
یکشنبه 24 اسفند 1399 |  30 رجب 1442 | شماره 20620 8 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:

بهره برداری بیش از ۴۱۳ میلیارد 
تومان پروژه در برق منطقه ای 

خوزستان در سال ۹۹

اهواز - رحمان محمدی: مدیرعامل شرکت برق 
ابتدای سال جاری  از  ای خوزستان گفت:  منطقه 
تاکنون بیش از ۴۱۳ میلیارد تومان پروژه در شبکه 
برق تحت نظارت این شرکت به بهره برداری رسیده 

است. 
محمود دشت بزرگ با ارائه خالصه آماری از اقدامات 
انجام شده در شبکه برق تحت نظارت این شرکت در 
بویراحمد در سال  دو استان خوزستان و کهگیلویه و 
انتقال و فوق  برق  بیان کرد: پنج پروژه پست  جاری، 
توزیع از ابتدای سال جاری تاکنون در این شرکت به 
بهره برداری رسیده که ظرفیت آنها ۳۲۲ مگاولت آمپر 

بوده است.
وی افزود: در بخش خطوط نیز شش پروژه به بهره 
برداری رسید که در مجموع ۱۸۹ کیلومتر مدار به ظرفیت 

خطوط شبکه اضافه کرده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: 
عالوه بر افزایش ظرفیت در بخش پست ها و خطوط برق، 
۹.۶ مگاوار به ظرفیت بانک های خازنی و ۱۵ کیلومتر مدار 
به طول هادی پرظرفیت شبکه اضافه شده که در مجموع 
ارزش سرمایه گذاری این پروژه ها ۴۱۳ میلیارد و ۴۰۰ 

میلیون تومان بوده است.
دشت بزرگ افتتاح این پروژه ها را حاصل خودباوری 
و استفاده از دانش بومی در صنعت برق کشور دانست 
و تصریح کرد: این پروژه ها در شرایطی به بهره برداری 
رسیده است که به دلیل بیماری کرونا و شرایط اقتصادی 

حاکم بر کشور، با مشکالتی رو به رو بوده ایم.
وی با بیان اینکه افتتاح این پروژه ها باعث افزایش 
قدرت اطمینان شبکه و باال رفتن قدرت مانور در شبکه 
خواهد شد، افزود: در حال حاضر پروژه هایی با اولویت 
عبور از تابستان ۱۴۰۰ در مرحله نهایی شدن است و در 
مجموع ۱۳۱ پروژه بزرگ در برق منطقه ای خوزستان 
فعال بوده که با افتتاح آنها ۹ هزار مگاولت آمپر به ظرفیت 

شبکه اضافه خواهد شد.

ایستگاه های تاکسی و اتوبوس شهر 
گرگان ساماندهی شدند

گرگان - در آستانه سال جدید ایستگاه های 
سازمان  توسط  شهری  درون  اتوبوس  و  تاکسی 

حمل و نقل شهرداری گرگان ساماندهی شدند.
عملیات رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس و ساماندهی 
ایستگاه های تاکسی در مسیر ولیعصر - مدرس - کاشانی 
جهت خدمات دهی مطلوب به شهروندان بر اساس طرح 
نقل  و  حمل  سازمان  توسط   ۱۴۰۰ بهار  از  استقبال 

شهرداری گرگان انجام شد.
همچنین در آستانه ورود به سال جدید مهدی کمال 
غریبی سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان 
طی مراسمی از نیروهای شاغل در آرامستان با اهدای لوح 
سپاس و هدیه ای به رسم یادبود تقدیر کرد. این مراسم 
که با همکاری اداره حراست شهرداری گرگان برگزار شد 
از تمامی نیروهای آرامستان که از ابتدای شیوع ویروس 
تقدیر صورت  بودند  متقبل شده  زیادی  کرونا زحمات 
گرفت.مهدی کمال غریبی در این مراسم اظهار داشت: 
کار کردن در آرامستان به دلیل اینکه مراجعان به دلیل 
از دست دادن نزدیکان خود، در شرایط روحی مناسبی 

نیستند بسیار دشوار است. 
سالن  مخصوصا  شهرداری  از  واحد  این  کارکنان 
تطهیر، از زحمتکش ترین کارکنان شهرداری به شمار می 
آیند چرا که در حین انجام وظیفه خود تالش می کنند با 
بستگان متوفی همدردی کنند و از بار غم آن ها بکاهند.

