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مدیریت شهری مشعل امید را از منطقه ای 
به منطقه دیگر می برد

اصفهان- یحیی مرادیان: رئیس کمیسیون فرهنگی 
این  برنامه  در  اصفهان  اسالمی شهر  ورزشی شورای  و 
هفته " هر یکشتبه، یک افتتاح" مربوط به بهره برداری 
و آغاز پروژه های عمرانی-خدماتی منطقه سیزده گفت: 
در شرایطی که عالوه بر شالق آمار هر روزه جان باختگان 
بیماری کرونا بر ذهن مردم، شالق تورم، شالق عدد دالر، 
شالق عدد مسکن و .... بر مردم وارد می شود، شاهد این 
هستیم مدیریت شهری اصفهان به نقطه ای از خدمت 
رسانی رسیده که هر روز مشعل امید را با افتخار از منطقه 
ای به منطقه دیگر می برد تا ثابت کند نبض توسعه و 
حرکت رو به جلو به همت زنان و مردانی خستگی ناپذیر 

از جنبش نمی  ایستد.
اصفهان،  شهرداری  ای  رسانه  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
مهدی مزروعی در آئین بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های 
عمرانی و خدماتی منطقه ۱۳ ضمن ابراز تاسف از ابتال و جان 
باختن هر روزه مردم بر اثر کرونا، اظهار کرد: افرادی که بر اثر این 
بیماری از دست می روند هر یک صاحب خانواده بوده و سرمایه 
هایی هستند که روزانه از دست می روند. وی با بیان اینکه 
مدیریت شهری در شرایطی کشتی شهر را به پیش می راند که 
دریا ناآرام و بادها مخالف است، اظهار داشت: در این شرایط پروژه 
های بزرگی همچون حلقه چهارم ترافیکی، پروژه اجالس سران، 
خط دو قطار شهری، نمایشگاه بزرگ اصفهان و مجموعه های 
متعدد پل  ها و تقاطع  های غیر همسطح به عنوان پروژه  های 
کالن با سرعت در حال پیشرفت است. وی افزود: نزدیک به ۳۴۰ 
پروژه عمرانی در بخش های مختلف شهر در حال اجرا است. در 
بودجه سال 99 حدود ۱6۰ ردیف اعتباری فقط به پروژه هایی 
که ماهیت فرهنگی یا ورزشی دارند اختصاص پیدا کرده است 
که همه آنها حاوی هزینه های آزادسازی و تملک هستند که 
هزینه های بسیار گزاف و زیادی است. وی گفت: هزینه احداث 
هر کیلومتر مسیر مترو 6۵ میلیون دالر، هر مترمربع راه و جاده 
۱۵۰ هزار تومان و هر مترمربع ساختمان برای احداث مجموعه  
های ورزشی و اداری و فرهنگی حدود سه تا چهار میلیون تومان 
است. مزروعی تصریح کرد: برنامه  های فرهنگی و اجتماعی با 
رویکردهای متنوع در همین شرایط کرونا در حال انجام است به 
طوری که تاکنون چند سالن سینما با مشارکت شهرداری و سایر 

بخش  ها در اختیار مردم قرار گرفته است.

جلسه فوری مدیریت بحران شهرداری 
گرگان پیرو اطالعیه هواشناسی

شهرداری  بحران  مدیریت  فوری  جلسه   - گرگان 
هواشناسی  اداره کل  اطالعیه  راستای صدور  در  گرگان 

