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افتخاری دیگر برای ذوب آهن اصفهان؛

ریل ملی تولید ذوب آهن اصفهان 
در بورس کاال پذیرش شد

اصفهان -  یحیی مرادیان - پس از انجام مقدمات الزم 
و گذراندن و تکمیل کلیه مدارک مورد نیاز ، بورس کاال 
در یکصد و بیست و سومین  جلسه  هیات  پذیرش کاال 
و اوراق بهادار ، 24 خرداد ماه 1399 موافقت خود را با 

پذیرش ریل ملی در بورس کاال اعالم نمود .
 بهزاد کرمی معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان 
ضمن بیان مطلب فوق گفت  : در آینده نزدیک این محصول 
بورس عرضه خواهد شد و خریداران  استراتژیک در  و  مهم 
از طریق  نیاز خود را  انواع ریل مورد  این محصول میتوانند 

بورس تامین نمایند.
، مترو  راه آهن  نیاز  : چهار کالس ریل مورد  افزود  وی 
، معدن و ریل مورد نیاز حمل و نقل داخلی کارخانه ها در 
بورس کاال عرضه می شود و قیمت ها نیز مطابق قوانین و 
مقررات بورس ، رقابتی خواهد بود . معاون بازاریابی و فروش 
معامالت  در  فروشنده  و  خریدار  شدن  متعهد   ، آهن  ذوب 
مربوط به ریل مطابق قوانین بورس کاال را یکی از مزیت های 
عرصه این محصول در بورس کاال دانست و گفت : با این اتفاق 
مهم ، تولید ریل استاندارد در ذوب آهن اصفهان در جامعه 
نهادینه می شود و عماًل هیچ گونه ابهامی در این خصوص 
باقی نخواهد ماند . شایان ذکر است ذوب آهن اصفهان 
قادر است به همراه تعداد معدودی از کشورهای جهان 
با  پرسرعت  ریل خطوط   ، خود  نورد 650  کارگاه  در 
گرید 60E1 تولید کند و به لحاظ حجم تولید نیز ، به 
طور کامل پاسخگوی نیاز داخل به این محصول است 
. گفتنی است در آذرماه سال گذشته با افتتاح و بهره برداری 
رسمی از خط آهن میانه- بستان آباد با حضور رئیس جمهور 
برای اولین بار از ریل ملی ذوب آهن اصفهان در خطوط آهن 
ایران استفاده شد و هم اکنون نیز در محور زاهدان - چابهار 
توسط قرارگاه خاتم االنبیاء ، ریل ذوب آهن اصفهان در حال 

نصب است .

برگزاری مجدد نماز جماعت در 
مخابرات منطقه مرکزی با رعایت 

پروتکل های بهداشتی
اراک - به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه 
مرکزی همزمان با صدور بخشنامه جدید ستاد مدیریت 
بحران کرونا شرکت مخابرات ایران در خصوص کاهش 
محدودیت های ناشی از شیوع کرونا با رعایت پروتکل 
مرکزی  ساختمان  در  جماعت  نماز  بهداشتی،  های 

وسایر مراکز مخابراتی اقامه گردید. 
برات  اولین نماز جماعت در مخا  به همین منظور ظهر 
منطقه مرکزی در بعد از شیوع بیماری کرونا در تاریخ  یک  
شنبه، 11 خردادماه، با حضور تعدادی از کارکنان و با رعایت 

کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

حذف درختان سرپاخشک و معضل دار 
در عرصه پارک جنگلی النگدره

سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس   - گرگان 
و  سرپاخشک  درختان  حذف  از  گرگان  شهرداری 

معضل دار در عرصه پارک جنگلی النگدره خبر داد.
امور  و  عمومی  روابط  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
خصوص  در  نیا  ستوده  یحیی  گرگان،  شهرداری  بین الملل 
النگدره گفت:  قطع درختان خشک  شده در عرصه جنگلی 
با  گرگان  شهرداری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان 
درختان  قطع  بر  تصمیم  طبیعی،  منابع  اداره کل  همکاری 
ادامه  شد.وی  گرفته  النگدره  خطرساز  و  معضل دار  خشک، 
داد: در این راستا شناسایی و مکان یابی درختان خشک  شده 
توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان 
بر  نظارت  و  پیمانکار  معرفی  مجوز،  و صدور  گرفته  صورت 
قطع درخت، بر عهده تیم کارشناسی اداره کل منابع طبیعی 
شهرداری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  است.رئیس 
تشخیص  با  قطع شده  درختان  تمامی  کرد:  تصریح  گرگان 
امکان  و  اعالم شده  معضل دار  و  سرپاخشک  کارشناسی  تیم 
و  خشک  دلیل  به  آن ها  ساقه های  و  شاخه ها  شکستگی 
با  نیا  باالست.ستوده  بسیار  طوفان  زمان  در  بودن  شکننده 
پارک  منابع طبیعی  به حفظ  توجه حساسیت مردم نسبت 
ایجاد  جهت  در  اقدامات  این  تمامی  گفت:  النگدره  جنگلی 
فضای ایمن و بی خطر برای فضای تفریحی و حفظ سالمت 
جانی شهروندان می باشد و الزم به ذکر است که در اسفندماه 
سال گذشته تعداد دوهزار اصله نهال انجیلی، بلوط و افرا در 