در ادامه کمال غریبی از دفتر حمل و نقل آمبوالنس در 
آرامستان و نحوه خدمات دهی این واحد در آرامستان 
و سپس از پایانه های مسافربری و چگونگی روند آماده 

سازی پایانه ها ویژه طرح استقبال از بهار بازدید کرد.

اخبار ایراناخبار ایران با حضور وزیر راه و شهرسازی؛

شش پروژه دریایی و بندری در استان بوشهر مورد بهره برداری قرار گرفت
بوشهر – زهرا بهرامی: شش پروژه توسعه بندری 
استان بوشهر در آیینی با حضور وزیر راه و شهرسازی 
و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در این آیین 
حریق  اطفا  سیستم  شامل  نخست  پروژه  داشت:  اظهار 
ثابت بندر خارگ است که با اعتباری ۷۵ میلیارد ریال و 
با هدف ارتقا سطح ایمنی بندری اجرا شده است.  سیاوش 
تعمیرات  شامل  نیز  پرژه  دومین  کرد:  بیان  ارجمندزاده 
اساسی منجر به PM  تاسیسات زیربنایی محوطه بندر 
با  انبار شماره ۶ است که  تا  بوشهر حدفاصل درب ورود 
اعتبار ۱۴۵ میلیارد ریال و با هدف حفظ زیرساخت  های 
بندر  اسکله  به  رسانی  برق  کرد:  اظهار  است. وی  بندری 
با هدف  و  ریال  میلیارد  اعتبار ۲۰  با  نیز  مروارید خارگ 
افزایش امنیت و بهره وری اجرا شده  ارتقا سطح ایمنی، 
است. ارجمندزاده ادامه داد: اجرای اتصال سامانه بین المللی 
ناوتکس بوشهر، خارگ، گناوه، محمدعامری، کنگان، دیر، 
بوالخیر، ریگ و الور ساحلی به شبکه سراسری از طریق 
فیبر نوری و تجهیز و راه اندازی سیستم مخابراتی ترمینال 
مسافربری بندر بوشهر به عنوان پنجمین پروژه با اعتبار 
۳۰ میلیارد ریال اجرا شده است. ارجمندزاده اظهار کرد: 
شناور ویژه پاک سازی آلودگی های نفتی خلیج فارس نیز با 
اعتبار ۶ هزار و ۱۶۸ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال آب اندازی 
می  شود. وی عنوان کرد: طرح تدقیق مطالعات یکپارچه 

مناطق ساحلی استان بوشهر نیز با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال 
مورد رونمایی قرار می گیرد.

آب اندازی شناور ویژه پاک سازی آلودگی های نفتی 
در خلیج فارس

در سفر وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر 
ویژه  "دریاپاک ۱"  شناور  بوشهر  به   ایران  دریانوردی  و 
اندازی  آب  فارس  در خلیج  نفتی  آلودگی  های  پاک سازی 

شد. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر  با بیان که  
این شناور از نظر کاربری وفناوری به کار رفته در سیستم 
رانش و تجهیزات ویژه مقابله با آلودگی نفتی و جمع آوری 
در منطقه بی نظیر است ، گفت: شناور دریاپاک۱ با طول 
سیستم  به  مجهز  متر  عرض ۱۳  و  چهار   آبخور   ،۵۵.۵
رانش دیزل الکترونیک است که قادر است با سرعت ۱۶ 
گره دریایی برای عملیات های ساحلی و فراساحلی خلیج 

