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مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي:

فعالیت مطلوب صنایع كوچك و 
متوسط استان مركزی در سال گذشته 
اراک - امید عبدی : مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي 
استان مركزي گفت : باوجود شرایطی مانند تحریم سال 
گذشته واحدهای صنعتی كوچك و متوسط استان فعال 

تر بودند.
به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان 
مركزي مصطفي آمره مدیرعامل اين شرکت اظهار داشت : باوجود 
شرایطی مانند تحریم سال گذشته واحدهای صنعتی كوچك و 
متوسط استان فعال تر بودند و شرایط مناسبی در بخش عمرانی 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان تجربه شد. آمره با اشاره به 
تعداد 37 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در استان مرکزی، 
گفت: از این تعداد تاسیسات و زیرساخت های 32 شهرک و 
ناحیه صنعتی آماده و امکان واگذاری زمین وجود دارد و مابقی 
نیز در مرحله تملک زمین یا تکمیل زیرساخت ها قرار دارد و هنوز 
آماده تحویل نیست. آمره ادامه داد: در 32 شهرک و نواحی دارای 
زمین تا پایان سال 1398 تعداد دو هزار و 808 واحد صنعتی در 
شهرک ها و 416 واحد صنعتی در نواحی صنعتی مستثر شده 
اند که در مجموع شامل سه هزار و 224 واحد صنعتی می شود. 
وی با بیان اینکه در مجموع پایان سال گذشته سه هزار و 224 
واحد صنعتی در شهرک و نواحی صنعتی استان مرکزی مستقر 
شده اند، افزود: از این تعداد عملیات ساخت و ساز، تکمیل و نصب 
ماشین آالت هزار و 921 واحد صنعتی تا پایان سال گذشته انجام 
و به بهره برداری رسیده اند. وی با بیان اینکه این تعداد ایجاد 
اشتغال رقم قابل قبولی است، اظهار کرد: مجموع سرمایه گذاری 
این تعداد واحد بهره برداری شده 62 هزار و 979 میلیارد ریال 
است. آمره گفت: طبق آمار از مجموع واحدهای بهره برداری شده 
هزار و 636 واحد صنعتی فعال و 285 واحد صنعتی غیر فعال 
است که شامل کمتر از 15 درصد می شود و نسبت به میانگین 
کشوری باید گفت در وضعیت خوبی قرار داریم، البته این آمار 
مربوط به ارزیابی سه ماهه سوم سال 1398 است و ممکن است 
به صورت روزانه و هفتگی تغییر کند  وی سال گذشته را یکی 
از سال های خوب برای واحدهای صنعتی توصیف کرد و افزود: 
با وجود مشکالت متعدد از جمله تحریم، بخشی از واحدهای 

صنعتی استان نسبت به سنوات گذشته فعال تر بودند.

نسخه نویسی ونسخه پیچی الکترونیك به 
جای دفترچه های كاغذی

رشت  - علی  حیدری: اسدی 
کل  اداره  عمومی  روابط  رئیس 
بیمه  سالمت گیالن گفت:نسخه 
پیچی  ونسخه  نویسی 
الکترونیک  به جای دفترچه های 
ملی  کد  ارائه  با  وفقط  کاغذی 

انجام می گیرد.
وی افزود: سازمان بیمه سالمت ایران درراستای سیاستهای 
کلی نظام سالمت، ابالغی ازسوی مقام معظم رهبری وبه منظور 
تحقق دولت الکترونیک اقدام به عملیاتی کردن طرح استحقاق 
سنجی درمان بیمه شدگان به صورت الکترونیک وبدون نیاز به 
دفترچه درمانی وفقط باارائه کدملی نموده است.  اسدی یادآور 
شد، استفاده ازبسترهای الکترونیکی درجهت خدمت رسانی بهتر 
به بیمه شدگان وکاهش کاربرد دفترچه، یکی از مهمترین هدف 
سازمان بیمه سالمت است که ازاول تیرماه به صورت فراگیر اجرا 
می شود . وی خاطر نشان کرد : دراین زمینه اداره کل و16 اداره 
شهرستانی با مسئولین استانی وشهرستانی هماهنگیهای الزم 
جهت اجرای فراگیر این طرح را انجام دادند وآموزشهای تخصصی 
نیز دراین مورد با حضور کارشناسان بیمه سالمت داده شد .اسدی 
با اشاره به اینکه تمام تالش مجموعه بیمه سالمت رضایتمندی 
بیمه شدگان است افزود: با اجرای این طرح مردم کمتر دچار 
آسیب وسردرگمی درکارها می شوند مسئول روابط عمومی بیمه 
سالمت مزایای طرح حذف دفترچه راجلوگیری از اتالف وقت 
ارباب رجوع جهت مراجعه حضوری، کاهش هزینه ها وتسریع 
درانجام کارودریافت خدمات، کنترل تداخالت داروئی ، رعایت 
اصول علمی وبیمه ای توسط سامانه ، جلوگیری از خطاهای 
تجویز ونسخه پیچی اشتباه وداشتن پرونده الکترونیک وسابقه 
بیمارنام برد که درتشخیص بیماری افراد بسیار موثر است وپزشک 