گلستان و تغییر در وضعیت جوی تشکیل شد.
شهرداری  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
گرگان، پیرو هشدار جوی شماره پنج مورخ ۳۱ تیرماه جاری، 
از امروز استان بتدریج تحت تاثیر سامانه ناپایدار جوی قرار می 
گیرد این وضعیت تا جمعه سوم مردادماه جاری تداوم خواهد 
داشت که بر اساس این پیش بینی پیامدهای این سامانه، رگبار 
باران محلی و نقطه ای، وزش بادشدید )حداکثروزش بادگاهی 
بیش از 8۰ کیلومتر برساعت( خواهد بود.با توجه به شدت وزش 
باد و پیش بینی بارش های رگباری احتمال آسیب به سازه های 
تبلیغاتی و اشیاء سبک،  تابلوهای  موقت و گلخانه ها، سقوط 
شکسته شدن سرشاخه درختان، احتمال آبگرفتگی برخی نقاط 
دور از انتظار نیست.بر همین اساس امروز جلسه مدیریت بحران 
در شهرداری گرگان با حضور نمایندگان سازمان سیما ،منظر و 
فضای سبز، ریاست سازمان آتش نشانی، نمایندگان مناطق سه 
گانه و کارشناسان خدمات شهری در معاونت خدمات شهری 
تشکیل شد.موسی الرضا صفری  معاون خدمات شهری شهردار 
گرگان بر برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر الزم جهت خدمات رسانی 
مطلوب، کمک به روان سازی ترافیک، تسهیل ایاب و ذهاب 
شهروندان و مقابله با حوادث احتمالی ناشی از باد و بارندگی 
تاکید کرد.بر اساس مصوبه این جلسه  مقرر شد نقاط حادثه 
خیز و بحران زا در هنگام بارش باران  از سوی تمامی واحدهای 
عملیاتی  شناسایی تا نسبت به رفع  آن اقدام اصولی انجام گیرد.

مشاور دبیر شورایعالی مناطق آزاد

منطقه آزاد انزلی معبری برای تجارت، 
ترانزیت و صدور کاالهای ایرانی به 
کشورهای حوزه خزر و اوراسیا است 

گزارش  به  پارگام:  بهبودی  فرونت  گیالن-  غرب 
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  مدیریت 
مشاور  عطریانفر،  محمد  انزلی،مهندس  آزاد  منطقه 
اظهار  با  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  دبیر شورایعالی مناطق 
ایجاد  زیرساخت های  و  موجود  روندهای  از  خوشحالی 
شده در منطقه آزاد انزلی، اظهار داشت که این منطقه 
معبر و گذرگاهی برای تجارت، ترانزیت و صدور کاالهای 
ایرانی به کشورهای حوزه خزر و اوراسیا است که باید از 

این فرصت و مزیت به صورت کامل استفاده نمود.
بازدید چند روزه خود و هیأت مشاورین  به  اشاره  با  وی 
انزلی،آشنایی  آزاد  از منطقه  آزاد  دبیرخانه شورایعالی مناطق 
بررسی  و  شده  ایجاد  های  ها،زیرساخت  فرصت  با  نزدیک 
از سوی سازمان عامل  روندهای توسعه ای در حال پیگیری 
منطقه مزبور را مهم ترین دالیل برنامه دیدار فوق بیان کرد و 
افزود: در این راستا آشنایی با برنامه های استفاده از ظرفیت 
های طبیعی و طرح های بوم گردی در حوزه گردشگری؛ پروژه 
های در حال ساخت بخش خصوصی در زمینه های تجاری در 
بخش زیرساختی و بازدید از بخش های مختلف مجتمع بندری 
کاسپین که با تکیه بر توانمندی بخش خصوصی کشور در حال 
ساخت می باشد، در دستور کار قرار گرفت. مشاور دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد،بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی داخلی 
در حوزه های مختلف را قابل توجه ارزیابی نمود و گفت:احداث 
داخلی  تولیدی  محصوالت  مبادله  برای  تجاری  های  مراکز 
و خارجی،عرضه مستقیم کاال و ایجاد رقابت به منظور ارتقاء 
کیفیت؛ حائز اهمیت است. وی به ارائه تحلیلی از مزیت های 
منطقه آزاد انزلی در قیاس با سایر مناطق پرداخته و موقعیت 
جغرافیایی آن را در عرصه های تجاری و ترانزیتی منحصر به فرد 
ارزیابی و اضافه کرد: دارا بودن فاصله  کمتر از چهار ساعته زمینی 
و یک ساعته هوایی، با پایتخت کشور زمینه تعامل و جذب سهل 
و سریع تر گردشگر و سرمایه گذار را برای تنها منطقه آزاد شمال 
کشور فراهم می کند. مشاور دبیر شورایعالی مناطق آزاد،تمرکز 
توجه  و  انزلی،  آزاد  منطقه  در  گردشگری  متنوع  جاذبه های 
گردشگران به این نقطه جغرافیایی را فرصت مناسبی جهت 
تبدیل شدن به قطب گردشگری از طریق برگزاری جشنواره 
ها و نمایشگاه های مختلف اعالم نمود. وی فرصت های ارتباطی 
ناشی از همجواری با دریای خزر بهمراه سابقه ارتباطی خوب و 
نقاط ارتباط مشترک در عرصه  کریدورهای ترانزیت بین المللی 
کاال را مزیت دیگر منطقه آزاد انزلی برشمرد و افزود: عالوه بر 
موارد فوق، وجود مزایای قانونی، زیرساخت های مناسب حمل 
و نقل، و نقش منطقه آزاد انزلی در توسعه مناسبات کشورمان با 
اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این منطقه را به درگاه و معبر 
ارتباطی، ترانزیتی و صادراتی کاالهای ایراني به کشورهای مزبور 