فارس در زمینه پاک سازی و مقابله با آلودگی نفتی در دریا 
فعالیت کند. سیاوش ارجمندزاده افزود: این کشتی به عنوان 
شناور ویژه مقابله با آلودگی نفتی دارای سیستم جمع آوری، 
جداسازی، ذخیره و حمل مواد نفتی ریخته شده در دریا 
است. وی اضاف کرد:  شناور یاد شده مجهز به ۳۵۰متربوم 
لکه های  محاصره   و  هدایت  محصورکردن،  برای  دریایی 
نفتی، سیستم پاشش دیسپرسنت یا مواد زایل کننده نفتی، 
بازوهای هدایت لکه های نفتی به اسکیمرهای کارگذاشته در 
شناور، انواع اسکیم ها، پمپ انتقال مواد نفتی و مخزن ۵۵۰ 
متر مکعبی ذخیره است. وی یادآور شد: میزان سرمایه گذاری 
سازمان بنادر ودریانوردی برای ساخت این شناور معادل ۲۱ 
میلیون یورو به ارزش )۶ هزار و ۴۶۸ میلیارد و ۵۷۰ میلیون 
ریال( است که این رقم نشان از اهمیت ویژه سازمان بنادر 

ودریانوردی به حفاظت از محیط زیست دریایی است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: بدون 
شک، توان باالی این شناور و قابلیت ویژه تجهیزات آن، 
کمک شایانی به ارتقای جایگاه سازمان و اداره کل بنادر 
ودریانوردی استان بوشهر برای حضور به موقع در دریا، برای 
پاک سازی آلودگی های نفتی در حوزه خلیج فارس است. 
ارجمندزاده اظهار داشت: استان بوشهر بیشترین میدان  های 
نفتی را در بین سواحل کشور دارا است و در شرایط طبیعی 
روزانه بیش از ۶۰۰ هزار بشکه تولید میدان  های واقع در 
آب  های این استان و به طور متناوب نیز آلودگی  هایی در این 

محدوده دریایی ایجاد می  شود.

از  جمعی  حضور  با  مرادیان:   یحیی   – اصفهان 
مدیران عامل ادواری شرکت آبفا، کتاب »تاریخ آب 

و فاضالب اصفهان« رونمایی شد .
مدیرعامل شرکت آّبفا استان اصفهان در این مراسم گفت: 
این کتاب با هدف مستند سازی تالش هایی که در  دهه 
چهل تا کنون  در راستای ارائه  خدمات زیر بنایی همچون 
تامین آب شرب سالم و بهداشتی و جمع آوری، دفع و تصفیه 

فاضالب به مردم اصفهان صورت گرفته، منتشر شده است.
هاشم امینی با بیان اینکه بنیانگذار صنعت آبفا در کشور، 
اصفهان می باشد عنوان کرد: صنعت آبفا در اصفهان پایه 
گذاری شد و دیگر استانهای کشور با الگو برداری از اصفهان، 

چگونگی  ارائه خدمات آبفا را در دستور کار قرار دادند.
ارائه  در  همچنان  اصفهان  آبفا  صنعت  داد:  ادامه  وی 
خدمات به مردم در کشور  پیشرو محسوب می شود چرا که 
کارکنان فعلی این صنعت میراث دار خوبی از لحاظ خدمات 

رسانی بی وقفه به مردم می باشند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه  در 
منابع آب، آب  به رغم محدودیت های  ۱۱ سال گذشته 
شرب پایدار مردم تامین گردید، تصریح کرد: عالوه بر اینکه 

با استفاده از تکنولوژی نوین آب شرب مردم در سطح استان 
به صورت پایدار تامین گردید، خدمات رسانی در قالب  جمع 
آوری، انتقال، دفع فاضالب به صورت بهداشتی با سرعت 
قابل توجهی در دستور کار قرار گرفت، به گونه ای که تقریبا 
در هر سال یک تصفیه خانه در سطح استان در مدار بهره 

برداری قرار گرفته است. 
امینی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های 
آبفا اشاره کرد و اظهار داشت: از سال ۹۲ تاکنون بیش از ۳ 
هزار میلیارد تومان به  روشهای  مختلف از جمله بیع متقابل، 

فایناس و تبصره ۳ سرمایه گذاری شده است.  
وی بهره مندی آبفا از  تکنولوژی در ارائه خدمات مستمر 
به مردم را موثر  برشمرد و بیان داشت: تودشک اولین شهر 
هوشمند از لحاظ تامین و توزیع آب شرب می باشد و این امر 
در دیگر شهرها همانند خوانسار و بادرود عملیاتی شده است.