می تواند دقیق تر وبهتر بیمار رادرمان کند.

همکاری های پژوهشی شركت آب و 
فاضالب استان قزوین با دانشگاه بین 

المللی امام خمینی )ره( افزایش می باید
قزوین - نشست مشترک مدیران شرکت آب و فاضالب 
استان قزوین با اعضای کارگروه تخصصی آب و محیط 
زیست کمیته ارتباطات پژوهشی دانشگاه بین المللی امام 
خمینی )ره( در دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه 

تشکیل گردید.
در این جلسه در خصوص برنامه علمی و پژوهشی صنعت 
آب و فاضالب استان با دانشگاه مذکور در زمینه های برگزاری 
مشترک سمینارها، کارگاه های علمی و پژوهشی، هدایت پایان 
نامه های دانشجویی در راستای حل مشکالب آب و فاضالب 
استان، بازدیدهای میدانی به منظور آشنایی هر چه بیشتر اعضاء 
هیات علمی این دانشگاه با مشکالت آب و محیط زیست استان، 
اعالم فراخوان و جمع آوری طرح نامه های علمی بر اساس نیازها 
و عناوین طرح های تحقیقاتی مورد نیاز بحث و تبادل نظر به عمل 

آمده و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

استنکاف شورای شهرشاهرود از رای 
دیوان عدالت اداری كشور

پور وکیل   بابامحمدی؛محمد شبیهی  شاهرود- حسین 
مهندس محسن احمدی شهردار قانونی شاهرود درگفتگو 
باخبرنگارما گفت : با گذشت بیش ار یکماه از ابالغ قانونی 
رای صادره شعبه 4۵ دیوان عدالت اداری  که فوری و الزم 
االجرا می باشد و اعالم آمادگی  مهندس احمدی طی 
مکاتبات قانونی صورت گرفته در دو مرحله با شورای شهر 
و فرمانداری محترم ؛ همچنان از اجرای رای قانونی دیوان 
عدالت اداری که باالترین مرجع قضایی حوزه اداری کشور 

محسوب میشود خودداری نموده اند.
وی یاد آوری نمود در رای صادره  دیوان عدالت اداری توقف 
کلیه اقدامات و تصمیمات شورای شهر و شهرداری شاهرود را 
جهت بازگشت به کار مهندس احمدی و جلوگیری از وارد آمدن 
هرگونه خسارت ، صادر نموده است اما نه تنها  توقفی صورت 
نپذیرفته است بلکه اقداماتی هم انجام شده که وفق رای صادره 
تماما غیر قانونی است و این اقدامات از سوی پارلمان شهری 
وکمیته انطباق که باید قانون برای آنها فصل الخطاب باشد جای 

تعجب است!!

بررسی روند اجرای پروژه های 
گازرسانی در بازدید معاون عمرانی 

فرمانداری ویژه شهرستان گنبد
  گرگان - محمد جان پاشی زاده   معاون هماهنگی امور 
عمرانی فرمانداری ویژه گنبد با حضور در محل اجرای 
های  پروژه  پیشرفت  روند  از  شهرستان  های  پروژه 

گازرسانی  بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان ،در این 
بازدید پاشی زاده  از نزدیک  پروژه خط تغذیه روستاهای مرزی 
گنبد  بخش داشلی را مورد بررسی قرار داده  است و پیگیری 
مشکالت احداث ستون علمک روستاهای کرند ، هوتن و آیبرون 
تمر گردید.وی در ادامه ضمن عرض خسته نباشید به رئیس و 
کارکنان اداره گاز و دفاتر نظارت گنبد، خواستار تسریع در روند 
اتمام پروژه و همچنین همکاری  فرمانداری شهرستان در زمینه 
پیگیری و بهبود شرایط   روند  اجرای  کار شدند. شایان ذکر است 
در این بازدیداسحاق شکیبا رئیس اداره گاز بهمراه کارشناس دفتر 
نظارت گنبد توضیحاتی  را در خصوص فرآیند گازرسانی در سطح 

شهرستان و پروژه های در حال اجرا  ارائه دادند .

