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خبر كوتاه
انتصابات جدید در آبفای شهرها و
شهرکهای غرب تهران

علی کیوانی – شهریار  ،انتصابات جدید
در شرکت آب و فاضالب شهرها وشهرکهای
غرب تهران انجام شد .مدیر عامل آبفای شهرها
و شهرکهای غرب تهران در احکام جداگانه مدیر
امور آبفای شهر وحیدیه ،مدیر دفتر بهره برداری از
تاسیسات آب و مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات
فاضالب را منصوب کرد.با صدور احکامی از سوی
مهدی اکبریان ،محمد رضا عباسی به عنوان
سرپرست امور آبفای وحیدیه ،محمد حسینی به
عنوان سرپرست دفتر بهره برداری از تاسیسات آب
و محبوبه محمدزاده به عنوان سرپرست دفتر بهره
برداری از تاسیسات فاضالب منصوب شدند.

آغاز عملیات اجرایی وافتتاح ۱۳پروژه
شاخص توزیع برق استان مرکزی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
مرکزی از آغاز عملیات اجرایی وافتتاح ۱۳پروژه
شاخص توزیع برق استان مرکزی همزمان بادهه
فجر با اعتباری بالغ بر۸۵۴میلیارد ریال خبرداد.
مهندس محمد اله داد ،احداث کانال
تاسیسات بازار تاریخی اراک و اصالح شبکه توزیع
برق فاز اول  ،اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی
 ۱۰۰کیلوواتی درشهرک صنعتی خیر آباد ،تامین
برق  ۱۵۰۰۰متقاضی درسطح استان مرکزی
ونصب  ۱۲۰۰۰دستگاه کنتورهوشمند جهت
مشترکین دیماندی درسطح استان مرکزی را از
جمله پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر عنوان
کرد .وی اصالح و بهینه سازی شبکه های توزیع
برق درسطح استان مرکزی،اصالح و احداث
 ۵۰۰۰دستگاه چراغ روشنایی معابردرسطح
استان وبهسازی و نوسازی شبکه توزیع برق در
پروژه رو گذرخیابان شریعتی فاز اول را از دیگر
پروژه های قابل بهره برداری برشمرد.مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
خاطرنشان کرد :عملیات اجرایی اصالح و بهینه
سازی شبکه های توزیع برق روستایی،توسعه
و ساماندهی شبکه توزیع برق چهار روستای
بزرگ شهرستان شازند و احداث خروجی های
فشار متوسط پست فوق توزیع  ۶۳/۲۰شهابیه
همزمان با دهه فجر آغاز می شود.مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی خاطر
نشان کرد:تجهیز و راه اندازی دواکیپ عملیاتی
خط گرم،بهسازی و نوسازی شبکه توزیع برق در
میدان ورزش واحداث کانال خروجی های فشار
متوسط پست فوق توزیع  ۶۳/۲۰اراک  ۷از سایر
پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر است.وی
توسعه زیرساخت های شهری ،افزایش قابلیت
اطمینان شبکه ،تامین روشنایی معابرشهری
و روستایی وتامین برق متقاضیان از اهداف
افتتاح این پروژه ها دانست.مهندس اله داد
تصریح کرد :شرکت توزیع نیروی برق استان
مرکزی در راستای تداوم توزیع مطمئن و پایدار
ی برق  ،رضایتمندی مشترکین  ،استفاده
نیرو 
بهینه از امکانات و منابع موجود و بهره وری
اقتصادی اقدام به افتتاح طرحهای برقرسانی
درشهرستانها و نقاط مختلف استان کرده است.