وی افزود : ۲۳ خدمت آبفا به صورت الکترونیک و غیر 
حضوری ارائه می شود که این امر بیانگر بهره مندی مطلوب 

آبفا اصفهان از دانش روز می باشد.
اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  گفت:  امینی  
نخستین شرکت آبفای کشور به شمار می رود که تاکنون 

با نصب یک میلیون و ۴۰۰ هزار انشعاب آب در ۹۸ شهر و 
حدود ۱۰۰۰ روستای استان و نیز نصب ۶۷۰ هزار انشعاب 
فاضالب در ۳۵ شهر و پنج روستای استان اصفهان، جمعیتی 
بالغ بر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را در بخش آب و نزدیک به 
۳ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر را در بخش فاضالب تحت پوشش 

خود قرار داده است.
اینکه  بیان  با  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  عامل  مدیر 
این کتاب در ۶۰۴ صفحه، قطع وزیری و در قالب شش 
فصل و دو ضمیمه منتشر شده اظهار داشت: »اصفهان در 
دهه ۱۳۴۰ شمسی«، » اصفهان پیش از تشکیل سازمان 
آب و فاضالب«، »تاسیس سازمان آب و فاضالب اصفهان«، 
»گسترش کار سازمان آبفا به شهرهای اطراف« و »تشکیل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان« عناوین پنج فصل 
این  این کتاب را تشکیل می دهند. فصل ششم  نخست 
کتاب که »تاریخ شفاهی« نام دارد حاوی ۲۰ مصاحبه با 
افراد مطلع و تاثیرگذار در طول تاریخ فعالیت شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان است که مطالعه آن برای مخاطب 

لذت بخش است.
گفت:ضمیمه  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 

نخست این کتاب به »خاطرات مهندس امیر سعید  موسوی 
حجازی« بنیانگذار سازمان آب و فاضالب اصفهان در سال 
۱۳۴۵ اختصاص دارد که نگاهی ژرف و موشکافانه به معضل 
تصفیه  و  دفع  آوری،  همچنین جمع  و  آب شرب  تامین 
فاضالب در کهن شهر اصفهان انداخته است. ضمیمه  دوم 
این کتاب نیز شامل ۱۳ سند و ۷۴ قطعه عکس است که 

تعداد زیادی از آن ها برای نخستین بار منتشر می شود.
و  مورخ  رجایی«  عبدالمهدی  »دکتر  شود  می  اضافه 
خورسندی«  »مهرداد  و  اصفهان  دانشگاه  پژوهشگران  از 
سرپرست گنجینه و مرکز اسناد شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، کار نگارش کتاب »تاریخ آب و فاضالب اصفهان« را  

در مدتی بیش از یک سال به انجام رسانده اند.

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت 
بازار کاالهای فرهنگی در کشور گفت: نباید این بازار 

پرمخاطب را در اختیار رقبای خارجی قرار دهیم.
در  ناظمی  قاسم  سید  تبریز،  در  ما  خبرنگار  گزارش  به 
اختتامیه جشنواره کاالهای فرهنگی فیروزه در استان اظهار 
داشت: در دنیایی زندگی می کنیم که به دلیل وجود رسانه 
های فراگیر، مرز بین فرهنگ ها برداشته شده است و فرهنگ 
تمامی جوامع از یکدیگر تاثیر می پذیرد. وی ادامه داد: ملتی 
که از حفظ و نگهداری فرهنگ خود غفلت کند، پس از مدتی 
متوجه تحریف فرهنگ خود شده و در دنیای فرهنگ دیگر ملت 
ها زندگی خواهد کرد.  وی، لباس را یکی از مظاهر فرهنگی یک 
ملت عنوان کرده و گفت: هم اکنون اگر به لباس های تولید 
شده به درستی دقت کنیم، متوجه عدم تطابق بیشتر آن ها با 
فرهنگ ایرانی - اسالمی خواهیم شد چرا که متاسفانه بخشی 
از تولیدکنندگان ما دچار تقلید از تولیدات سایر کشورها شده 
اند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی با بیان 
اینکه فرهنگ حاکم بر دیگر جوامع حتی سلیقه مخاطب ایرانی 
را نیز تغییر داده است، گفت: برگزاری این جشنواره حرکت 
بابرکتی است که سبب می شود تا تولیدکنندگان حوزه کاالهای 

