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دکتر اعالیی استاندار جدید قزوین عنوان کرد :

نهادینه کردن نحوه صحیح مصرف، 
اولین اقدام در راستای صرفه جویی 

در مصرف منابع آبی است

قزوین- دکتر اعالیی استاندار جدید قزوین عنوان 
در  جویی  صرفه  راستای  در  اقدام  اولین  داشت: 
مصرف آب نهادینه کردن نحوه صحیح مصرف است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین 
مدیران ارشد صنعت آب و برق استان قزوین ضمن دیدار و 
گفتگو با استاندار جدید این استان گزارشی از وضعیت منابع 

آب و انرژی در استان ارائه کردند.
دکتر عالیی استاندار جدید استان قزوین در این نشست 
صمیمانه با اشاره به نحوه مصرف آب در استان اظهار داشت: 
اولین اقدام در راستای صرفه جویی در مصرف آب نهادینه 
کردن نحوه صحیح مصرف است که این مهم باید از طریق 
با همکاری شرکت آب  فرهنگ سازی و اطالع رسانی و 
منطقه ای قزوین و سازمان جهاد کشاورزی صورت پذیرد 
چرا که اگر در این خصوص اقدام مناسبی صورت نگیرد در 
آینده ای نه چندان دور با چالش بزرگی در بحث تامین آب 

در استان مواجه خواهیم بود.
مهندس ملکی رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت 
آب و برق استان قزوین نیز در این جلسه با اشاره به اهداف 
تشکیل این شورا عنوان داشت: این شورا با هدف انسجام 
بیشتر در بین مدیران صنعت آب و برق و همچنین انجام 
اقدامات مشترک در راستای خدمت رسانی به مردم تشکیل 
و چالش های  تا مشکالت  بوده  تالش  در  همواره  و  شده 
موجود در حوزه آب و برق را با همکاری و همفکری همه 
شرکت های تابعه وزارت نیرو در استان حل و فصل نماید.

مهندس ملکی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در 
اجرا  دست  در  های  پروژه  روند  از  گزارشی  ارائه  با  ادامه 
و  بزرگ  های  پروژه  مطالعات  گفت:  شرکت  این  توسط 
زیربنایی در حوزه آب در استان در دهه هشتاد شروع و 
در اواسط دهه نود این مطالعات وارد فاز اجرایی شدند که 
در آن زمان به دلیل تحریم ها و شرایط اقتصادی حاکم بر 
جامعه پروژه ها از روند اجرایی مناسبی برخوردار نبودند 
اما در سال گذشته با پیگیری های بعمل آمده توانستیم 
اعتبارات بسیار مناسبی را برای پروژه های عمرانی شرکت 
جذب نماییم و با تزریق این اعتبارات به پروژه ها توانستیم 
سد نهب را در سال گذشته آبگیری کرده و در حال حاضر 
نیز با فعال نمودن همه جبهه های کارهای باقیمانده این 
سد به دنبال آن هستیم تا بتوانیم در سال آینده سد نهب 
را که با هدف کنترل سیالب های فصلی رودخانه خررود و 
تامین آب مورد نیاز 36800 هکتار از اراضی پایین دست در 

حال ساخت است، به بهره برداری کامل برسانیم.

مدیرعامل شرکت آبفای گیالن ؛ 
آب شرب منجیل تا پایان امروز 

وصل می شود 

آب  شرکت  مدیرعامل  حیدری:  علی   - رشت  
نظارت  و  حضور  با  قبل  دقایقی  گیالن  فاضالب  و 
مستقیم  اجرای عملیات ترمیم خط انتقال چاه فلمن 
منجیل گفت: با اتمام این عملیات تا پایان امروز سه 
شنبه 25 آبان، آب شرب مناطقی از این شهر که با 

قطعی مواجه است، وصل می شود.
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت 
آب و فاضالب گیالن؛ سید محسن حسینی که برای بررسی 
نزدیک روند عملیات ترمیم خط انتقال چاه فلمن منجیل 
در محل حاضر شده  افزود: عملیات رفع شکستگی و ترمیم 
خط انتقال چاه فلمن منجیل از روز گذشته آغاز شده است 

که تا امشب به اتمام می رسد.
وی با اشاره به اُفت فشار و قطعی آب شرب بخشی از 
شهر منجیل تصریح کرد: تا پایان امروز آب آشامیدنی همه 

مشترکین این شهر وارد مدار بهره برداری می شود.
حسینی ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی مردم شهر 
منجیل در 2 روز گذشته گفت: تا پایان عملیات اجرایی 
ترمیم خط انتقال چاه فلمن منجیل، آبرسانی با تانکرهای 
سیار و توزیع آبهای بسته بندی که از روز گذشته آغاز شده، 

تداوم خواهد داشت.