تبدیل می کند. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان خبرداد:

بهره برداری از 7 پروژه توزیع برق در 
پویش الف – ب ایران

 بندرعباس-  کیوان حسین پور: مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفـت: در پایان هفته 
جاری 7 پروژه توزیع برق در قالب پویش الف - ب ایران 
با حضور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس به بهره 

برداری می رسد. 
مهندس هاجر عبدی افزود: در ادامه پویش الف - ب ایران 
و بهره برداری از پروژه های آب و برق در کشور، 7 پروژه در 
قالب توسعه، اصالح و بهینه سازی شبکه توزیع برق، احداث 
استان  در  معابر  روشنایی  توسعه شبکه  و  پست های جدید 
افتتاح می شود. به گفته وی، این طرح ها 6۰ کیلومتر شبکه 
فشار ضعیف هوایی، 2۴ کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی، 
۱۴7 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی، ۱۱ کیلومتر شبکه  
فشار متوسط زمینی، ۳۴۵ دستگاه پست هوایی و ۵۵ دستگاه 
چراغ   872 هزارو   ۴ نیز  طرح  این  در  است.  زمینی  پست 
روشنایی معابر به بهره برداری می رسد. وی به تاثیر اجرای این 
پروژه ها اشاره کرد و افزود: کاهش تلفات انرژی و افزایش قابلیت 
اطمینان با استفاده از تجهیزات نوین ، افزایش ایمنی و پایداری 
شبکه و درنتیجه رضایتمندی مردم و مشترکین از خدمات برق 
مهمترین تاثیرات اجرای این پروژه ها در استان است. مهندس 
عبدی همچنین گفت: در پایان سال گذشته تلفات انرژی ۳6 
صدم درصد کاهش یافت. میزان خاموشی ها نیز در این مدت 
به 2.2۳ دقیقه در روز به ازای هرمشترک کاهش یافته، این 
انرژی ۴ درصد نسبت به سال قبل  در حالیست که مصرف 
از آن رشد داشته است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
همچنین اظهار داشت: در حال حاضر 7۰9 هزار مشترک از 
خدمات این شرکت استفاده می کنند که در سال گذشته 9 
میلیون و 29۵ هزار مگاوات برق مصرف نموده اند. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق در ادامه گفت: پویش الف- ب ایران  
از سال گذشته با عنوان پویش بهره برداری از پروژه های آب و 
برق در سراسر کشور آغاز به کار کرد و امسال نیز باهمین نام 
در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت که این برنامه ها عالوه بر 
ساخت و ساز درطرح های تامین و انتقال آب، دربخش برق نیز 
توسعه و احداث نیروگاهها، شبکه های انتقال و توزیع نیروی 
برق را شامل می شود. مهندس عبدی اظهار داشت: امسال 
و  پروژه آب  - ب، 2۰  الف  پویش  هم در دوازدهمین هفته 
برق با حضور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس در استان 
هرمزگان به بهره برداری می رسد که 7 پروژه آن مربوط به 

شرکت توزیع نیروی برق می باشد.