فرهنگی، ظرفیت های خود را باور کرده و پر قدرت تر از گذشته 
در این راه قدم بردارند.  وی ادامه داد: برگزاری چنین جشنواره 
هایی، تاکید بر روی این موضوع است که اگر محصولی متناسب 
با نیاز مخاطب ایرانی تولید کنیم، می توانیم بر روی ذائقه او 
تاثیرگذار باشیم. وی، بازار کاالهای فرهنگی را بازار بزرگ و 
پرمشتری دانست و گفت: اگر در این حوزه اهتمام جدی و 
همت راسخ، حمایت نهادهای فرهنگی و در عین حال توجه 
به ذائقه مخاطب وجود داشته باشد، شاهد ایجاد بازاری بزرگ 
و پر از مخاطب خواهیم بود که نباید در اختیار رقبای خارجی 
قرار بگیرد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با تاکید بر 
ضرورت حفظ استاندارد در تولید کاالهای فرهنگی گفت: باید 
در تولید کاالها بر روی موضوع تحقیق و خالقیت، وقت و هزینه 
گذاشت تا شاهد تولید کاالیی با کیفیت و با استانداردهای باال 
باشیم. الزم به ذکر است با توجه به سیاست های کلی نظام 
معظم  مقام  تأکیدات  از  تاسی  با  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
عرصه های  در  موضوع خودکفایی  به  توجه  بر  مبنی  رهبری 
به  منظور رونق  ایرانی و همچنین  مختلف، مصرف کاالهای 
تولید و افزایش مصرف کاالهای فرهنگی در میان اقشار مختلف، 
با ششمین  جشنواره جایزه فیروزه آذربایجان شرقی همزمان 
دوره جایزه ملی فیروزه، با هدف اصالح الگوی مصرف و ارتقاء 

و ترویج محصوالت فرهنگی و هنری کاربردی با رویکرد کشف 
خالقیت ها و ایده های نو در استان برگزار شد. این جشنواره در 
موضوعات عروسک، نوشت افزار،  هدایای فرهنگی، کارت پستال 
و پیکسل برگزار شده و نفرات برتر خود را شناخت.  در بخش 
عروسک، مریم علوی میالنی با اثر )اولدوز و کالغ(، مریم حسن 
زاده با اثر )ساری گلین( و وحیده زنگ  آبادی با اثر )بختیار 
وآذرم( به ترتیب مقام های اول تا سوم این بخش جشنواره 
را کسب کردند. در بخش کارت پستال و پیکسل، ندا تنهائی 
مقدم با اثر )ترنم عشق( و ساالر عشرت خواه با اثر )کارتون( به 
ترتیب مقام های اول و دوم این بخش را کسب کردند. در بخش 
هدایای فرهنگی، وحید قنبری با اثر )شیرینی خوری ۱۸سانت( 
و مهین عباسی نسب با اثر )کاسه ماهی( به ترتیب مقام اول و 
دوم این جشنواره را به دست آورند. در بخش نوشت افزار، حمید 
عابدینی با اثر )دفتر تحریر استاد شهریار( مقام دوم این بخش 
را کسب کرده و اثر فرید حسن پور با عنوان )دفتر نقاشی آراز و 

آیناز(، شایسته تقدیر شناخته شد.