دستگیري سارق سابقه دار و کشف 
10فقره سرقت در رامیان 

بیان  در  وزیري"  "ابوالفضل  سرهنگ  گرگان- 
جزئیات این خبر اظهار داشت: در پي درخواست هاي 
با  قاطع  برخورد  خصوص  در  شهروندان  مکرر 
فروشندگان  متخلف،  سواران  موتورسیکلت 
موادمخدر و سارقان، طرح ارتقاء امنیت اجتماعي با 
هدف افزایش احساس امنیت در دستور کار ماموران 

این انتظامي قرار گرفت.
کنترل  و  شناسایي  با  انتظامي  ماموران  افزود:  وي 
را  دار  سابقه  و  اي  حرفه  سارق  شدند   موفق  سارقان، 
دستگیر کنند که متهمان در تحقیقات مقدماتي به 10 
فقره انواع سرقت ها اقرار کرد.فرمانده انتظامي شهرستان 
مشاهده  صورت  در  مي توانند  شهروندان  گفت:  رامیان 
هاي  فوریت  مرکز  به  را  مراتب  مشکوک،  موارد  هرگونه 

پلیسي 110 اطالع دهند.

سرمایه گذاری بیش از ۹ هزار 
میلیارد ریالی برق منطقه ای 

خوزستان در 1۴00

برق  مدیرعامل شرکت  محمدی:  رحمان  اهواز- 
جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  خوزستان  ای  منطقه 
بخش  در  ریال  میلیارد  هزار   ۹ از  بیش   ، تاکنون 
ایجاد زیر ساخت های برق در شبکه تحت نظارت 
این شرکت در دو استان خوزستان و کهگیلویه و 

بویراحمد سرمایه گذاری انجام شده است.
و  با وجود همه کم  کرد:  اظهار  بزرگ  محمود دشت 
کاستی ها و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، کارهای بزرگ 
و ماندگاری در شبکه انتقال و فوق توزیع تحت نظارت این 
شرکت انجام شده و سرمایه گذاری های خوبی با حمایت 
وزارت نیرو در بخش زیرساخت ها و توسعه صنعت برق 
انجام شده است. وی افزود: در هشت ماه اول سال جاری 
به منظور آمادگی شبکه و پایداری و تقویت آن ، به میزان 
6۹۷ مگاولت آمپر ظرفیت ، 1۹.2 مگاوار بانک خازنی ، 
10۹ کیلومتر مدار خطوط انتقال و فوق توزیع و همچنین 
۵6 کیلومتر فیبرنوری نصب و اجرا شده است. مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: این افزایش 
ظرفیت در بخش پست نسبت به مدت مشابه در سال قبل 
رشد بیش از 12 برابری را نشان می دهد. دشت بزرگ 
اظهار کرد: این پروژه ها با توجه به پارامترهای شبکه و 
مطالعات نیاز سنجی انجام شده، تعریف می شود و هدف 
این شرکت توسعه متوازن زیرساخت های برق در مناطق 
مختلف دو استان با توجه به ظرفیت ها و نیازهای مصرف 

می باشد.

 تأکید مدیرکل راهداری همدان 
بر نقش آموزش در کاهش 

تصادفات جاده ای

همدان- زهرا کوالنی: مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای همدان بر نقش آموزش و فرهنگسازی 

