیرضا 
زاینده رود، انجام مطالعات مربوط به تعیین منابع پایدار آب و حل مشکل آب 
و  مبارکه  فوالد  میان  قراردادی  کیفی  و  کمی  به لحاظ  مبارکه  فوالد  شرکت 
شرکت آب و فاضاب استان اصفهان با موضوع خرید پساب های شهرستان های 
مبارکه و لنجان منعقد شد. مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: فاز اول این پروژه شامل احداث مخزن ۳000 مترمکعبی و خط 
انتقال 600 میلی متر در واحد PU1۳ در اردیبهشت سال ۹۷ به بهره برداری 
از  پروژه  این  در  احداث شده  تصفیه خانۀ  این که  بر  تأکید  با  او  است.  رسیده 
به روزترین تکنولوژی های روز دنیا بهره مند است، گفت: برخی از تجهیزات این 
منعقدسازی، سیستم  مواد،  تزریق  آشغال گیر، سیستم  از:  عبارت اند  سیستم 

.UV فیلترهای خودشوینده، گندزدایی با اشعه ،DAF
استکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به استراتژیک بودن 
این تجهیزات، مقدمات الزم جهت عقد قرارداد با شرکت های دانش بنیان داخلی 

انجام شده تا امکان بومی سازی و ساخت آن ها در داخل کشور مهیا گردد.
وی درخصوص مشخصات فنی این پروژه گفت: این طرح در مساحتی حدود 
۲0 هزار مترمربع و با هزینه ای بالغ بر 650 میلیارد ریال و 10 میلیون یورو 
با ظرفیت 1500 مترمکعب بر ساعت و با قابلیت افزایش ظرفیت تا ۳ هزار 
مترمکعب بر ساعت احداث شده است، ضمن این که در ساخت این تصفیه خانه 
از حداکثر توان شرکت های داخلی در تأمین تجهیزات ازجمله کابل، تابلو برق، 

جرثقیل، مخازن ذخیره مواد شیمیایی و ... استفاده شده است.

پیشرفت 95 درصدی پروژۀ احداث تصفیه خانۀ پساب شهری در فوالد مبارکه اصفهان 