كیلومتر 26 محور ساوه-همدان 
ایمن سازی شد 

اراک- به گزارش روابط عمومی راهداری و حمل و نقل 
خصوص  در  مردانی  ابراهیم  مرکزی،  استان  ای  جاده 
عملکرد یک ساله این اداره در سال 98 بیان کرد: در سال 
گذشته اقدامات متعددی در راه های شهرستان ساوه به 
انجام رسید که شامل شانه سازی و تسطیح شانه خاکی راه 
به طول 171 کیلومتر، ترانشه برداری در کیلومتر 28 محور 
ساوه-همدان، تسطیح و تنظیم شیب شیروانی در محور 
ساوه-همدان و ساوه-سلفچگان به طول 4700 کیلومتر و 
تسطیح محورهای خاکی به طول 1۵3 کیلومتر اجرایی شد.

وی با اشاره به عملیات برفروبی به مدت هفت روز در 2 هزار 
و 236 کیلومتر باند راه با استفاده از 2100 تن ماسه و نمک در 
سطح حوزه شهرستان ساوه، گفت: در سال گذشته به جهت انجام 
عملیات برفروبی در 2 هزار تن ماسه خریداری شد، همچنین 700 
تن نمک به اداره شهرستان ساوه و 1200 تن به اداره شهرستان 
شازند حمل شد. مردانی رفع نقاط حادثه ساز در کیلومتر 26 محوره 
ساوه-همدان و کیلومتر 9 محور جالیر، لکه گیری محورهای ساوه-

تهران و ساوه-تهران قدیم با 159 تن آسفالت گرم و 30 تن آسفالت 
سرد، اجرای عملیات ایمن سازی سرگاردها و سردماغه ها به تعداد 
157 مورد، نظافت و پاکسازی کنار نیوجرسی و حاشیه راه ها به 
صورت مستمر،  جمع آوری تراشه آسفالت و استفاده در محورهای 
دیوارکشی  قیزقلعه،  روستای  در  آبنما  طرح  اجرای  روستایی، 
راهدارخانه قیطانیه به طول 430 متر، حمل هزار تن سنگ به محور 
سلفچگان و ساخت پل اضطراری در محور سد الغدیر را از دیگر 
اقدامات انجام شده توسط راهداران شهرستان بیان کرد. وی با اشاره 
به آشکارسازی مسیر مدارس کنار جاده ها، آبیاری درختان حاشیه 
راه ها، تنقیه و الیروبی پل ها و شست و شوی تابلو در سطح حوزه 
اظهار کرد: درطول سال 98، خط کشی 187 کیلومتر از راه های 
شهرستان انجام گرفت، همچنین طرح ابرار در 4500 متر از راه های 
روستایی اجرای شد. رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای ساوه در 
خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه روشنایی راه ها بیان کرد: 
یک مورد روشنایی جدید و 6 مورد تعمیر روشنایی در محور قدیم 
تهران، همدان، سلفچگان و آزادراه ساوه- تهران انجام شد، همچنین 
8 چراغ چشمک زن جدید در محور همدان و آزادراه ساوه-تهران 
نصب و 10 مورد تعمیر در محور سلفچگان صورت گرفت. وی با 
بیان اینکه عملیات نصب 480 گاردریل در محوره ساوه-تهران انجام 
گرفت، افزود: 16 پل در محورهای ساوه-تهران، آزاده راه ساوه-

تهران، ساوه-همدان و الوسجرد تعمیر، مرمت و نگهداری شد، 185 
کیلومتر از حریم راه های شهرستان از نخاله پاکسازی و 10 باکس 
بتنی به محور سرخده حمل شد. مردانی اظهار کرد: در سال گذشته 
226 عالئم مسیرنما، 197 عالئم استوانه ای و 5800 عالئم چشم 
گربه ای در محور همدان، ساوه و سلفچگان، 562 شاخه تابلوی 
اطالعاتی و انتظامی در سطح حوزه نصب شد، 2 پاسگاه در آزادراه 
ساوه و تهران کانالیزه و در محور سد الغدیر، سرپل هفت دهانه و 

طراز ناهید سرعتگیر نصب شد.