در کاهش تصادفات جاده ای تأکید کرد.
و حمل  راهداری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشست  در  راد  صادقی  صفر  همدان،  ای  جاده  نقل  و 
کمیسیون ایمنی استان با محوریت یادمان قربانیان سوانح 
در  سازی  فرهنگ  و  آموزش  نقش  به  اشاره  با  رانندگی 
کاهش تصادفات جاده ای بر نقش آموزش و پرورش و نیز 
صدا و سیما در این زمینه تاکید کرد و افزود : استفاده از 
تمام ظرفیت ها برای بهبود رفتارهای ترافیکی در استان 
از دوران  بسیار ضروری است. وی اظهار داشت: آموزش 
کودکی بسیار تأثیر گذار است و در این زمینه نقش آموزش 
و پرورش در نهادینه کردن این موضوع امری ضروری است. 
مدیرکل راهداری استان همدان با اشاره به اینکه یکی از 
دغدغه های پلیس راه و راهداری موضوع تصادفات جاده 
ای است، تصریح کرد:  تمامی اقدامات و برنامه ریزی های 
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای همدان و پلیس 
راه باید موجب کاهش تلفات جاده ای شود. این مسئول در 
ادامه افزایش ایمنی در جاده ها را از اولویت های این اداره 
کل عنوان و خاطرنشان کرد: تاکنون اقدامات مناسبی در 
این زمینه انجام گرفته که اجرای ۷ کیلومتر از حفظ میانی 
و ۵ کیلومتر از روشنایی گردنه اسدآباد از جمله این اقدامات 
است. صادقی راد، ایمن سازی مدارس حاشیه راهها، عابران 
پیاده، ادوات کشاورزی و راکبان موتورسیکلت ها را از دیگر 

اقدامات بیان کرد.  
فرهنگ و آموزش ترافیکی نیاز به نگاه تیمی دارد

معاون امور عمرانی استانداری همدان نیز در این نشست 
با تأکید بر رصد با دقت بر نحوه اجرایی شدن مصوبات 
کمیسیون ایمنی استان گفت: ضروری است برنامه کاهش 
برای  ها  تمامی ظرفیت  از  و  تدوین  استان  تصادفات در 
آموزش و فرهنگ سازی کاربران جاده ای استفاده شود. 
فرهاد فرزانه، مسأله فرهنگ و آموزش را موضوع مهمی 
است  الزم  کرد:  تأکید  و  برشمرد  تصادفات  کاهش  در 
برنامه مدونی در این خصوص با دانشگاه ها اجرایی شود 
و اعتبارات آموزشی را به سمت برنامه های ترافیکی سوق 
داده و در این زمینه برنامه ای راهبردی داشته باشیم. وی 
با تأکید بر نگاهی جامع بر مسأله آموزش یادآور شد: انجام 
کاری تیمی و نگاهی تیمی با استفاده ازهمه ظرفیت ها 
برای تحقق این مهم ضرورت دارد. این مسئول در ادامه با 
اشاره به وجود نقاط حادثه خیز در استان، برآشکارسازی و 
رفع این نقاط تأکید و تصریح کرد: در این زمینه نیز الزم 
است جلساتی با فرمانداران شهرستانها برگزار و اقدامات 

جدی در این زمینه انجام شود.
مردم در اجرای نظم و مقررات بسیار ضعیف هستند 
رییس پلیس راه استان هم در این نشست با قدردانی 
از عملکرد راهداری در بحث ایمن سازی راههای استان و 
اقداماتی در این خصوص اظهار داشت: ارتقاء ایمنی راهها 
موضوع مهمی است و تمامی تالش ما باید ارتقای ایمنی 
برای داشتن جاده ای ایمن باشد و باید برای رسیدن به این 

امر مهم از تمام توان استفاده شود.

دستگیری عامالن تیراندازی در 
علی آباد کتول 

گرگان- سرهنگ "الیاس تازیکه" در تشریح این 
خبر بیان داشت: در پی وقوع یک مورد تیراندازی 
از  آباد کتول تیمی ویژه  به تخریب در علی  منجر 

ماموران پلیس امنیت عمومي به محل اعزام شدند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: با اقدامات اطالعاتی و 
فنی پلیس، هویت متهمان شناسایی و پس از هماهنگی 
در  ضربتی  عملیاتی  در  متهم  دو  هر  قضائی  مرجع  با 
متهمان  داشت:  بیان  شدند.وي  دستگیر  مخفیگاهشان 
انگیزه  و  اعتراف  به جرم خود  پلیس  اولیه  تحقیقات  در 
خود از این اقدام هنجارشکنانه را اختالف قبلی با شاکي 
اعالم  با  کتول  آباد  علی  انتظامی  کردند.فرمانده  عنوان 
اینکه متهمان این پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند، 
خاطرنشان کرد: پلیس قاطعانه با مخالن نظم و امنیت 

عمومی برخورد می کند.