اخبار ایراناخبار ایران معاون بهره برداری و توسعه آبفا استان:

تامین 7۰ درصد آب شرب تبریز بر عهده شرکت آب منطقه ای است
فاضالب  و  آب  شرکت  آب  توسعه  و  بهره برداری  معاون  فالح:   - تبریز 
آذربایجان شرقی گفت: 70 درصد از آب شرب تبریز از سدهای زرینه رود و نهند 

تامین می شود که در اختیار شرکت آب منطقه ای استان قرار دارند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمد خانی، با بیان اینکه بقیه آب شرب مورد نیاز 
کالنشهر تبریز توسط شرکت آب و فاضالب استان و از طریق چاه ها تامین می شود، افزود: 
با توجه به اینکه تجهیزات تصفیه خانه و ایستگاه های پمپاژ آب موجود در سدهای زرینه رود 
و نهند بیش از 2۵ سال عمر دارند، در صورت بروز مشکل در آن ها یا نیاز آن ها به تعمیرات 
و نیز به دلیل محدودیت برداشت از سایر منابع، تامین آب شرب کالنشهر تبریز دچار مشکل 
می شود. وی اظهار داشت: برای پیشگیری از بروز مشکل در تامین آب شرب مردم تبریز 
بهتر است شرکت آب منطقه ای نسبت به تعمیرات و بازسازی به موقع تجهیزات تصفیه 
خانه ها و ایستگاه های پمپاژ آب این سدها اقدام الزم را انجام دهد.  خانی، با اشاره به اینکه 
شرکت آب و فاضالب استان در تامین آب از سدهای فوق نقش مستقیمی ندارد، بلکه نقش 
توزیع آب را ایفا می کند، گفت: عمده منابع تامین آب شرب تبریز از سدهای شهید کاظمی 

زرینه رود و سد سهند بوده و از اختیارات شرکت آب منطقه ای است.
میانگین بارش ساالنه در ایران یک سوم میانگین جهان است

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
کشور ما از جمله کشورهای خشک و نیمه خشک منطقه است، گفت: میانگین بارش ساالنه 
در جهان 7۵۰ میلی متر بوده در حالی که این میانگین در کشور ما 2۵۰ میلی متر بوده 
یعنی یک سوم میانگین جهانی است. خانی، ادامه داد: این میزان بارش جوابگوی نیاز بخش 
های شرب، کشاورزی و صنعتی کشور را نمی دهد بنابراین مردم باید به سمت رعایت الگوی 
مصرف آب روی بیاورند چراکه در غیر اینصورت در آینده با مشکل مواجه خواهند شد. وی 
یادآوری کرد: متوسط مصرف سرانه جهانی آب ۱۵۰ لیتر در شبانه روز بوده در حالی که 
متوسط مصرف آب به ازای هر فرد در  آذربایجان شرقی 22۰ لیتر در شبانه روز است و 
این میزان در پیک مصرف و فصل تابستان به 2۵۰ لیتر در شبانه روز نیز می رسد. معاون 
بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی 
مستثنی از کشور نبوده و مصرف آب در این استان از الگوی مصرف باالست. خانی، افزود: 
برای جبران کسری آب شرب کالنشهر تبریز باید مدام به فکر منابع جدید تامین آب بود، 
ولی به دلیل محدودیت منابع عمال غیرممکن است و در نتیجه باید مردم به سمت رعایت 
الگوی مصرف سوق یابند. وی از مردم خواست الگوی مصرف آب را رعایت کرده و از آب 
شرب فقط برای مصارف ضروری مانند شرب و بهداشتی استفاده کنند و از مصرف آن برای 

مصارف غیرضروری از جمله شستن خودرو، فرش و سایر موارد خودداری کنند.  
کسری 18 درصدی تامین آب شرب تبریز در اواسط تیر به ۳0 درصد افزایش 

یافت
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی گفت: شرکت 
آب و فاضالب استان اقدامات پیشگیرانه ساالنه خود برای جبران کسری آب شرب کالنشهر 