اخبار ایراناخبار ایران استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد:

سامانه سپاری برای ارتقای بهره وری در دستگاه های اداری
تبریز- لیال پاشایی: استاندار آذربایجان شرقی 
با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی 
گفت:  رجایی،  شهید  جشنواره  در  استان 
رضایت مردم و جامعه مخاطبان هر دستگاه، 
معیار اصلی در این ارزیابی است و دبیرخانه 
کند.  عملیاتی  را  موضوع  این  باید  جشنواره 
دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای 
نظام  افزود:  استان،  مدیریت  توسعه  راهبری 
باید عادالنه باشد و بهترین  تشویق و تنبیه 
کار برای تحقق این امر، توجه به بحث رضایت 
مردم به عنوان مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد 

دستگاه های اجرایی است.
کشور هیچ کمبودی برای توسعه ندارد 

وی با بیان اینکه کشور ما از نظر منابع خدادادی، 
سرمایه انسانی و زیرساخت ها، هیچ کمبودی برای 
زمینه،  این  در  اصلی  مشکل  افزود:  ندارد،  توسعه 
مدیریت منابع و تعامل بخشی به امکانات است و رفع 
این مشکل جز با آموزش نیروی انسانی و مدیران 

دستگاه ها امکان پذیر نیست.
سامانه سپاری برای ایجاد شفافیت و کاهش 

هزینه ها 
برای  سامانه سپاری  بر  تأکید  با  پورمحمدی 
گفت:  اداری،  دستگاه های  در  بهره وری  ارتقای 
سامانه سپاری عالوه بر ایجاد شفافیت و جلوگیری از 
سوءاستفاده های احتمالی در نظام اداری، هزینه ها را 
هم کاهش می دهد و در شرایطی که دولت با کمبود 
منابع مالی مواجه است، جزو ضروریات است. استاندار 

آذربایجان شرقی همچنین بر اصالح رویه جذب نیرو 
در دستگاه های اداری تأکید کرد و گفت: متأسفانه 
براساس  ادارات،  در  نیرو  جذب  از  عمده ای  بخش 
بنیه  ضعف  موجب  موضوع  این  و  نبوده  ضابطه 

کارشناسی در دستگاه های اجرایی شده است.
ممنوعیت استخدام در دستگاه های دولتی 
در  استخدام  ممنوعیت  به  اشاره  با  وی 

دستگاه های دولتی، گفت: برای اصالح ساختار نیروی 
انسانی در ادارات و تقویت توان کارشناسی دستگاه ها، 
انسانی در  نیروی  بازتوزیع  توانمندسازی و  به  باید 
پست های سازمانی توجه شود. پورمحمدی بر نظارت 
جدی مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به عملکرد 
کارکنان خود نیز تأکید کرد و گفت: وجود برخی 
تخلفات در نظام اداری قابل انکار نیست؛ اما باید به 
این نکته هم توجه کرد که امور کشور توسط نیروی 
انسانی دستگاه ها اداره می شود و نباید کارکنان ادارات 
نسبت به انجام وظایف خود و خدمت به مردم دلسرد 
شوند. استاندار آذربایجان شرقی همچنین به مدیریت 
بیماری کرونا در جهان اشاره کرد و گفت: این موضوع 
در  مدیریت  توسعه  ارزیابی  برای  خوبی  شاخص 

کشورهای مختلف است. 
جمهوری اسالمی ایران با کیاست عمل کرد 
و  دوست  قضیه،  این  در  افزود:  پورمحمدی 
دشمن اعتراف کردند که جمهوری اسالمی ایران با 
کیاست عمل کرد و توان مدیریتی، قدرت اقتصادی 
و قابلیت دانش خود را به رخ دنیا کشید. وی اظهار 
داشت: کشوری که تا یک ماه قبل از شیوع بیماری 

کرونا، واردکننده برخی اقالم بهداشتی بود، اکنون به 
صادرکننده این اقالم تبدیل شده و این نشان دهنده 

وجود ظرفیت های بسیار باال در کشور است. 
ظرفیت های مدیریتی خوبی در کشور 

وجود دارد 
نظام  هرچند  کرد:  خاطرنشان  پورمحمدی 
مدیریتی کشورمان از نظر بهره وری، اصالح فرایندها 
آزمون  اما  دارد،  کاستی هایی  شایسته ساالری،  و 
کرونا نشان داد که ظرفیت های مدیریتی خوبی هم 
در کشور وجود دارد. در این جلسه گزارش شرکت 
برق منطقه ای آذربایجان درخصوص ارتقای بهره وری 
استان  بهزیستی  اداره کل  اداری، گزارش  نظام  در 
درخصوص ارتقای سالمت اداری و صیانت از حقوق 
استان  منطقه ای  آب  گزارش شرکت  و  شهروندی 
درخصوص مدیریت منابع انسانی و اصالح فرایندها 
ارائه شد. معاون سازمان برنامه و بودجه آذربایجان 
شرقی نیز درخصوص اقدامات دستگاه های اجرایی 
استان برای استقرار میز خدمت، واگذاری خدمات به 
دفاتر پیشخوان، اصالح فرایندها و برگزاری دوره های 

آموزش مدیریت گزارش داد.