رونمایی از کتاب »تاریخ آب و فاضالب اصفهان«

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:
با وجود رسانه های فراگیر مرز بین فرهنگ ها برداشته شده است

آذربایجان شرقی - فالح: جلسه هم اندیشی و نشست رابطین روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با حضور رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، جلسه هم اندیشی و نشست رابطین روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان با حضور علیرضا ایمانلو رییس هیئت مدیره 
و مدیرعامل شرکت آبفا آذربایجان شرقی، عباس پور قائم مقام و پایا و عظیم پور 
معاونان این شرکت در سالن اجتماعات برگزار شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی در این نشست با اشاره به اهمیت فرصت ایجاد شده، به تبیین 
اهداف و برنامه های شرکت آب و فاضالب استان در راستای افزایش فرهنگ 

عمومی مصرف پرداخت. 
علیرضا ایمانلو با اعالم اینکه شرکت آب و فاضالب، شرکتی خدماتی و مردم 
محور است، اظهار داشت: توجه وافی و کامل به موضوع افزایش فرهنگ عمومی 
جامعه در قبال مصرف آب و بحث صرفه جویی، موضوع با اهمیت و مهمی است که 
انتظارها از دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی به عنوان متولی این امر بسیار و 
بحق می باشد. وی ادامه داد: باید اقدامات و عملکرد شرکت آب و فاضالب به نحو 

درست و شایسته و مستمر برای عموم اطالع رسانی شود تا بتوان زحمات کارکنان 
شرکت آب و فاضالب در شهرستان ها و کل استان را انعکاس داد. 

ایمانلو تصریح کرد: اگر اطالع رسانی و آگاهی بخشی در سطوح باال و به نحو 
احسن انجام پذیرد و زحماتی که در عقبه ی تولید و آبرسانی و رساندن آن به دست 
هموطنان صورت می پذیرد به درستی منعکس گردد، مطمئنا هموطنان عزیز نیز 

زحمات عزیزان در شرکت آب و فاضالب را بی پاسخ نخواهند گذاشت. 
وی خاطرنشان کرد: ما باید در عرصه اطالع رسانی و آگاهی بخش عمومی 
مردم عزیز، سهم شایان و جلوتر از سایر بخش ها داشته باشیم و شرکت آب 
و فاضالب همیشه آماده است که ایده های جدید و نو و درست را پذیرفته و 
استفاده نماید. مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا استان نیز 
در این نشست گزارشی از عملکرد سال ۹۹ در حوزه روابط عمومی و آموزش 

همگانی را ارائه کرد. 
مهدی پورآقاجان گفت: در بخش اطالع رسانی و در حوزه رسانه ای اقدامات 
خوب و سازنده ای انجام پذیرفته که می توان به برگزاری )اسپانسری( ۳۰ برنامه 
مسابقه تلویزیونی، ۵۰ عدد برنامه عملکردی در حال بخش از شبکه استانی، 
)اسپانسری( ۳۰ برنامه مسابقه رادیویی و برنامه های رادیویی و تلویزیونی مختلفی 

که مدیریت عامل و معاونان شرکت در رسانه ملی حضور یافته اند، اشاره کرد. 
وی افزود: در حوزه تبلیغات محیطی  ۲۵ بنر فعال در سطح کالنشهر تبریز 
نصب گردیده که قصد داریم در پیک مصرف سال آینده، تعداد آن را به ۱۰۰ 
عدد افزایش دهیم. وی اضافه کرد: همچنین حدود ۲۵ دستگاه اتوبوس شهری به 
صورت فعال برای مدیریت مصرف وجود دارند که برنامه این هست که آن را به 
۲ دستگاه اتوبوس بزرگ آب تبدیل کنیم تا به شکل دائمی در سطح شهر حضور 
یافته و با ارائه خدمات و مشوق هایی به منظور مدیریت مصرف، فعالیت نمایند. 