تبریز را بر اساس کسری ۵ تا 6 درصدی انجام می دهد ولی با توجه به شیوع ویروس کرونا 
و افزایش مصارف آب در بخش های شرب و بهداشتی میزان کسری آب این شهر به ۱8 
درصد افزایش یافت. خانی، ادامه داد: بر اساس مطالعات مهندسان مشاور در سال ۱۳9۰، 
کالنشهر تبریز ۵ سال بعد از اتمام این مطالعات با موازنه منفی در تولید و مصرف آب مواجه 
خواهد شد و از سال 9۵ این موازنه منفی در این شهر شروع و هر سال با ۳ درصد کسری 
تولید مواجه شد. وی با اشاره به اینکه کسری تولید آب در سال 99 به ۱8 درصد رسید، 
اظهار داشت: اواسط تیر امسال به علت انجام تعمیرات در تصفیه خانه زرینه رود و قطعی برق 
۳۰ حلقه چاه در دامنه سهند، میزان کسری آب در تبریز طی ۴ روز به بیش از ۳۰ درصد 
رسید و موجب قطعی دارز مدت آب در برخی مناطق و بروز نارضایتی در بین شهروندان 
شد. معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی گفت: پس از 
رفع خرابی و قطعی برق چاه ها، وضعیت نسبت به قبل تعدیل شد و این شرکت مجبور شد 
برای جبران کسری ۱8 درصدی تامین آب تبریز، آب را در نقاط مختلف این شهر بر اساس 
زمان بندی قطع کند. خانی، یادآوری کرد: چنانچه به صورت نوبتی آب در برخی نقاط شهر 
به صورت موقت قطع و مردم نیز مصرف آب خود را ۱۰ تا 2۰ درصد کاهش دهند می توان 

پیک مصرف و فصل تابستان را با این کسری سپری کرد.
14 شهر استان در تولید و مصرف آب در حالت سربه سر قرار دارند

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی گفت: هم اکنون 
۱۴ شهر از 6۵ شهر استان در تولید و مصرف آب در وضعیت سربه سر قرار دارند و در صورت 
عدم رعایت الگوی مصرف در آن ها، آسیب پذیر برای قطعی آب هستند. خانی، افزود: این 
شهرها شامل میانه، ترک، ترکمنچای، بخشایش، زرنق، بستان آباد، بناب، عجبشیر، آذرشهر، 
گوگان، ممقان، تسوج، مرند و شهر جدید سهند هستند. وی با بیان اینکه کالنشهر تبریز 
تنها شهری در استان است که موازنه تولید و مصرف آن منفی است، اظهار داشت: در سال 

جاری در کالنشهر تبریز با ۱۵ میلیون متر مکعب کسری تولید آب مواجه خواهیم شد که 
بیشتر این کسری روی فصل تابستان متمرکز است.

تامین آب تبریز از رودخانه ارس گریزناپذیر است
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه 
اقدامات شرکت های آب و فاضالب و آب منطقه ای برای جبران کسری آب شرب کالنشهر 
تبریز در حد مسکن و کوتاه مدت است، گفت: برای حل اساسی کسری آب شرب این 
کالنشهر ناگزیر به تامین آب از رودخانه ارس هستیم. خانی، ادامه داد: متولی این کار 
شرکت آب منطقه ای بوده ولی تاکنون به علت مشکالت اعتباری و محدودیت های جلب 
سرمایه گذاری از طرق مختلف مانند فاینانس، این طرح عملیاتی نشده است. وی یادآوری 
کرد: پیش بینی می شود چنانچه مسووالن متولی این طرح اقدام جدی و کارسازی در این 
زمینه انجام ندهند در سال های آینده وضعیت تامین آب شرب کالنشهر تبریز به مراتب 
بدتر و بحرانی تر از وضعیت کنونی خواهد شد. معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب 
و فاضالب آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ظرفیت مخازن آب تبریز ۴8۰ هزار مترمکعب 
است، گفت: در زمان کنونی شبکه و مخازن آب تبریز برای آب از خط انتقال آب از رودخانه 
ارس آماده است و از ۱۰ درصد ظرفیت مخزن های آب استفاده می شود. خانی، همچنین 
با انتقاد از مصرف آب شرب در روستاهای دارای شبکه مدرن برای آبیاری کشاورزی، افزود: 
22 روستای نزدیک به کالنشهر تبریز از جمله مایان علیا و سفلی، الوار علیا و سفلی، اوغلی، 
تازه کند، سهالن و باغ معروف به علت نامطلوب شدن کیفیت آب چاه های آن ها که متاثر از 
کاهش سطح آب های زیرزمینی بودند، چاه این روستاها از مصرف آب شرب حذف و آب آن 
ها از تبریز تامین شد. وی اظهار داشت: به محض کمبود آب شرب در تبریز در این روستاها 