گفت:  خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت  عامل  مدیر  محمدی:  رحمان   - اهواز 
سنکرون سازی شبکه برق ایران و عراق از طریق شبکه برق خوزستان؛ یکی از 

دستاوردهای برتر شبکه برق ایران در سال 98 شناخته شد که برای اولین بار در 
تاریخ صنعت برق کشور به وقوع پیوسته است.

محمـود دشـت بـزرگ اظهـار کـرد: آبـان ماه سـال 98 شـبکه بـرق ایـران و عـراق از 
طریق شـبکه برق خوزسـتان برای تبادل انرژی دو طرفه همسـان سـازی شـد که نشـانی 
از قابلیت و ظرفیت فنی شـبکه برق خوزسـتان بوده اسـت. وی افزود: سـنکرون سـازی به 
معنـی وصـل کـردن دو شـبکه کامـاًل مجزا بـه هم اسـت به طریقـی که هیچ نوع شـدت 
جریـان ضربـه ای قابل مالحظه ای ایجاد نشـود و به نوعی همسـان سـازی و رویت پذیری 
در بین شـبکه برق دو کشـور رخ داده اسـت.مدیر عامل شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان 

اضافـه کـرد: ایـن همسـان و هم فاز سـازی کمـک می کند تا تبـادل برق بـه راحتی انجام 
و حجـم انتقـال بـرق افزایش پیدا کند و حتی در صورت نیاز از شـبکه عـراق، برق دریافت 
کنیـم و مـی تـوان از این طریق به کشـورهای همسـایه وصـل و به هاب انـرژی در منطقه 
تبدیـل شـویم. دشـت بـزرگ تصریـح کـرد: در گـزارش اخیر وزیـر نیرو به رئیـس جمهور 
از ده دسـتاورد بـرق کشـور در سـال 98 نـام برده شـده که بـرای اولین بـار در صنعت برق 
کشـور بـه وقوع پیوسـته اسـت و یکـی از این موراد سـنکرون سـازی شـبکه برق ایـران و 
عـراق بوده اسـت. وی اظهار داشـت: رئیس جمهور نیز از گـزارش " اولین های برقی" وزیر 

نیرو تشـکر کـرده و آن را دسـتاوردهای مهمی توصیف کرده اسـت.

کرمانشاه - همزمان با هفته محیط زیست و با حضور 
لرستان،  استان  زيست  محيط  حفاظت  مدیران 

حوضچه تبخیر واحد نمک زدایی سرکان/ماله کوه 
آوری  جمع  و  منطقه  این  پساب  مدیریت  هدف  با 

نفت های آلوده به بهره برداري رسيد.  
مهنـدس سـعید ناصـری پـور مدیـر عامـل شـرکت بهـره 
بـرداری نفـت و گاز غـرب بـا اعـالم ایـن خبرافـزود: ایـن پروژه 
کـه بـه مـدت زمـان 12مـاه و بـا هزینـه حـدود پنـج میلیـارد 
ریـال  انجـام گرفتـه کـه گام مهمـی در راسـتای حفاظـت از 
محیط زیسـت برداشـته شـده اسـت. به گزارش روابـط عمومی 
شـرکت بهـره بـرداری نفـت و گاز غـرب، مهنـدس ناصـری پور 
دربـاره مراحـل سـاخت ایـن حوضچـه اظهـار داشـت: طراحـی 
حوضچـه یادشـده بـا همـکاری واحد هـای سـتادی و عملیاتی 

این شـرکت براسـاس اسـتاندارد هـای بین المللـی و با ظرفیت 
هفـت هـزار و پانصـد )7500 ( متـر مکعـب مـورد نیـاز واحـد 
بهـره بـرداري سـركان سـاخته شـد. ایـن گـزارش مـی افزاید، 
واحـد بهـره برداری سـرکان/ماله کـوه از مناطـق عملیاتی تابعه 
شـرکت بهـره بـرداری نفت و گاز غرب می باشـد کـه در فاصله 

15 کیلومتری شهرسـتان پلدختر از توابع اسـتان لرسـتان واقع 
اسـت. نفـت تولیدی، پـس از فرآورش و شـیرین سـازی در این 
واحـد از طریـق یـک خـط لولـه 8 اینـچ بـه طـول 52 کیلومتر 
بـه تلمبـه خانـه برداسـبی و در ادامـه بـه پاالیشـگاه کرمانشـاه 

ارسـال می شـود.