عرصه های کم پوشش النگدره غرس گردیده است.

اعزام نیروهای آتش نشانی برای 
حریق جنگل های اطراف گرگان

ایمنی  گرگان - رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
به  آتش نشانی  نیروهای  اعزام  از  گرگان  شهرداری 

منطقه حریق در جنگل های اطراف گرگان خبر داد.
امور  و  عمومی  روابط  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
بین الملل شهرداری گرگان، از ساعتی پیش جنگل های اطراف 
حریق  طعمه  شیرازی  صیاد  شهید  بلوار  منطقه  در  گرگان 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  شد.رئیس 
به  نیروهای آتش نشانی  اظهار کرد:  این خصوص  گرگان در 
همراه نیروهای منابع طبیعی به محل اعزام شده و در حال 
مهار و اطفاء حریق هستند.مهدی قره قاشی خاطرنشان کرد: 
متاسفانه طی روزهای اخیر حوادث مشابه را شاهد بوده ایم که 
سهل انگاری و عدم رعایت نکات ایمنی در جنگل باعث وقوع 
این آتش سوزی ها می شود.وی در خصوص علت و وسعت این 
حریق گفت: هنوز علت آن مشخص نیست اما در صورت عدم 

مهار، وسعت آتش سوزی بیشتر خواهد.

روند شیوع کرونا در البرز سرعت 
گرفته است 

کرج - محمد رنجبرکهن: نماینده عالی دولت در استان 
البرز گفت: با همراهی مردم می توان در البرز شرایط را 
همچنان به گونه ای مدیریت کرد که در وضعیت قرمز و 

بحران قرار نگیریم
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری 
البرز، شهبازی در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که روز 
یکشنبه به ریاست رییس جمهور محترم و با حضور استانداران 
سراسر کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه در این نشست روسای 
کمیته ها گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه های آینده 
ارائه دادند، افزود: مصوب شد با توجه به روند صعودی شیوع کرونا، 
از 15 تیر ماه، زدن ماسک در تمام محل های تجمع الزامی شود 
و مسئوالن مربوطه پیگیری های الزم را برای ماسک ارزان دارند

وی با اشاره به اینکه در البرز نیز روند شیوع کرونا سرعت 
گرفته و تعداد بیماران جوان نیز افزایش یافته است، ادامه داد: با 
همراهی مردم می توان در البرز شرایط را همچنان به گونه ای 
مدیریت کرد که در وضعیت قرمز و بحران قرار نگیریم شهبازی با 
بیان اینکه طبق تاکید رییس جمهور محترم محل تجمع، محل 
خطر شیوع کرونا است، گفت: بر این اساس از مردم درخواست 
گذاری  فاصله  و  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  که  داریم 
اجتماعی، ما را در مقابله با شیوع این ویروس منحوس یاری کنند 
وی افزود: طبق مصوبه امروز ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، هر 
شهرستانی که به وضعیت قرمز می رسد ستاد استانی می تواند 
برای محدودیت یک هفته ای به وزیران بهداشت و کشور پیشنهاد 
بدهد تا در نهایت با تصویب رئیس جمهور به مرحله اجرا گذاشته 
شود استاندار البرز با اشاره به اینکه موجران محترم با توجه به 
شرایط موجود نسبت به همراهی بیشتر با مستاجران اقدام کند، 
اضافه کرد: طبق مصوبه ستاد کرونا، از فردا اضافه اجاره بها نسبت 
به سال قبل نباید در تهران بیشتر از 25  درصد، در کالن شهرها 

بیشتر از 20 و در بقیه شهرها بیشتر از 15 درصد باشد.