اخبار ایراناخبار ایران  دیدار مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم 
با فرماندار شهرستان جعفرآباد استان

شهرستان  فرماندار  دفتر  در  که  نشستی  قم- در 
مدیر  طاهری  محمود  سید  گرفت،  صورت  جعفرآباد 
منطقه قم با ذبیح اله عبدالهی فرماندار این شهرستان 

دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه قم، در این نشست که با حضور مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه، رئیس ناحیه مرکزی 
قم و بخشدار جعفرآباد انجام شد، ذبیح اله عبدالهی فرماندار 
مدیریت  حساسیت  و  اهمیت  بر  قم،  جعفرآباد  شهرستان 
توزیع مصرف سوخت تأکید نمود و از حسن عملکرد، تعامل 
و همکاری سازنده مدیر و کارکنان شرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه قم، در نظارت بر جایگاه ها و ارائه خدمات مطلوب 
میان  مایع  گاز  و  سفید  نفت  توزیع  همچنین  و  مردم  به 

روستائیان این شهرستان تقدیر و تشکر نمود.
این دیدار  نیز در  سید محمود طاهری مدیر منطقه قم 
به  مردم  رضایت  جلب  و  خدمت رسانی  ما  وظیفه  گفت: 
خصوص کشاورزان و دامداران زحمتکش است و شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه قم تمامی تالش خود جهت 
کاهش مشکالت و موانع موجود را به کار خواهد بست.

طاهری در ادامه افزود: در حال حاضر در استان قم تعداد 
600خانوار از نعمت گاز طبیعی محروم بوده و از نفت سفید 
استفاده می نمایند و با توجه به اینکه این افراد قبالً در سامانه 
الکترونیکی تجارت آسان ثبت نام نموده اند، سهمیه ماهیانه 

سوخت خود را از طریق کارت های بانکی دریافت می نمایند.
در پایان این جلسه، برنامه ریزی و تمهیدات شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه قم در خصوص سوخت رسانی 
کشاورزی  ادوات  به  سوخت  تخصیص  و  مردم  به  مطلوب 
شهرستان جعفرآباد در فصل زمستان و همچنین درخواست 
جانمایی و احداث یک باب جایگاه عرضه سوخت جدید در 
اینکه  گرفت. ضمن  قرار  بررسی  مورد  جعفرآباد  شهرستان 
مدیر منطقه به همراه رئیس ناحیه مرکزی، از جایگاه های 
عرضه سوخت بازدید نموده و از آخرین وضعیت سوخت رسانی 
مطلع  شهرستان  سوخت  جزء  و  عمده  مصرف کنندگان  به 

گردیدند.

دادگستری  رئیس کل  رنجبرکهن:  البرز- سیروس 
استان البرز گفت که رفع ابهامات و تسریع در پاسخ به 
استعالمات اموال تملیکی ضرورت دارد و عدم اقدام به 
موقع توسط دستگاه ها می تواند از مصادیق ترک فعل 

محسوب شود. 
نشست کمیته استانی نظارت بر اجرای احکام پرونده های 
قاچاق کاال و ارز، با محوریت »بررسی موانع و چالش های 
تسریع در تعیین تکلیف کاالهای رسوبی موجود در انبارهای 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی « در محل اداره کل 
تعزیزات حکومتی استان البرز با حضور رئیس کل دادگستری 
استان و مدیران کل و نمایندگان دستگاه های عضو برگزار شد.
حسین فاضلی هریکندی در این نشست با اشاره به اینکه 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز  به عنوان یکی از الزامات حمایت از 
تولید، موضوعی ملی است که بارها توسط رهبر معظم انقالب 
با  مورد تاکید قرار گرفته، گفت: بر این اساس اصل مبارزه 
قاچاق با هدف حمایت از تولید داخلی، ضروری است و از طرف 
دیگر تکالیف قانونی و شرعی ایجاب می کند که همه در قبال 
اموال توقیفی که مطابق قانون به عنوان قاچاق در انبارهای 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نگهداری می شود، 

مسئولیت داشته باشند.