گرگان - به گزارش روابط عمومی، به پاس قدردانی 
از اهتمام و تالشهای ارزشمند  مدیرعامل شرکت 
گازاستان گلستان در انجام وظایف  کارگروه  انرژی 
و آب شورای پدافند غیر عامل استان در راستای 
حفاظت  بویژه  عامل   غیر  پدافند  اهداف  تحقق 
استمرار   ، تجهیزات  و  ،تاسیسات  ساختها  زیر  از 
جلب   ، مردم  نیازهای  تامین   ، اضطراری  خدمات 

رضایت عمومی جامعه  و موارد مرتبط دیگر در سال 
پدافند  مفرد مدیرکل  احمد تجری  ازسوی    ،   98
غیر عامل استان گلستان و همچنین سید محسن 
استان   ای  منطقه  آب  شرکت  سرپرست  حسینی 
با اهداء لوح تقدیرازمهندس محمد رحیم  رحیمی   

تجلیل بعمل آمد.
در این لوح همچنین ضمن  اشاره به  ایجاد  وحدت 

و همدلی ،یکپارچگی و انسجام روزافزون در زمینه انجام 
وظایف و اهداف و کارکردهای پدافند غیر عامل  ،  آرزوی 
مسئلت  متعال  ازخداوند  را   ایشان  وسربلندی  توفیق 
نمودند.در همین راستا مدیرعامل گازگلستان نیز به نوبه 
عامل  غیر  پدافند  مدیرکل  محبت   و  لطف  ازابراز  خود 
استان گلستان و همچنین حسینی سرپرست شرکت آب 

منطقه ای استان  تشکر  نمود.

اصفهان - یحیی مرادیان: معاون بهره برداری و توسعه آب 
شرکت آبفا استان اصفهان با تاکید بر اینکه با افزایش دمای 
هوا به طور قطع با افت شدید فشار آب مواجه می شویم، 
گفت: از 2۵ خرداد ماه به بعد حدود 3۵ تا40 درصد مصرف 
آب استان اصفهان نسبت به فروردین ماه افزایش    می یابد. 
ناصر اکبری با اشاره به افزایش دمای هوا و میزان مصرف آب در 
استان، اظهار کرد: طی 10 روز گذشته در ساعت 14 بعدازظهر دمای 
اصفهان به حدود 35 تا 36 درجه رسیده است که در این شرایط 
مصرف آب استان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 16 تا 18 

درصد افزایش یافته است. وی  به عوامل موثر در افزایش مصرف 
آب در اصفهان پرداخت و تاکید کرد: افزایش مصرف آب در استان، 
ناشی از شیوع ویروس کرونا و رعایت موارد بهداشتی از سوی مردم، 
افزایش دمای هوا و استفاده از کولرهای آبی است. معاون بهره برداری 
و توسعه آب  شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه مطابق پیش 
بینی هواشناسی دمای هوای اصفهان از اواسط خردادماه حدود چند 
درجه خنک تر می شود، افزود: البته از 25 خرداد ماه دمای هوای 
استان حدود 3 درجه نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت. 
وی با اشاره به بسته شدن رودخانه زاینده رود، گفت:  در دهه گذشته  

حدود 3 تا 5 درصد آب شرب اصفهان ازطریق  چاه های فلمن تامین 
می شد، در حالیکه در سالهای اخیر   با بسته شدن رودخانه، میزان 
آبدهی این چاه ها  به حدود صفر رسید، که این امر شرکت آبفا 
را برای تامین پایدار آب شرب مشترکین با چالش مواجه می کند.  
اکبری اعالم کرد: با پیش بینی افزایش دمای هوا در ماه های گرم 
سال )تیر و مرداد( نسبت به سال قبل، به طور قطع حدود 6 درصد 
عالوه بر 17 درصد وضعیت موجود و در مجموع حدود 23 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف آب استان باالتر خواهد 
رفت. اکبری با بیان اینکه با افزایش هر درجه دمای هوا حدود 2 تا 3 

درصد مصرف آب در استان افزایش می یابد، پیش بینی کرد: از 25 
خرداد ماه به بعد حدود 35 تا40 درصد مصرف آب استان اصفهان 
نسبت به فروردین ماه افزایش می یابد که این به دلیل استفاده از کولر 

و رعایت پروتکل های بهداشتی به دلیل شیوع ویروس  کرونا است.