شهردار بندرعباس:

بیش از ۱۲۰ پروژه رفع آبگرفتگی 
در بندرعباس اجرا شده است

بندرعباس - کیوان حسین پور: شهردار بندرعباس گفت: 
در سال های اخیر بیش از 120 پروژه رفع آب گرفتگی در 
بندرعباس اجرا شده که از جمله آن می توان به اجرای 
پروژه های خور کشاورز، نخل ناخدا، سنگ کن، بلوار امام 

حسین اشاره کرد.
عباس امینی زاده اظهار کرد: بندرعباس شهری است که به مرور 
زمان تکه تکه به آن اضافه شده است و از ابتدا طرح جامع و اصولی 
شهرسازی نداشته است. وی با بیان اینکه در دو سه دهه اخیر با 
افزایش جمعیت رو به رو بوده ایم، ادامه داد: امروز با توجه به اینکه 
حجم بارندگی ها افزایش یافته و کانال های گذشته کشش این حجم 
آب باران را ندارد و اغلب معابر نیز از قبل احداث شده با تخصیص 
است.   شده  رفع  گرفتگی  آب  مشکالت  از  زیادی  بخش  بودجه 
شهردار بندرعباس اظهار کرد: تمام بودجه های مصوب این حوزه، 
تخصیص یافته و پروژه مورد نظر اجرا شده است، اما آیا می توان 
مشکالت ۴0 ساله شهر را طی سه سال رفع کرد؟ وی خاطرنشان 
کرد: در سال ۹۹ حدود ۳0 میلیارد تومان بودجه به این امر اختصاص 
یافته و در شورا تصویب شده که می تواند باعث تغییرات خوبی شود.

شهردار منطقه سه بندرعباس خبر داد:

 بهسازی آسفالت در معابر پر تردد 
محدوده خدماتی شهرداری منطقه سه

گیری  لکه  عملیات  پور:  حسین  کیوان   - بندرعباس   
سه  منطقه  شهرداری  محدوده  سطح  معابر  آسفالت  و 
بندرعباس از جمله اقداماتی است که همواره در دستور 

کار قرار گرفته و روزانه فعالیت ها صورت می گیرد.
به گزارش روابط عمومی، مهدی رنجبری شهردار منطقه سه 
گفت: در راستای بهسازی و ارتقای کیفیت معابر سطح شهر ، 
همواره لکه گیری ها و آسفالت انجام می شود و هم اینک نیز در 
دست اقدام قرار دارد. مهدی رنجبری ادامه داد: تمامی ظرفیت 
های موجود شهرداری منطقه سه در این زمینه را بکار گرفته و 
ایجاد کیفیت مطلوب آسفالت معابر از جمله اولویت های اصلی 
همکاران می باشد.  وی افزود: ساماندهی و بهسازی معابر شهری 
، عملکردی است که شهروندان توجه ویژه ای به آن داشته و از 
مطالبات به حق مردم بوده که به منظور تسهیل در تردد وسایل 
نقلیه و کاهش تصادفات ، رفاه و آسایش خود را درخواست می 
کنند.  رنجبری، با بیان اینکه متأسفانه شهرداری همیشه مورد 
نقد قرار می گیرد،خاطر نشان کرد : یکی از عمده نقایص شهری 
در بحث آسفالت،عبور تأسیسات شهری شرکت های آب ، برق ، 
گاز و مخابرات از زیر خاک است و این نقیصه موجب شده هیچ 
آسفالت تازه ای بیش از سه یا چهار ماه ماندگار نباشد واز سوی 
دیگر ، نبود برخی هماهنگی ها میان این شرکت ها با شهرداری 
در حفاری خیابان ها و معابر، زمان ترمیم آن را افزایش می دهد و 
همچنین مشکلی بر دیگر مشکالت آسفالت خیابان ها می افزاید. 
شهردار منطقه سه در پایان افزود : از ابتدای سال ۹۹ تا هم اکنون 
لکه گیری و آسفالت بخشی از بلوار سید جمال الدین اسدآبادی ، 
بلوار شهداء ، بلوار کشاورز واقع در کوی ملت ، بلوار ملت ، کوچه 
عمار 5 ، بلوار یاسر ، گلستان یکم ، بلوار پاسداران رو به روی درب 
منازل سازمانی نیروی دریایی انجام شده و همچنان لکه گیری 
ها و آسفالت سطح محدوده و به خصوص در محالت ادامه دارد.