پرونده مسن در حوزه قاچاق کاال و ارز نداریم
جایگاه  به  اشاره  با  البرز  استان  دادگستری  کل  رئیس 
سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز که نمایندگان همه دستگاه های 
حاکمیتی در آن عضویت دارند و نیز کمیسیون های استانی 
مربوطه، متذکر شد: دستگاه قضایی مصمم به تعیین تکلیف 
سریع اموال موجود در انبارها است و ادعای ابهام و یا سکوت 
مقررات، توجیه متولیان و دستگاهای مسئول در این زمینه 
نخواهد بود و نهادهای متولی نیز در صورت وجود هرگونه ابهام 
احتمالی از طریق کمیسیون استانی ستاد یا دستگاههای ملی 
خود برای رفع موانع و یا ابهامات قانونی پیگیری الزم را داشته 
باشند. رئیس شورای قضایی استان البرز با اشاره به مواضع 
رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه هدف قوه قضائیه در طرح 
مشکل، اتخاذ راهکارهای الزم برای حل آن است، بیان داشت: 
استان البرز جزو استان هایی است که پرونده مسن در حوزه 
قاچاق کاال و ارز ندارد و احکام الزم برای اجرای حکم حسب 

مورد از سوی دادگستری و تعزیرات استان صادر شده اند.
عدم پاسخ به استعالمات از مصادیق ترک فعل است

وی با ذکر این نکته که دستگاه قضایی استان در شرایط فعلی 
فقط به دنبال مقصر نیست و رفع مشکل اولویت دارد، یادآورد 

شد: در بازدید از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی استان البرز به مواردی برخوردیم که بعضا تاخیر در 
پاسخ به استعالمات، باعث تاخیر در امحا یا فروش کاالها و تعیین 
تکلیف اقالم شده است در حالی که ماهیت برخی کاالها به گونه 
ای است که ایجاب می کند،دستگاه های مسئول نظیر جهاد 
کشاورزی، استاندارد، گمرک، دانشگاه علوم پزشکی، و محیط 
زیست باید سریعا به استعالمات پاسخ دهند و به همین جهت 
الزم است تا این دستگاهها ظرف حداکثر دو هفته به استعالم 
های صورت گرفته پاسخ دهند.  فاضلی هریکندی با بیان اینکه 
مشکالت دستگاهها نباید موجب اتالف اموال توقیف شده در 
انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شود، متذکر 
شد: حل مشکالت آماری، تسریع در تکلیف کاالهایی که باید 
امحا شده و یا به فروش برسد، رفع ابهامات، تسریع در پاسخ به 
استعالمات در شرایط کنونی ضرورت دارد و عدم اقدام در این 

موارد می تواند از مصادیق ترک فعل محسوب شود. 
تعقیب قضایی دستگاه های اهمال کار

در این نشست حسن مددی دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان نیز با بیان اینکه مطابق بند »چ« ماده 11 قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، کارگروه مربوط به تسریع در اجرای 
احکام صادره در خصوص قاچاق کاال باید تشکیل شود، گفت: 

با ورود رئیس قوه قضائیه در بحث ساماندهی انبارهای سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی، این موضوع در اولویت 
از آنجایی که کاالهای زیادی  دستگاه قضایی قرار گرفته و 
مدت زمانی طوالنی است که در انبارها مانده اند و متاسفانه 
برخی در معرض تضییع قرار دارند ضرورت دارد با توجه به 
نقشی که این اقالم می تواند در شرایط صاحبان اموال و رفع 

نیازهای عمومی داشته باشند سریعا تعیین تکلیف شوند.
مددی با بیان اینکه متاسفانه در سال های اخیر ساماندهی 
خوبی در زمینه این انبارها انجام نشده است متذکر شد: عدم 
پاسخگویی دستگاه های متولی در برخی موارد منجر به تاخیر 
در تعیین تکلیف اموال و تضییع آن ها شده است و الزم است 
اقدام  این خصوص  در  زودتر  که دستگاهای مسئول هرچه 
نمایند و دستگاههایی که کوتاهی و در مدت معین شده اقدام 

ننمایند،تعقیب خواهند شد.

مالرد _فریبا میرزایی پندار :  مدیر کل پزشکی قانونی 
قانونی  پزشکی  مرکز  از  فروزش  دکتر   ، تهران  استان 
شهرستان مالرد واقع در سازمان آرامستانهای شهرداری 

مالرد بازدید و در روند سیر تکاملی آن قرار گرفتند.
دکتر فروزش مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران ،  دکتر 

بهنود ریاست پزشکی قانونی شهرستان قدس و همچنین سر 
خانم دکتر پارسا ریاست پزشکی قانونی شهرستان مالرد ، 
بهمنی شهردار مالرد ، رئیس شورای اسالمی و طباطبایی از 
اعضای شورای اسالمی شهر و خلج مدیرعامل سازمان مدیریت 
آرامستان های مالرد، امروز شنبه مورخ 2۹/8/1400 با حضور 

در سازمان گلزار شهدای مالرد از محل موقت مرکز پزشکی 
قانونی شهرستان مالرد بازدید نموده و در روند مراحل تکمیل 
و تجهیز آن قرار گرفته اند. در همین راستا راهکارهای مورد 
نیاز در خصوص رفع مشکالت و موانع پیشرو بمنظور تسریع 

در اتمام و بهره برداری این مرکز مورد بررسی قرار گرفت.