شهریار _ فریبا میرزایی پندار: طاهری فرماندار شهرستان 
جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  نشست  اولین  در  شهریار 
شهرستان شهریار با تاکید بر اینکه جوان ها در زمینه های 
مختلف باید دیده شوند گفت: جوان امروز با دیروز در اصول 
متفاوت نیست، تنها رفتار و کردار ها متفاوت است، لذا باید 
کاری کنیم که جوان ها ما را قبول کنند تا بتوان به نیازهای 

آنها بصورت بروز پاسخ مناسب داد. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار؛ اولین 
نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان شهریار در سال 99 

با محوریت ارائه گزارش عملکرد دستگاه های عضو ستاد در سال 
گذشته و ارائه برنامه های اوقات فراغت جوانان در سال پیش رو 
به ریاست طاهری فرماندار شهرستان شهریار و با حضور سرپرست 
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، حسینی معاون 
امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، روسای ادارات، 
مسئولین دستگاه ها، مدیران و اعضای مرتبط عضو این ستاد در 
محل سالن جلسات فرمانداری شهریار برگزار شد. طاهری فرماندار 
شهرستان شهریار در این نشست با بیان اینکه بحث جوان در نظام 
جمهوری اسالمی و در دین ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است 

گفت: موفقیت یک خانواده و جامعه داشتن فرزندان صالح می باشد 
که باید با با برنامه ریزی مناسب، به پایه ریزی آینده ای خوب و سالم 
برای آنها پرداخت لذا چیزی که  بسیار مهم و حائز اهمیت است این 
است که جوان ها را ببینیم و به وظایف خود در قبال آنها عمل کنیم.

فرماندار شهرستان شهریار با اشاره به اینکه جوامع موفق فرزندان 

خود را خوب رصد میکند و آموزش می دهند اظهار کرد: برای 
پرداختن به چنین امر خطیری باید دارای یک دستگاه آموزشی فعال 
و کارآمد بود تا با موشکافی و تجزیه و تحلیل مسائل بدست آمده 
آموزش های اساسی را ارائه نمود، که به موجب همین امر، آموزش و 
پرورش نقش اساسی را در این امر ایفا می کند. نماینده عالی دولت 
در شهرستان شهریار با بیان اینکه واضح است که خواسته های نسل 
جوان با نسل گذشته بسیار متفاوت است و در این خصوص باید بروز 
حرکت  نمود تصریح کرد:  اینگونه نیست که جوان امروز در اصول و 
رویه های اساسی زندگی با نسل گذشته خود دچار مشکل باشد بلکه 
تنها نوع رفتار و گفتار و کردار ها متفاوت است و ما باید با زبان روز 
جوانان را قانع کنیم و مسائل آنها را با علم و آگاهی و درک شرایط 

موجود پاسخ دهیم.

معاون بهره برداری وتوسعه آب  شرکت آبفا استان اصفهان پیش بینی کرد؛

افزایش ۴۰ درصدی مصرف آب در پیک تابستان

با حضور فرماندار شهریار برگزار شد:  

جوان ها باید دیده شوند

یکی دیگر از دستاوردهای برتر صنعت برق کشور 

سنکرون سازی برق ایران و عراق از طریق شبکه برق خوزستان

 در راستای صیانت از محیط زیست؛ حوضچه)الگون( تبخیری و گودال API  واحد سرکان به بهره برداری رسید

در راستای تحقق اهداف پدافند غیرعامل استان گلستان ازمدیرعامل شرکت گاز استان تقدیر شد.