اقدام نیروگاه برق بندرعباس در جایگزین کردن درختان 
بومی بجای گونه های غیربومی و مخرب نظیر کنوکارپوس مثبت 
و مؤثر ارزیابی شده است در نیروگاه برق بندرعباس گونه های بومی 
شامل کنار، جم و گونه های دیگر دارای شناسنامه با قدمت زیاد 

وجود دارد که به تلطیف هوا و محیط زیست کمک می کند

اخبار ایراناخبار ایران با حضور قائم مقام مدیرعامل و معاونین شرکت آبفا استان؛

مراسم معرفی کارمندان جدیداالستخدام آب و فاضالب آذربایجان شرقی برگزار شد
مقام  قائم  حضور  با  پاشایی:  لیال  تبریز- 
مدیرعامل و معاونین شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی مراسم معرفی و شروع بکار 
تعدادی از کارمندان جدید الورود شرکت آبفا 

استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در این مراسم 
معاون منابع انسانی شرکت آب و فاضالب استان 
ضمن خوشامدگویی به نیروهای جدید االستخدام 
آزمون  در  حاضر  شدگان  پذیرفته  کرد:  عنوان 
برگزار شده با کسب رتبه برتر توانستند استخدام 
شوند که این امر نشان از آمادگی، انگیزه و پایه 
علمی باالی آنان دارد . مهندس جداری همچنین 
با تاکید بر جایگاه واالی خدمت رسانی به مردم 
به ویژه در شرکت های آب و فاضالب، افزود: شما 
که  اید  بکارگیری شده  و  استخدام  جایگاهی  در 
انضباط  راستا  و در همین  دارد  واال  بسیار  شأنی 

کاری، اخالق اداری، رعایت سلسله مراتب اداری 
ارباب رجوع  همچنین نحوه پاسخگویی و تکریم 
را باید سرلوحه کار خود قرار دهید . معاون مالی 
و پشتیبانی شرکت آبفا آذربایجان شرقی نیز در 
این مراسم با تاکید بر اینکه نیروهای انسانی یک 
و  ارگان  یک  قدرتمند  بازوان  و  سرمایه  سازمان، 
به  التزام  اظهار کرد:  نهاد محسوب می شوند،  یا 
رعایت شئونات اداری و اجتماعی بسیار ضروری 
است و از وظایف تمامی کارمندان محسوب می 
همیاری  و  کرد: کمک  اضافه  پایا  مهندس  شود. 
و خدمت  بازدهی  ارتقا  برای  کارمندان جدید  به 
رسانی یکی از مسئولیت های کارمندان با تجربه 
مدیرعامل  مقام  قائم  عباسپور  مهندس   . است 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی نیز 
با خاطرنشان کردن تاریخ برگزاری آزمون در سال 
این آزمون در سال گذشته  گذشته، عنوان کرد: 

و طی  قبولی  نمره  با کسب  افراد  برگزار شد که 
مراحل استخدامی و فرایند مصاحبه و گزینش کار 
اکنون مشغول  از هم  و  رسانده  اتمام  به  را  خود 
بکار خواهند شد. مهندس ابراهیم زاده معاون امور 
مشترکین و درآمد نیز در خصوص چگونگی روند 
داشت:  اظهار  جدید  نیروهای  استخدام  و  جذب 
و  ساالری  شایسته  با  استخدامی  مراحل  تمامی 
طبق قوانین اداری انجام شده است که امیدواریم 
و خدمت  فعالیت  الهی  توفیق  با  نیروهای جدید 
رسانی خود را با موفقیت آغاز کنند. الزم به ذکر 
است در ادامه مراسم هر کدام از معاونين شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی توضيحاتي 
به  کارمندان  خود  کاري  حوزه  خصوص  در  را 
جدیداالستخدام ارائه کردند و در پایان سوگندنامه 
نیروهای  امضای  قرائت و مورد  و منشور اخالقی 

جدید قرار گرفت.

غرب گیالن  - فرونت بهبودی پارگام - به گزارش مدیریت 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی 
دکتر محمد ولی روزبهان رییس هیات مدیره و مدیر عامل 
سازمان با صدور پیامی ضمن گرامی داشت یاد و خاطر شهید 
بهشتی و یاران باوفایش فرارسیدن هفته قوه قضائیه را به 

خادمان این حوزه تبریک گفت.
در متن پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی آمده است : َو 

َ یُِحُبّ الُْمْقِسِطیَن إِْن َحَکْمَت َفاْحُکْم بَْیَنُهْم بِالِْقْسِط إَِنّ الَلّ
و اگر در میان آنها داوری کنی با عدالت داوری کن که خدا 
تیرماه سالروز  مائده هفتم  آیه ۴2 سوره  دارد.  را دوست  عادالن 