نیز کمبود آب با شدت بیشتری بروز خواهد کرد.
7 حلقه چاه جدید در مدار بهره برداری شرکت آب و فاضالب قرار گرفت

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای 
سال جاری و برای جبران کسری آب تبریز 7 حلقه چاه جدید در مدار بهره برداری این 
شرکت قرار گرفت. خانی، افزود: با ورود این چاه ها به مدار تولید حدود 2 درصد از کسری 
آب تبریز تامین شد و تا پایان مرداد نیز ۵ حلقه چاه در برنامه راه اندازی این شرکت قرار دارد. 
وی با اشاره به اینکه تولید ساالنه آب از سوی این شهرکت ۱۳6 میلیون مترمکعب است، 
یادآوری می کند: پیش بینی ها نشان می دهد کالنشهر تبریز نیاز به ۱۵۰ میلیون مترمکعب 
آب شرب دارد. معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی گفت: 
هم اکنون تامین اب شرب تبریز از ۳ محل روی می دهد که ۵۵ تا 6۰ درصد آن از سد زرینه 
رود، ۱۵ تا ۱7 درصد از از سد نهند و بقیه از چاه های دامنه سهند تامین می شود و غیر از 
آن ها منبع دیگری برای تامین آب شرب وجود ندارد. خانی، ادامه داد: برای جبران کسری 
آب شرب تبریز امکان حفر چاه به علت تداخل در حرایم کشاورزی وجود ندارد بنابراین این 
شرکت اقدام به امانت گرفتن چاه های سایر ارگان ها از جمله شهرداری و منابع طبیعی کرده 

و 2 حلقه چاه متروکه را بازسازی کرده است.

اهواز- رحمان محمدی: مدیر امور بهره برداری ناحیه 
یک  با  گفت:  خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت  شمال 
های  گداختگی  و  ها  دیدگی  آسیب  گسترده  عملیات 
ناشی از افزایش دما در شبکه برق شمال استان خوزستان 

برطرف شد.

محسن مرادی بیان کرد: افزایش دمای هوا و تداوم آن باعث 
باال رفتن مصرف انرژی و در نهایت گداختگی تجهیزات برق شد 
که نیاز به برطرف شدن داشت. وی با بیان اینکه در صورت برطرف 
های  خاموشی  بود  ممکن  آمده،  وجود  به  های  آسیب  نکردن 
گسترده تری در شبکه رخ دهد، افزود: با یک عملیات گسترده 

در مدت زمان سه ساعت با انتقال بار و خاموشی های حداقلی 
گداختگی ها و آسب های ایجاده شده برطرف و شبکه به حالت 
عادی برگشت. مدیر امور بهره برداری ناحیه شمال شرکت برق 
منطقه ای خوزستان تصریح کرد: این عملیات اصالح شبکه در 
گستره جغرافیایی شمال خوزستان و بصورت همزمان در مناطق 

اندیمشک، دزفول، شوش، عبدالخان، هفت تپه و آهودشت انجام 
شده است. مرادی توضیح داد: با توجه به جایگاه و اهمیت ناحیه 
شمال در شبکه برق رسانی، این رفع اشکال های به وجود آمده 
باعث پایداری شبکه برق ناحیه شمال و کل شبکه برق منطقه 
صبوری  و  همکاری  از  تشکر  با  وی  است.  شده  خوزستان  ای 
مردم از آنها خواست تا در روزهای گرم در مصرف برق صرفه 
جویی بیشتری باشند تا شبکه برق دچار حادثه و خاموشی های 

ناخواسته نشود.