وی افزود: طی اینمدت حدود ۵۰۰۰ بسته ۱۰ تایی، ماسک های کودک 
است.  گردیده  توزیع  در سطح شهر  مدیریت مصرف  با شعارهای  بزرگسال  و 
پورآقاجان ادامه داد: در زمینه انتشارات نیز در سال گذشته بروشورهای عملکرد 
مختلفی داشتیم و یک کتابچه نیز با عنوان عملکرد شرکت در یکپارچه سازی آماده 
گردیده و یک کتاب نیز امسال برای اولین بار با عنوان عملکرد شهرستانی سال ۹۹ 

مراحل پایانی نشر و توزیع را طی می کند. 
وی افزود: با همکاری سازمان های مردم نهاد اقدامات مشترکی صورت گرفته 
که از جمله آنها دیوارنویسی در سطح شهر با موضوع مدیریت مصرف آب بوده و 
افزایش فرهنگ سواد آبی که البته با استقبال سازمان زیباسازی شهرداری همراه 
شد. وی همچنین گفت: در انتهای سال جاری پوسترهایی با موضوع مدیریت 
مصرف در خانه تکانی عید تهیه شده که با همکاری سازمان های مردم نهاد توزیع 

خواهد شد. 
وی ادامه داد: با توجه به تفاهم نامه ای که وزیر محترم نیرو و وزیر محترم 
آموزش و پرورش منعقد کرده اند و ابالغ نیز شده است، موضوع افزایش سواد آبی 
در سطح مدارس آغاز گردیده و قصد داریم در برنامه هایی از جمله سامانه شاد برای 
دانش آموزان به اجرا گذاشته شود. وی با اشاره به اقدامات انجام یافته در حوزه 
روابط عمومی و رسالت خطیری که در عرصه افزایش آگاهی سازی و فرهنگ 
عمومی مصرف دارد، ابراز امیدواری کرد؛ بتوان با تالش مضاعف و شبانه روزی 
این امر خطیر را به سرانجام رساند. الزم به ذکر است در پایان جلسه از اکبر خلیل 
پور )آبدار روستای شادآباد مشایخ( به واسطه عملکرد وی در مدیریت مصرف، 
کنترل انشعابات غیرقانونی و همچنین به تعدادی از رابطین فعال روابط عمومی 
در سطح استان با اهدای لوحی از سوی علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و 

فاضالب آذربایجان شرقی تقدیر به عمل آمد.

تقویت و توسعه گستره عملکرد روابط عمومی آبفا؛

ایمانلو: آب و فاضالب شرکتی خدماتی و مردم محور است

برگزاری یادواره شهداء در دانشگاه 
صنعتی قم

قم - یادواره شهدا با هدف زنده نگه داشتن نام و 
یاد شهدا، در سالن همایش های شهید آخوندی به 
همت مدیریت فرهنگی دانشگاه صنعتی قم برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قم؛ این مراسم 
با روایتگری حجت االسالم والمسلمین جوشقانی و مدیحه 
سرایی جواد برزگر و با حضور جمعی از اساتید وکارکنان 
دانشگاه صنعتی برگزار وبه صورت برخط در فضای مجازی 
پخش شد.  دکتر رضایی نور رئیس دانشگاه صنعتی قم 
گفت:هرسال در این روزها اردوهای راهیان نور می توانست 
یاد و خاطره ی شهدای دفاع مقدس را برای ما زنده نگه 
دارد اما امسال با وجود شرایط بیماری کرونا توفیق حضور 
در اردوهای راهیان نور برای دانشجویان و دانش آموزان 
وجود ندارد. وی ادامه داد: تمام هدف ما برای برگزاری 
یادواره های شهدا زنده نگه داشتن نام و یاد شهداست 
زیرا ما به شهدا مدیونیم و باید همیشه قدردان آنها باشیم. 
حجت االسالم و المسلمین جوشقانی در ابتدای روایتگری  
از رشادت های شهدای ۸ سال دفاع مقدس این برنامه 
گفت: همه ما مدیون ایثار و گذشت شهدا هستیم و حداقل 
کاری که می توانیم برای ادامه دادن راه شهدا انجام دهیم 
زنده نگه داشتن خاطرات، آرمان ها و یاد آنهاست. وی ادامه 
داد: شهید حججی یکی از شهدای مدافع حرم است که 
خداوند نگاه ویژه ای به او داشت، اگر ما در کنار شهدا در 
میدان نبرد علیه ظلم حضور نداشته ایم امروز می توانیم با پا 
گذاشتن در مسیر آنها گوشه ای از ایثار آنها را جبران کنیم 
و همان طور که رهبر عزیزمان فرموده اند این امکان وجود 
دارد که در خصوص هشت سال دفاع مقدس ۸۰ سال کار 
فرهنگی و بصیرتی انجام شود. حجت االسالم والمسلمین 
جوشقانی با اشاره به رشادت های شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی گفت: حاج قاسم سلیمانی به آرزوی دیرینه خود 
که همانا شهادت بود رسید و طبق باور وی و باور همه 
ایرانی ها شهیدان همیشه زنده هستند وقاسم سلیمانی 
تا ابد در دل همه ایرانی ها زنده خواهد ماند. در حاشیه 
این مراسم هم مهمانان از نمایشگاه اینفوگرافی فرماندهان 
شهید استان قم که جنب سالن شهید آخوندی دانشگاه، 