بزرگداشت مقام شامخ شهید بهشتی و یاران باوفایش، یادآور نقش 
حساس منصب قضاوت و نمایانگر جایگاه طالیه داران تأمین سالمت 
اجتماعی و برقراری عدالت است. دستگاه قضا در راستای اجرای 
عدالت از آغاز فعالیت جمهوری اسالمی یاران بسیاری را تقدیم 
انقالب و تحقق حکومت عادالنه اسالمی نموده است که شهادت 
مظلومانه آیت الل دکتر بهشتی و ۷2 تن از یارانش، گواهی روشن 
براین مدعاست ، لیکن فرا رسیدن هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت 
پرچم دار پاک دست و عدالت طلب دستگاه قضا، فرصت مغتنمی 
است تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی به 
ویژه شهدای هفتم تیرماه، از تالش های کارکنان قوه قضائیه قدردانی 

نموده و از خداوند متعال توفیق روزافزون یکایک عزیزان در این 
منصب حساس و مهم را خواستارم. قوه قضاییه به عنوان یکی از 
ارکان نظام مقدس جمهوری اسالمی، نقشی بی بدیل در پاسداری از 
ارزش ها، کرامت انسانی و آزادی های مشروع شهروندان ایفا نموده 
است و امید است همه مسئوالن قضایی در انجام مسئولیت خطیر 
پاسداری از قانون اساسی و تحقق عدالت به عنوان گفتمان اصلی 
انقالب اسالمی با استعانت از الطاف الهی همواره موفق و سربلند 

باشند.
محمد ولی روزبهان
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

انجام  و  چینی  علف  عملیات  محمدی:  رحمان   – اهواز 
صنعتی  تأسیسات  حاشیه  و  داخل  در  بُر  آتش  عملیات 

شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد .
اداره خدمات  و   HSE اداره با همکاری مشترک  اقدام  این 
و  گرما  فصل  با شروع  تأسیسات  و  اماکن  بهسازی  و  مهندسی 
خشک شدن علف های درون و اطراف کلیه ی تأسیسات صنعتی 
این شرکت صورت گرفت . طی این اقدام حجیم و زمان بر که 

با توجه به گستردگی و وسعت حوزه ی عملیاتی و پراکندگی 
تأسیسات و در گرمای طاقت فرسای خوزستان توسط پرسنل 
 HSE زحمت کش اداره خدمات مهندسی و نظارت کارشناسان
صورت گرفت ریسک و خطر وقوع آتش سوزی علف های خشک 
شده ناشی از گرمای زیاد تابستان در تأسیسات صنعتی و فرآورشی 

این شرکت به پایین ترین سطح ممکن خود رسید . همچنین با 
علف چینی و ایجاد دیواره ی حایل و آتش بُر خارج از محدوده 
ی تأسیسات صنعتی مذکور ، خطر سرایت آتش در صورت وقوع 
از بیرون حریم تأسیسات به درون محوطه  حادثه آتش سوزی 

جلوگیری مرتفع گردید .    

قزوین - نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق استان قزوین با محور 
تشریح عملکرد این شرکت ها در حوزه های آب و برق، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در این نشست، علی 
فرهور مدیرعامل شرکت، همراه با مدیران عامل شرکت های صنعت آب و برق استان، به 
پرسش های خبرنگاران پاسخ داده و به تشریح عملکرد نیروگاه در خصوص شرایط تولید در 
تابستان و مصرف سوخت در واحدهای سیزده گانه نیروگاه پرداخت. مدیرعامل نیروگاه شهید 
رجایی با اشاره به مشکالت پیش روی صنعت تولید برق گفت: یکی از مسائل عمده در حوزه 
صنعت تولید برق، اعمال تحریم ها از سوی برخی کشورها است که این موضوع با افزایش تورم 
و ایجاد مشکل برای واحدهای صنعتی در تامین اقالم موردنیاز آن ها همراه است. فرهور ادامه 
داد: استان قزوین از استان های صنعتی کشور است و با توجه به سالی که به نام جهش تولید 
نام گرفته است، برای تداوم تولید در واحدهای صنعتی آن، نیازمند برق پایدار با ولتاژ ثابت است. 