پزشکی  های  فوریت  رئیس  محمدی:  رحمان  اهواز-   
همیاری  و  همکاری  با  گفت:  ایران  حفاری  ملی  شرکت 
مجموعه کارکنان و کادر بهداشتی و درمانی، شیوع بیماری 
کووید _ 19  به طور کامل تحت کنترل است و بنا به اعالم 
در  شرکت  این  نفت  صنعت  درمان  و  بهداشت  سازمان 

وضعیت سفید قرار دارد.
موقع  به  تامین  و  امکانات  بسیج  به  اشاره  با  قاسمی  پریسا 
تجهیزات مورد نیاز برای ارایه خدمات بهداشتی به کارکنان اعم 

از عملیاتی و ستادی، افزود: دستورالعمل ها و ابالغیه های صادره 
در زمینه اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای با ویروس کرونا در این 
شرکت با جدیت و وسواس خاصی دنبال می شود. وی اظهار کرد: 
ستاد مبارزه  با کرونا در شرکت که همسو با ستاد ملی کرونا، 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی نسبت به ابالغ پروتکل ها و پیگیری راهکارها 
و اجرای الزامات در این ارتباط تحت نظارت مستقیم مدیرعامل 
باشد موجب شتاب  ترسیم شده می  ،پی جوی وظایف  محترم 

بخشی در گردش اطالعات و ارزیابی و بررسی های فنی فعالیت 
ها در این مبحث گردیده است. قاسمی با تاکید بر استمرار  اقدامات 
پیشگیرانه و مقابله ای با ویروس کرونا گفت: با وجود گستردگی 
دامنه عملیاتی این شرکت در مناطق خشکی و دریایی چند استان 
کشور، در نتیجه تالش های صورت گرفته و فرهنگ سازی مناسب 
شاهد کنترل بیماری خاصه در موقعیت های دستگاه های حفاری 
ایران  ملی حفاری  پزشکی شرکت  های  فوریت  رئیس  هستیم. 
غربالگری نزدیک به ۴۵ هزار مورد کارکنان اقماری و ماموران هنگام 

تردد در دستگاه ها، فضاهای کارگاهی و ادارات ستادی، تامین و 
توزیع بیش از ۳۵۰ هزار ماسک و ۱6 هزار لیتر مواد ضدعفونی 
دست و سطح و فراتر از ۳۱ هزار مورد گندزدایی اماکن اداری، 
پشتیبانی، عملیاتی و مسکونی سازمانی را بخشی از فعالیت های 

فیزیکی در این ارتباط برشمرد.

مختاری  مهندس  پندار:  میرزایی  فریبا  قدس-  شهر 
شهردار قدس با اشاره به ابالغ مصوبات ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا به منظور اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی 
به  گفت:  اداری،  محیط های  در  بهداشت  وزارت  ایمنی  و 
شهرداری  پرسنل  و  شهروندان  سالمتی  حفظ  منظور 
اداری  محیط  سطح  در  مربوطه  دستورالعمل های  قدس 
مجموعه شهرداری قدس از جمله الزام به استفاده از ماسک 
بدون  مراجعین  به  ارائه خدمات  از  و خودداری  بهداشتی 

ماسک اجرایی شده است. 
مصوبات  اجرای  به  اشاره  با  قدس  شهردار  مختاری  مسعود 
کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا در محیط اداری شهرداری قدس و تمامی مناطق، سازمان ها 
و واحد های تابعه اظهار داشت: با توجه به گسترش و شیوع مجدد 
بیماری کرونا و ضرورت برنامه ریزی در راستای مدیریت این بیماری، 
شهرداری قدس در تبعیت از مصوبات کمیته امنیتی، اجتماعی و 
انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابالغیه استانداری تهران 
وزارت  ایمنی  و  بهداشتی  پروتکل های  و  دستورالعمل ها  اجرای 

بهداشت را در محیط اداری در دستور کار قرار داده است.
شهرداری  مجموعه  در  شاغل  کارکنان  کلیه  افزود:  وی 
قدس در راستای حفظ سالمت خود و شهروندان محترم ملزم 
به استفاده از ماسک در تمامی ساعات کار در محل کار بوده و 
طبق بخشنامه ابالغی از ارائع خدمات به مراجعین فاقد ماسک 
بهداشتی خودداری می شود. شهردار قدس بیان داشت: با برنامه 
ریزی صورت گرفته در راستای کاهش تجمعات و ازدحام کلیه 