مالرد _فریبا میرزایی پندار :  به مناسبت آغاز هفته 
بسیج، با حضور شهردار،رییس شورا، نماینده شورای 
بار و مسافر  شهرداری  شهر در سازمان حمل و نقل 
ادارات شهرستان مالرد آیین  مالرد و فرمانده بسیج 
بازسازی  فرسوده  اتوبوس  دستگاه  از 8  برداری  بهره 

شده برگزار گردید.
و  منطقه2،معاون خدمات شهر  مدیر  که  مراسم  این  در 
مدیران عامل سازمان های شهرداری مالرد نیز حضور داشتند 

فالح نژاد رییس سازمان حمل و نقل بار  و مسافر  شهرداری 
مالرد ضمن توضیح روند بازسازی اتوبوسهای فرسوده گفت 
در سالهای اخیر بهترین راهکار در حفظ ناوگان حمل و نقل 
این  بازسازی  عملیات   : افزود  وی  است  بازسازی  عمومی  
اتوبوس های فرسوده با اعتباری بالغ بر 28 میلیارد ریال  و 

تحت نظارت متخصصین  این سازمان انجام گردیده است.
 در بخش دیگر این مراسم مالیی رئیس شورای اسالمی 
دست  کلیه  از  اقدام  این  از  خرسندی  ابراز  با  مالرد  شهر 

اندرکاران بازسازی ناوگان فرسوده تشکر و قدردانی نمود.
در ادامه این آیین بهمنی شهردار مالرد با تاکید بر لزوم 
مسئولین  همه  از  گفت  نقل  و  حمل  ناوگان  سازی  بهینه 
شهرداری میخواهم انتقاد پذیر باشند و  خود را موظف برای 

خدمت به شهروندان بدانند.
در پایان نیز شهردار مالرد با رانندگان اتوبوسهای بازسازی 
شده گفتگو کرد و دستوراتی را برای تسریع در روند خواسته 

های این رانندگان صادر نمود.

اراک- محمدرضا سمیعی مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی 
درسخنرانی قبل از شروع خطبه های نماز باشکوه جمعه از تریبون 
مصلی شهر اراک درخصوص مصرف بهینه و استفاده صحیح وایمن 
ازگازطبیعی وجلوگیری ازحوادث احتمالی گاز گرفتگی تاکید نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی،ایشان ضمن تاکید بر 
استفاده از بخاری های استاندارد برای گرم نمودن منازل و محل کار،اظهار 
داشت:اطمینان از سالمت کارکرد و استاندارد بودن دودکش و دقت در 
نصب اتصاالت لوازم گازسوز،از راه های پیشگیری از خطر مسمومیت باگاز 
منواکسید کربن است ومشترکین باید هنگام نصب وسایل گاز سوز به 

خصوص بخاری گازی از باز بودن مسیر دودکش و نصب کالهکH   در 
پشت بام مطمئن شوند،همچنین دقت کافی برای پیش بینی تبادل هوا و 
جریان اکسیژن کافی متناسب با نیاز دستگاه ها و سامانه های گرمایشی 
نصب شده درمحیط های مسکونی داشته باشند. سمیعی ضمن تاکید بر 
استفاده نکردن از بخاری های بدون دودکش در محیط های مسکونی 
بسته، خاطرنشان کرد: آبی نبودن شعله بخاری،رطوبت زیاد اطاق ونامطبوع 
ارتفاع  مواقع  این گونه  باید در  و  نشانه خطر است  بودن فضای منزل 
دودکش و مسیر آنرا کنترل کرده یا از افراد مطلع وکارشناس و یا تماس با 
تلفن امدادوحوادث شرکت گاز 1۹4 در این خصوص درخواست راهنمایی 