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی افزود: خوشبختانه استان قزوین با توجه به فعالیت نیروگاه شهید 
رجایی در آن، از ظرفیت باالیی در تولید انرژی الکتریکی برخوردار است. این درحالی است که 
علی رغم گذشت بیش از 2۷ سال از زمان بهره برداری واحدهای سیزده گانه آن، این نیروگاه با 
آمادگی تولید ساالنه دوازده میلیارد کیلووات ساعت و در شرایط خاص  تا سیزده و نیم میلیارد 
کیلووات ساعت انرژی الکتریکی، همچنان بر مدار تولید قرار دارد و خدمت رسان شهروندان 
است. مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی به ظرفیت دانش و تخصص نیروهای فعال در این شرکت 
اشاره کرد بیان داشت: خوشبختانه  با حضور متخصصان با تجربه و نیروهای با انگیزه و جوان، 
توانایی بازسازی و تعمیر انواع قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای نیروگاه را برای تداوم تولید 
برق پایدار، به دست آورده ایم و با تکیه بر این ظرفیت، همچنان به تولید انرژی الکتریکی می 
پردازیم. فرهور در ادامه و در پاسخ به پرسش خبرنگاری که به موضوع تاثیر نیروگاه بر آالیندگی 
شهرستان آبیک اشاره داشت گفت: پس از انقالب اسالمی، طراحی نیروگاه ها بنا به دستور 
دولت های وقت، براساس الگوی مصرف سوخت گاز طبیعی به عنوان سوخت اول و سپس 
سوخت مایع بوده است که هم اکنون نیز این سیاست، در حال اجرا بوده و در طراحی نیروگاه 
ها مورد توجه قرار می گیرد. وی افزود: تغییر سوخت مصرفی از گاز طبیعی به سوخت مایع، 
بر مبنای شرایط موجود، متفاوت است. در واقع به هنگام تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها، خرابی 
تجهیزات خط انتقال گاز و یا در فصول سرد سال، به ناچار الگوی مصرف سوخت، از گاز به مایع 
تغییر می کند به گونه ای که سوخت دوم در واحدهای بخاری، مازوت و در واحدهای سیکل 

ترکیبی، گازوییل است. فرهور در تشریح الگوی مصرف سوخت واحدهای نیروگاه بیان داشت: 
در سال گذشته، 8۷ درصد از سوخت مصرفی واحدهای سیزده گانه، از نوع سوخت گاز طبیعی 
بود و تنها 1۳ درصد در این نیروگاه از سوخت مایع استفاده شده است. این درحالی است که 
با درنظر گرفتن ارزش تقریبا برابر حرارتی سوخت گاز با سوخت مازوت و از سوی دیگر با نگاه 
به تفاوت زیاد قیمت هر مترمکعب گاز با هر لیتر مازوت، می توان به قیمت تمام شده و زیان 
مالی استفاده از سوخت مازوت پی برد. بنابراین مصرف سوخت گاز طبیعی برای ما همواره در 
اولویت قرار دارد. مدیرعامل نیروگاه در پاسخ به پرسش دیگری که به استفاده از سوخت مازوت 
در واحدها و دلیل عدم استفاده از سیستم های فیلتراسیون در دودکش نیروگاه اشاره داشت، 
گفت: ما برای مصرف سوخت، به 8 نهاد و ارگان دولتی پاسخ گو هستیم. به طوری که اطالعات 
مربوط به میزان و نوع سوخت مصرفی خود را برای شفاف سازی، در اختیار این نهادها قرار می 
دهیم. فرهور ادامه داد: در نیروگاه شهید رجایی، فیلتر دودکش نداریم. در واقع هزینه خرید و 
استفاده از سیستم فیلتراسیون دودکش برای یک واحد 250 مگاواتی مانند واحدهای بخاری 
این نیروگاه، 50 میلیون دالر هزینه دارد که با احتساب ۴ واحد در این نیروگاه، هزینه استفاده از 
این نوع سیستم ها حدود 200 میلیون دالر هزینه خواهد داشت.وی افزود: راه دیگر جداسازی 
سولفور از سوخت مازوت، نصب سیستم های فیلتراسیون در پاالیشگاه ها است که حدود ۳ 
میلیارد دالر هزینه دارد. بنابراین راه حل نهایی برای این موضوع، استفاده از سوخت گاز طبیعی 

در نیروگاه ها و ذخیره سازی مازوت در مخازن برای مواقع اضطراری است. 