خدمات ارائه شده شهرداری قدس با حضور دو سوم کارکنان ارائه و 
یک سوم کارکنان از طریق دورکاری یا اعطای مرخصی به صورت 
نوبت بندی از حضور در محل کار معاف هستند.  مهندس مختاری 
گفت: همچنین در راستای اجرای دقیق مفاد بخشنامه های صادره 
سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور حمایت از کارکنان 
آسیب پذیر، کارکنان دارای بیماری های زمینه ای، مادران باردار 
و شیرده، جانبازان شیمیایی، بیماران خاص و دارای شرایط ویژه، 
زنان سرپرست خانوار و یا دارای فرزند و همسر معلول و افراد بدون 
عالمت با سابقه تماس با بیماری کووید ۱9 در اولویت دورکاری 
قرار دارند. وی تصریح کرد: علی رغم تمامی موارد مذکور با توجه 
به ابالغ صورت گرفته به تمامی واحد های شهرداری قدس تاکید 
ویژه خدمات  به  به شهروندان  ارائه خدمات  روند  تا  است  شده 
ضروری بدون هیچ گونه وقفه و معطلی در کمترین زمان صورت 
این ویروس  بر بستن  به زودی شاهد رخت  امیدواریم  پذیرد و 

منحوس از سطح کشور باشیم.

انجام عملیات گسترده جهت رفع آسیب و پایداری شبکه برق در شمال خوزستان

رئیس فوریت های پزشکی شرکت ملی حفاری ایران

شیوع بیماری کووید _ 19  به طور کامل تحت کنترل و شرکت در وضعیت سفید قرار دارد

مهندس مختاری شهردار قدس:

اجرای دستورالعمل های ابالغی ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا در سطح محیط اداری شهرداری قدس

قائم مقام مدیرعامل و مدیر توزیع برق شهرستان قم از تبدیل بیش از 40 درصد 
از شبکه فشار ضعیف استان به کابل خودنگهدار به منظور جلوگیری از سرقت 

خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان، مهندس "رضا مداحی" با اشاره 
به دهمین هفته اجرای طرح های جهادی توسط شرکت توزیع برق استان قم گفت: سعی 
می کنیم در قالب این طرح ها با استفاده از ظرفیت واحدهای پشتیبانی، اجرایی و پیمانکاری 
پروژه های مهم و کاربردی از جمله تبدیل سیم های مسی به کابل خود نگهدار را انجام 
دهیم. وی سرقت سیم های مسی توسط افراد سودجو و فرصت طلب را باعث ایجاد خسارت 
به شبکه توزیع و وسایل برقی مشترکین دانست و اظهار کرد: با تبدیل سیم های مسی به 
کابل های خود نگهدار ضمن برطرف کردن این مشکل، همزمان رفع ضعف ولتاژ نیز انجام 
می شود و ولتاژ مناسبی تحویل مشترکین داده می شود.  قائم مقام مدیرعامل و مدیر توزیع 

برق شهرستان قم تصریح کرد: تعدیل بار  و تقویت ظرفیت شبکه و افزایش قدرت مانور شبکه 
از دیگر اهدافی است که در اجرای طرح های جهادی دنبال می شود. وی با بیان اینکه تاکنون 
حدود 26 طرح در پنج شنبه های جهادی اجرا و ۳۰ کیلومتر از شبکه به کابل های خودنگهدار 
تبدیل شده است گفت: در این طرح ها بالغ بر 2۰هزار نفر ساعت نیروی اجرایی مشارکت 
داشتند ضمن اینکه بیش از ۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیز در آن ها هزینه شده است. مداحی با 
اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۴۰ درصد شبکه فشار ضعیف استان به کابل خودنگهدار تبدیل 
شده است خاطرنشان کرد: این طرح ها تا زمانی که تمام سیم های مسی به کابل خودنگهدار 

تبدیل شود ادامه خواهد یافت.

قائم مقام مدیرعامل برق قم:

شبکه های برق استان ضدسرقت می شود

۱۴