و کمک شود . ایشان میزان درجه حرارت استاندارد در منازل در فصل سرد 
را 18 تا 21 درجه سانتیگراد اعالم کرد و با بیان اینکه هر ساله بیشترین 
حوادث فوت و خفگی با گاز منواکسیدکربن مربوط به دودکش است،گفت: 
با آغاز فصل سرد سال بر اثربی احتیاطی و رعایت نکردن اصول ایمنی در 
استفاده از وسایل گرمایشی به ویژه بخاری و آبگرمکن،متاسفانه تعدادی از 
هم استانیهای عزیز جان خود را به علت مسمومیت با گاز منوکسیدکربن از 
دست می دهند،و امیدواریم مشترکین گازطبیعی استان مرکزی با رعایت 
کامل اصول ایمنی دراستفاده ازوسایل گازسوز،زمستان آرام وبدون حادثه 

ای راپشت سر گذارند.

اتمام حجت دادگستری استان البرز با دستگاههای مسئول در تعیین تکلیف اموال توقیفی

حضورمدیر کل پزشک قانونی استان تهران در مالرد

دکتر فروزش از مرکز پزشکی قانونی شهرستان مالرد بازدید نمود

به مناسبت آغاز هفته بسیج
بازگشت 8 دستگاه اتوبوس فرسوده بازسازی شده به ناوگان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری مالرد

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه بر مدیریت مصرف گاز طبیعی تاکید نمود

اصفهان-یحیی مرادیان: مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان از تمدید 
گواهینامه مدیریت ریسک ISO 31000:2018 در شرکت گاز استان اصفهان 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید مصطفی علوی در 
آیین افتتاحیه ممیزی عملکرد شرکت گاز استان اصفهان با اشاره باینکه تمامی 
طبیعی  گاز  نعمت  از  استان  سطح  روستاهای  درصد   ۹۹.۵ و  استان  شهرهای 
برخودارهستند، گفت: اجرای بیش 2۷ هزار کیلومتر شبکه،نصب یک میلیون و 

110هزار انشعاب،اشتراک پذیری یک میلیون و ۹۷8 هزارمشترک و گازرسانی به 
۵۹شهرک صنعتی و بیش از ده هزار واحد صنعتی و گازرسانی  به 162 جایگاه 

CNG از دیگر خدماتی که در حوزه گازرسانی در استان اصفهان انجام شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، همچنین افزود: ساالنه حدود 22میلیارد 
متر مکعب گاز طبیعی برای بیش از دو میلیون مصرف کننده در سطح استان توزیع 

می شود.
با توجه به دو  توانسته  بیان داشت: شرکت گاز استان   ، سید مصطفی علوی 
استراتژی؛ سرآمدی درعملیات و ارتقاء بهره وری خدمات رسانی نماید و در حال 
حاضر یکی از شرکت های صاحب تندیس جشنواره سرآمدی و بهبود مستمر شرکت 

ملی گاز ایران در بین شرکت های گاز استانی است.
وی، گفت: در حال حاضر بر اساس رویکرد مدیریت ریسک جامع، شناسایی انواع 
ریسک ها در تمام واحدها با روش TFMEA انجام می گیرد و با توجه به اهمیت این 
موضوع ،کمیته مدیریت ریسک تشکیل گردیده،ریسک  های مهم شناسایی و پروژه 
های بهبود و اقدامات اصالحی در SLA واحدها برای تخصیص منابع انسانی، مالی و 

زمانی جهت اجرا و پایش آنها  به صورت فرآیندی تعریف شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، حوادث و رویدادها، نشتی شبکه های گاز، 
فرسودگی تاسیسات و ایستگاه ها، افزایش بدهی مشترکین، تاخیر اجرای پروژه ها، 
آمادگی فنی و عملیاتی کارکنان، کیفیت و تخصص کارکنان، حوادث مشترکین 
گاز و خشک سالی را از مهمترین ریسک های شناسایی شده در شرکت گاز استان 
اصفهان عنوان کرد و گفت: برای هر یک از این موارد اقدام اصالحی و کنترلی مورد 

نیاز تعریف و در حال اجرا است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،در راستای حفظ محیط زیست و استفاده 
از گاز طبیعی به عنوان سوخت پاک اظهار داشت: تحویل حداکثری گاز طبیعی به 
نیروگاه های تولید برق از اولویت های شرکت بوده است که بر همین اساس شرکت 
گاز استان اصفهان از تمامی ظرفیت های موجود برای عملی شدن این مهم استفاده 
کرده و روزانه 3۵ درصد از میزان گاز تحویلی به شرکت گاز استان اصفهان در پنج 

نیروگاه استان به مصرف می رسد.
الزم به ذکر است، در پایان این ممیزی یک روزه، گواهینامه مدیریت ریسک 
استان اصفهان تمدید  برای شرکت گاز  به مدت یک سال   ISO31000:2018

نماید.