شهریار- فریبا میرزایی پندار- علی ملکی شهردار اندیشه 
ناوگان  برداران  بهره  به  نقدی  هزینه  کمک  پرداخت  از 
اتوبوسرانی شهر اندیشه که در دوران کرونا با رکود مواجه 

بوده اند، خبر داد
تصویب شورای  و  ملکی  علی  مهندس  پیشنهاد  به  توجه  با 
اسالمی محترم شهر اندیشه مبنی بر حمایت از بهره برداران ناوگان 
اتوبوسرانی اندیشه که در دوران مقابله با شیوع ویروس کرونا با رکود 

کاری روبرو بوده اند، مقرر گردید تا مبلغ ۳0 میلیون ریال به هر 
دستگاه اتوبوس فعال در خطوط کم درآمد و مبلغ 15 میلیون ریال 
به اتوبوس های فعال در خطوطی که بدلیل شیوع ویروس کرونا 
در کشور آسیب کمتری دیده اند، پرداخت گردد. شهردار اندیشه 
در ادامه افزود: باید بپذیریم که در ماه های اخیر شرایط دشواری 
بر اقتصاد دنیا مستولی گشت و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی 
نبود، لذا برخی صنوف که فعالیت آنها ارتباط مستقیم با حضور در 

سطح جامعه داشته است،صدمات اقتصادی ملموس تری دیدند که 
بهره برداران ناوگان حمل و نقل عمومی نیز از همان دسته متضررین 
اقتصادی ناشی از رکود کاری بشمار می آیند که وظیفه داریم نسبت 
به تامین بخشی از خسارت های این قشر مساعدت کنیم ملکی در 
پایان خاطرنشان کرد: همانگونه که در نوبت های قبلی نیز متذکر 
شده ام، شهروندان فهیم و فرهیخته اندیشه با رعایت دستورالعمل 
های بهداشتی، از همان روزهای ابتدایی خود را در خطوط اول مقابله 

با انتشار این ویروس قرار داده و همراه با مدیریت شهری همکاری 
الزم را در سطح شهر لحاظ کرده اند که جا دارد از کلیه همشهریان 

عزیزم تشکر ویژه داشته باشم.

اراک- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: حمل و نقل یکی 
از ستون های اقتصاد پویا است که در جوامع امروز مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی 

کشورها قرار دارد.
علی زندی فر در آستانه هفتم اردیبهشت ماه روز ملی ایمنی حمل و نقل  بیان کرد: 
نامگذاری چنین روزی در تقویم ملی کشور نشان از اهمیت پویایی و حرکت در جهت حمل و 
نقل ایمنی و حفظ و حراست از سرمایه های عظیم انسانی و دستاوردهای اقتصادی کشور دارد. 
وی با تاکید بر اینکه حمل و نقل یکی از ستون های اقتصاد پویا است که در جوامع امروز مورد 
توجه برنامه ریزی اقتصادی کشورها قرار دارد، به اهمیت ایمنی در صنعت حمل و نقل اشاره کرد 
و گفت: اهمیت این صنعت به شکلی که بنا به تصمیم شورای عالی فرهنگ عمومی و موافقت 
شورای انقالب فرهنگی همه ساله هفتم اردیبهشت ماه به روز ملی حمل و نقل اختصاص دارد و 
از برگزیدگان ممتاز این صنعت قدردانی می شود. زندی فر تصریح کرد: فرهنگ سازی در حوزه 

حمل و نقل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می توان از ظرفیت دانش آموزان برای فرهنگ 
سازی در بخش حمل و نقل و کاهش سوانح استفاده کرد، آموزش و آشنایی دانش آموزان با 
قوانین و مقررات ایمنی و ترافیک و تخلفات رانندگی می تواند موجب ارتقا سطح فرهنگی ایمنی 
و ترافیک در سطح جامعه شود و این امر می تواند به کاهش حوادث رانندگی در سطح استان 
کمک کننده باشد.وی با اشاره به لزوم آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان دانش آموز ابتدایی 
مدارس حاشیه راه ها بیان کرد: یکی از مهمترین عوامل شکل گیری فرهنگ ترافیک در سنین 
پایه است که خوشبختانه در دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
قرار گرفته است و با توجه به تعداد باالی روستاهای حاشیه راه های اصلی استان امری واجب 
است بر همین اساس با رویارویی و ارتباط مستقیم با کودکان و استفاده از روش آموزش در 
پارک ترافیک سیار و ایجاد ماکت جاده و تابلوهای راهنمایی به صورت ملموس برای کودکان 
حتی در روستاهای دورافتاده شرایط درک بیشتر موضوعات آموزش و ایجاد محیط آموزشی 