برپا شده بود، بازدید کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان خبر داد:

جمع آوری ۱۴۱ دستگاه غیرمجاز 
تولید ارز دیجیتال در بندرعباس

پور: مدیرعامل  حسین  کیوان   - بندرعباس 
شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: در یک ماه 
گذشته ۱۴۱ دستگاه غیرمجاز تولید ارز دیجیتال در 

بندرعباس شناسایی و جمع آوری شد. 
سه  در  دستگاهها  افزود:این  عبدی  هاجر  مهندس 
نقطه شهرستان بندرعباس شناسایی شدند که بصورت 
غیرمجاز از برق خانگی برای فعالیت استفاده می کردند. 
به گفته وی، دستگاههای استخراج ارز دیجیتال از وسایل 
پرمصرف برق هستند که استفاده از برق غیرمجاز باعث 
هدر رفتن انرژی و افزایش تلفات برق در شبکه توزیع برق 
می شود. واگذاری  انشعاب برق برای تولید ارز دیجیتال 
منوط به اخذ مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت 
و  بیشتر  سود  برای کسب  برخی سودجویان  اما  است 
استفاده از برق ارزان، در منازل و اراضی کشاورزی اقدام 

به تولید ارز دیجیتال می کنند.
دیجیتال  ارز  تولید  کرد: دستگاههای  اضافه  عبدی 
نیاز به مصرف باالی برق دارد و استفاده از آنها نیاز به 
دریافت انشعابهای خاص دارد  به همین خاطر نیز برخی 
افراد برای سود بیشتر از برق خانگی استفاده می کنند. 
در صورت شناسایی عالوه بر جمع آوری این دستگاهها، 

متخلفان نیز به مراجع قانونی معرفی می شودند.

استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل   - اراک 
مرکزی گفت: ۲۶ دوربین ثبت تخلف رانندگی در جاده های 
استان مرکزی مستقر است و ۱۱ دستگاه نیز به تازگی نصب 
شده است. به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر اظهار کرد: ۲۴ 
دستگاه دوربین راهنمایی و رانندگی نظارتی و ۶۴ دستگاه تردد شمار 
در استان مرکزی وجود دارد و زیرساخت ۴۵ دستگاه دوربین ثبت 
تخلف رانندگی نیز در حال آماده سازی است. وی افزود: ۳۷ راهدارخانه 
ثابت و سیار استان مرکزی در دو هفته اخیر با ۳۲۰ نیروی انسانی 

مستقر شده اند و مدیریت راه ها را با شروع بارندگی ها برعهده دارند.  
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی بیان کرد: 
هشت نقطه حادثه خیز در استان مرکزی وجود دارد که اعتبار مربوط 
به رفع خطر آن تأمین شده، تاکنون حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد رفع خطر 
در آنها پیشرفت فیزیکی دارد. به گفته زندی فر، ۵۵ هزار تن ماسه 
این استان  و نمک برای مدیریت بهتر راه ها در زمستان امسال در 
ذخیره سازی شده و روزانه حدود ۴۹۰ هزار وسیله نقلیه از محورهای 

استان مرکزی تردد می کند.

مدیرکل راهداری استان مرکزی:

نصب ۳۷ دوربین ثبت 
تخلف رانندگی در 
محورهای استان مرکزی

۱۴