شرکت گاز استان اصفهان در حوزه مدیریت ریسک موفق به 
تمدید گواهینامه ISO 31000:2018 شد
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خط  اجرایی  عملیات  پروژه  بهرامی:  زهرا  بوشهر- 
با حضور  بوشهر  مناطق شمالی شهر  آبرسانی  انتقال 

استاندار بوشهر و هیات همراه آغاز گردید. 
ر مراسم آغاز به کار این پروژه مهم که نقش زیادی در 
شهر  شمالی  مناطق  در  آبشرب  مناسب  توزیع  و  پایداری 
بوشهر خواهد داشت ، استاندار بوشهر ضمن تقدیر و تشکر از 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر و کلیه دست 

عملیات  موقع  به  تکمیل  و  بر سرعت  پروژه  این  اندرکاران 
اجرایی آن تاکید نمود .

در ادامه مراسم آغاز به کار این پروژه معاون امور عمرانی 
استاندار بوشهر با تأکید بر تسریع اجرا طرح های آبرسانی اظهار 
داشت: زمانی اجرا طرح ها به کام مردم شیرین می شود که از 

آن بهره برداری کنند.
محمدهادی رستمیان اجرا طرح خط انتقال آب مناطق 
شمالی شهر بوشهر را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: تسریع 
در اجرا با کیفیت این پروژه در اولویت قرار دارد که تالش 
برای راه  اندازی آن قبل از برنامه زمان بندی مورد توجه ویژه 

قرار دارد.
وی با بیان اینکه مردم شهر بوشهر سال ها است از کمبود 
آب شرب رنج می برند تصریح کرد: تکمیل این طرح آبرسانی 
حذف  و  بوشهر  آبرسانی  مشکالت  رفع  در  مهمی  نقش 

جیره بندی آب دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر نیز با تشریح 
وضعیت آبرسانی در شهر بوشهر بیان کرد: این شهر به سبب 
شبکه  های  فرسودگی  و  زمین  بودن  مسطح  و  توپوگرافی 
آبرسانی، مشکالتی در تأمین آب مشترکان آب ایجاد کرده 

است.
هیدرولیکی  مشکالت  به  اشاره  با  حمزه پور  عبدالحمید 
شبکه آبرسانی بوشهر افزود: از 600 کیلومتر شبکه آبرسانی 
شهر بوشهر بخش زیادی از آن فرسوده و یا دارای مشکالت 
آبرسانی است و  به تعویض و نوسازی شبکه  نیاز  است که 
عملیات خط انتقال آب مناطق شمالی شهر بوشهر در راستای 
حل مشکالت آبرسانی در نقاط مختلف شهر بوشهر اجرا شده 

است.
وی از تدوین طرح جامع آبرسانی و شناسایی نقاط بحرانی 

شبکه آبرسانی شهر بوشهر خبر داد و تصریح کرد: با اجرایی 
شدن طرح جامع آبرسانی بوشهر مشکالت تأمین و توزیع 

عادالنه آب در این شهر برطرف می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به 
اجرا طرح های آب شیرین کن در تأمین آب شرب شهروندان 
بوشهری خاطر نشان کرد: هم اکنون در شبانه روز 22 هزار و 
۵00 مترمکعب آب با شیرین سازی آب دریا در شبکه آبرسانی 
بوشهر توزیع می شود که این میزان با تکمیل و بهره برداری از 
طرح های در دست اجرا تا سال آینده به 80 هزار مترمکعب 

افزایش می یابد.
در  بوشهر  تاریخی  عقب ماندگی  اینکه  بیان  با  حمزه پور 
از  آب  رفت  هدر  افزود:  می شود  برطرف  آبرسانی  مشکالت 
شبکه  های آبرسانی بوشهر بسیار باال است که با اجرا طرح خط 

انتقال آب مشکل دیرینه این شهر برطرف می شود.

با حضور استاندار:  عملیات اجرایی خط انتقال آب مناطق شمالی شهر بوشهر آغاز شد