شاد از طریق نمایش و موسیقی ابزار ماندگاری مباحث آموزشی در ذهن دانش آموزان و کودکان 
فراهم شده است. زندی فر اضافه کرد: این طرح در 20 مدرسه در سطح استان و آموزش هزار 
و 1۹۳ دانش آموز با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال اجرایی شده است. وی با اشاره به اجرای 
طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها عنوان کرد: یکی از گروه های آسیب پذیر راه ها، دانش 
آموزان مدارس حاشیه ای هستند که جهت افزایش ایمنی مدارس حاشیه راه های استان توسط 
کارشناسان ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری استان بازدید و مطالعات فنی مهندسی انجام 
شده است و مطابق معیارهای فنی مدارس اولویت بندی شده و با توجه به محدودیت بودجه 
در سال تحصیلی ۹8-۹۷، 15 مدرسه جهت ایمن سازی فیزیکی انتخاب شد. وی با بیان اینکه 
استان مرکزی به عنوان پایلوت طرح مدیریت کنترل سرعت سازمان بهداشت جهانی انتخاب 
شده است، اظهار کرد: سازمان بهداشت جهانی به منظور کاهش تصادفات طرح مدیریت کنترل 

سرعت را در استان به عنوان پایلوت اجرا می کند. 

مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق استان قزوین؛

امیدوارم با همراهی شهروندان در نهادینه کردن فرهنگ مصرف کوشا باشیم

شهردار اندیشه خبر داد:
کمك هزینه به بهره برداران ناوگان اتوبوسرانی درایام سخت کرونا

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی عنوان کرد:
ضرورت استفاده از ظرفیت دانش آموزان جهت کاهش سوانح 

پیام تبریك مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به مناسبت هفته قوه قضائیه

با هدف جلوگیری از وقوع آتش سوزی انجام شد؛
علف چینی و انجام عملیات آتش بُر در تأسیسات نفت و گاز مسجدسلیمان

اصفهان- مرادیان- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
استان اصفهان در حوزه آب شرب دچار تنش نیست، بلکه دچار بحران است، گفت: 
تا زمانی که سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ وارد مدار نشود در تامین آب شرب 
دچار مشکل هستیم اما پیش بینی می شود بخشی از این طرح، سال آینده وارد 

مدار شود.
هاشم امینی افزود: تا زمانی که سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ وارد مدار آب شرب 
اصفهان نشود به طور قطع در مواقع پیک مصرف، در شرایط سختی برای تامین آب شرب قرار 
داریم، اما امیدواریم با وجود بسیاری از کم لطفی ها در سال آینده بخشی از سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان بزرگ، وارد مدار شود. وی با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای اصفهان متولی اجرای 
پروژه سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ است، گفت: با این وجود شرکت آب و فاضالب به 
عنوان بهره بردار این پروژه بخشی از تامین مالی آن را برعهده گرفته و در حال اجرای لوله های 

1۴00 این پروژه است. امینی همچنین به پیشرفت ۳0 درصدی سازه ای سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان بزرگ اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بحث لوله گذاری و تامین تجهیزات این طرح 
در حال پیگیری است و مدیریت استان در نظر دارد بخشی از سامانه دوم آبرسانی اصفهان 
بزرگ را از سال آینده وارد مدار کند  و از این طریق کمبود آب شرب و بهداشت 56 شهر و 
۳00 روستای استان مرتفع  گردد.  وی همچنین تاکید کرد: تصفیه خانه بابا شیخعلی به عنوان 
یکی از پیشرفته ترین تصفیه خانه های کشور است که از لحاظ مباحث کیفی آب هیچ مشکلی 
ندارد و سیستم اُزون کلر آن شرایط مناسبی دارد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با بیان اینکه بسته شدن زاینده رود موجب حذف و خالی شدن چاه های فلمن می 
شود، اظهار کرد: با اقدامات صورت گرفته به دنبال افزایش ظرفیت انتقال آب از تونل اشترجان 
هستیم که می تواند حذف چاه های فلمن را جبران کند. وی همچنین در خصوص بازچرخانی 
آب خاکستری در اصفهان، اظهار کرد: در این خصوص شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

تفاهم نامه ای با سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت جمع آوری آب های خاکستری امضا 
کرده و قرار است برخی مجتمع ها، آموزش و پرورش، مدارس و ... آب خاکستری را به چرخه 
برخی مصارف از جمله آبیاری برگردانند و امیدواریم آب خاکستری یکی از الزامات احداث 

مجتمع های مسکونی شود.

بخشی از سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ سال آینده وارد مدار می شود

۱۴