قـم - شـرکت گاز اسـتان قـم در راسـتای قانون هـوای پاک اسـتفاده از 
اسـتاندارد ملـی 1۶000 را جهـت اجرا به سـازمان نظام مهندسـی ابـالغ کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان قـم، مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان 
قـم گفـت: ایـن شـرکت در نظـر دارد در راسـتای مـاده 12 قانـون رفـع موانـع تولیـد، 
طـرح افزایـش کارآیـی موتورخانـه ها در سـاختمان های مسـکونی را با اسـتفاده از توان 
بخش هـای مختلـف اصنـاف، اتحادیـه هـا و انجمـن هـای بخش خصوصـی آغـاز نماید.
علیرضـا نصیـری افـزود: در اجـرای ایـن طـرح وظایـف همـه ارگان هـا و نهادهـا کامـاًل 

مشـخص شـده اسـت و بسـیاری از دسـتگاه های ذی ربط مکلف بـه اجرای قانـون هوای 
پـاک هسـتند.وی بـا تأکیـد بـر اسـتاندارد بازرسـی و معاینـه فنـی موتورخانه هـا افزود: 
انجمـن صنفـی شـرکت های بازرسـی فنی انـرژی بر اسـاس مـاده 17 قانون هـوای پاک 
)تصویب مجلس شـورای اسـالمی سـال 1396( در این زمینه اقدام می کنند و بازرسـی 
و معاینـه فنـی موتورخانه هـا بـر عهده شـرکت های مـورد تأیید سـازمان ملی اسـتاندارد 
ایـران اسـت. نصیـری بیـان داشـت: موضوع تنظیم مشـعل و معاینـه فنـی موتورخانه ها 
بـه عنـوان یکـی از اصلی تریـن راهـکار کاهـش مصرف انـرژی و کاهـش انتشـار گازهای 
آالینـده زیسـت محیطـی بـا سـرمایه گذاری پاییـن مـورد توجـه بـوده اسـت و در طرح 
افزایـش کارایـی موتورخانـه، ذیـل طرح هـای ماده 12 قانـون رفع موانع تولیـد بر اجرای 
آن تأکیـد شـده اسـت. وی تأکیـد کرد: بـه منظور اجـرای این بخش از طرح می بایسـت 
تنهـا از شـرکت های مـورد تأیید اسـتفاده کـرد.وی ادامه داد: شـرکت های مذکـور دارای 
کارشناسـان و تکنسـین های دوره دیـده و واجـد شـرایط می باشـد و موفـق بـه احـراز 
شـرایط و ضوابط سـازمان ملی اسـتاندارد ایران برای معاینه فنی موتورخانه ها بر اسـاس 
اسـتاندارد ملـی ایـران بـه شـماره 16000 شـده اند. مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان قـم 
خاطـر نشـان کـرد: بیش از 80 درصـد منابع تولید و انتشـار ذرات آالینده اعـم از ثابت و 

متحـرک، یـا مسـتقیماً زیر نظر دولت هسـتند یـا دولت بر نحـوه تولید و عملکـرد آن ها 
نظـارت دارد. نصیـری در ادامه با اشـاره بـه اجرای طرح اجرای طرح بهینه سـازی مصرف 
سـوخت ادارات، نهادهـا و مؤسسـات دولتـی با انجام تنظیم اسـتاندارد نسـبت بین هوا و 
سـوخت مشـعل های موتورخانه ها از سـوی شـرکت گاز استان قم در سـال گذشته افزود: 
این طرح با همکاری بسـیج مهندسـی در قالب یک پروژه پژوهشـی انجام شـد و در آن 
مشـعل های موتورخانه هـای  ادارات اسـتان قم مورد بررسـی و تنظیم قـرار گرفت. وی با 
بیـان اینکـه متأسـفانه اغلـب موتورخانه ها وفق اصـول اسـتاندارد تنظیم نشـده اند و این 
در حالـی اسـت کـه بـا کمترین تغییـر، می توان میـزان مصـرف را کاهش داد، افـزود: در 
این طرح 65 اداره، نهاد و موسسـه اسـتان قم طی یک ماه ارزیابی شـد و مشـکالت آنها 
شناسـایی شـد و با انجام کمترین اقـدام از هدررفت گاز تا میـزان قابل توجهی جلوگیری 
شـد. وی کاهـش مصـرف، جلوگیـری از هدررفـت انـرژی و منابـع مالـی و نیـز کمک به 
داشـتن هـوای پاک در راسـتای تولیـد مجدد انـرژی را از جمله مزایای اجـرای این طرح 
عنـوان کـرد و افـزود: با انجام بهینه سـازی مصرف و با محاسـبه قیمت کنونـی گاز، 540 
میلیـون تومـان در یـک مـاه در کل کشـور صرفه جویی خواهیم داشـت و این میـزان در 

طـول یکسـال بالـغ بر 6 میلیـارد تومـان صرفه جویی خواهد شـد.

ابالغ استانداردهای جدید مصوب در راستای هوای پاک

۱۴