آبشیرینکنها  ۶درصد آب استان
بوشهر را تامین میکنند

عبدالحمید حمزهپور در جمع خبرنگاران
اظهار داشت :آب تنها عنصر حیاتی پس از هوا است
که هیچ جایگزینی ندارد و باید در مصرف آن دقت
و مدیریت الزم انجام شود.به گزارش روابط عمومی
و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر وی با بیان اینکه در استان بوشهر منابع آب
بدلیل شرایط جغرافیایی ،خشکسالی و برداشتها
در سالهای گذشته ،منابع قابل اتکایی وجود ندارد
افزود :به همین دلیل برای تامین منابع آب در
استان در دو حوزه تامین آب از خارج از استان و
استفاده از آب های غیر متعارف و شور برنامه ریزی
شده است.حمزهپور بیان کرد :در حال حاضر ۲۰
هزار متر مکعب آبشیرینکن در شهرستانهای
بوشهر و کنگان وجود دارد و شش درصد آب مورد
نیاز استان را تامین میکند که برنامه ریزی شده تا
شش ماه آینده با اجرای آبشیرینکنهای جدید در
استان این ظرفیت را به  ۳۵تا  ۴۰درصد افزایش
دهیم.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
در خصوص تحولی که بعد از انقالب در زمینه آب
انجام شده است ،تصریح کرد :پیش از انقالب تنها
 ۴۰۰کیلومتر شبکه آبرسانی در استان وجود داشته
که اکنون این میزان به بیش از هزار و  ۴۰۰کیلومتر
رسیده است و  ۱۰۰درصد شهرهای استان دارای
آب شرب بهداشتی هستند.وی در ادامه گفت:
همچنین در گذشته  ۳۰حلقه چاه در استان وجود
داشته است که اکنون این میزان به  ۱۲۰حلقه
رسیده است

حضور مخابرات منطقه اصفهان در
نمایشگاه دستاوردهای  40ساله انقالب
اسالمی در اصفهان

همزمان با دهه مبارک فجر و فرارسیدن
چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی “نمایشگاه دهه فجر و دستاوردهای
چهل ساله انقالب اسالمی” با حضور مخابرات
منطقه اصفهان برگزار خواهد شد.این نمایشگاه
با هدف تبیین دستاوردهای چهل ساله انقالب
شکوهمند اسالمی با حضور  ۷۰ارگان ،دستگاه
اجرایی ،شرکت و سازمان از جمله مخابرات
منطقه اصفهان از  ۱۶تا  ۱۹بهمنماه در محل
برپایی نمایشگاههای بینالمللی استان واقع در پل
شهرستان برگزار خواهد شد.گفتنی است مخابرات
منطقه اصفهان،شهرکهای صنعتی استان ،سازمان
نظام مهندسی معدن ،اتاق بازرگانی اصفهان ،اتاق
بازرگانی کاشان ،اداره کل راه و شهرسازی ،ادارهکل
آموزش و پرورش ،انجمن سفیران اعتالی اندیشه،
سازمان جهاد کشاورزی ،اداره اسناد و کتابخانه
ملی ،شرکت آب و فاضالب ،ادارهکل امور اقتصاد
و دارایی ،شرکت سهامی ذوب آهن ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) و اداره کل
آموزش فنی و حرفهای از جمله ارگانها ،سازمانها
و نهادهایی هستند که در نمایشگاه دستاوردهای
انقالب اسالمی ایران حضور خواهند داشت.

شهرستان

شماره 2672

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان عنوان کرد:

سیالب ها قابل مدیریت اند و میتوان آنها
را از نقمت به نعمت و تولید ثروت تبدیل کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه
ای لرستان ،رضا میرزایی در مصاحبه با خبرنگاران
در خصوص وضعیت سیل خیزی لرستان اظهار
داشت :بر اساس آمارهای موجود ،استان لرستان
یکی از سیل خیزترین استان های کشور است
که چه در دورههای ترسالی و چه در دوره های
خشکسالی همیشه با تهدید سیالب مواجه بوده
است.میرزایی با برشمردن مهمترین عوامل طبیعی
که منجر به تولید سیل در لرستان میشود،
گفت :میزان و شدت بارش ،وضعیت توپوگرافی
وکوهستانی بودن حدود  ۷۵درصد مساحت استان،
شرایط زمین شناسی و گسترش سازندهای ریزدانه
و نفوذناپذیر در آن که باعث تولید رواناب میشود
و نقش عوامل انسانی در تخریب پوشش گیاهی
و تغییر کاربری نامتناسب اراضی ،تجاوز به حریم
و بستر رودخانه ها ،احداث سازه های عرضی و
طولی در داخل بستر و حریم رودخانه ها بدون
توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه در مجموع
باعث افزایش تولید رواناب ،وقوع سیالب و افزایش
خسارت می شود.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
لرستان در خصوص وضعیت سیل خیزی بخشهای
مختلف لرستان اظهار داشت :حدود  ۴۰درصد از
مساحت لرستان در حوزه آبریز کرخه و  ۶۰درصد
مساحت آن در حوزه دز قرار دارد که بررسی ها
نشانگر این است که ریسک سیالب بخش کرخه
نشین لرستان که شامل شهرستانهای پلدختر،
خرم آباد ،چگنی ،کوهدشت ،رومشکان ،نورآباد
و الشتر است نسبت به بخش دز آن که شامل
شهرستانهای بروجرد ،ازنا ،دورود و الیگودرز است
بسیار بیشتر است.میرزایی بیان کرد :تعداد دفعات

وقوع سیالب ،سوابق و میزان خسارات سال های
گذشته سیل نشان میدهد که شهرستان پلدختر
به لحاظ قرارگیری در خروجی استان ،سیل خیز
ترین و آسیب پذیر ترین شهر لرستان و بعد از
آن شهرستان خرم آباد در رده دوم ریسک سیالب
قرار دارد.وی تصریح کرد :برخی مراکز جمعیتی
شهرستان پلدختر در ریسک باالی سیالب قرار
دارند که تا دیر نشده بایستی قبل از وقوع فاجعه
ای جبران ناپذیر ،کار اساسی جهت ایمن سازی
آنها انجام داد.میرزایی با بیان اینکه در صورت وقوع
سیالبی با دوره بازگشت  ۱۰۰ساله هیچ شهرستانی
در لرستان ایمن نخواهد بود ،افزود :در صورت بروز
سیالبی با دوره بازگشت بیش از یکصد ساله در
بخش کرخه نشین لرستان ،روستاهای بابازید و

چم مهر ،بخشهای غربی مورانی و شهر معموالن
و منطقه کاوکالی شهر پلدختر به شدت متحمل
خسارات جانی و مالی خواهند شد.
میرزایی افزود :دبی سیالب نهم بهمن سال
جاری خرم رود برابر  ۷۰۰متر مکعب در ثانیه و
مربوط به دوره بازگشت بیش از یکصد ساله است
که با برخورد با موانعی چون پل های دائم در
حال ساخت و پل های موقت به داخل خیابان
های ساحلی سرریز و طغیان نمود.وی خاطرنشان
کرد :سیالبهای خرم رود ،کشکان ،چولهول ،گل
گل ،مادیان رود و سایر سرشاخه پس از تجمیع با
دبی معادل  ۲۴۵۰متر مکعب در ثانیه و با دوره
بازگشت حدود  ۳۳ساله در حوزه شهرستان پلدختر
و معموالن خساراتی به زیرساختهای این شهرستان

وارد کرد.وی تصریح کرد :سیالب ها قابل مدیریت
اند و با یک برنامه ریزی صحیح و انجام یکسری
اقدامات سازه ای و غیر سازه ای و مدیریتی با هم می
توان سیالب های لرستان را کنترل و مهار و آنها را از
نقمت به نعمت و تولید ثروت تبدیل کرد.میرزایی در
خصوص راهکارهای پیشگیری و مهار سیالب های
اخیر اظهار داشت :در سالهای گذشته تعدادی سد
مطالعه شده ،تعدادی هم در دست ساخت و آماده
اجرا هستند که این طرح ها اگر عملیاتی و تکمیل
شوند عالوه بر تامین آب شرب و صنعت بلندمدت
استان و تاثیرات زیادی که بر رونق اقتصادی استان
دارند ،در بلندمدت برای همیشه مشکل سیالب
لرستان را حل نموده و حق آبه های پایین دست
را نیز بهتر می توان مدیریت نمود.وی گفت :از دیگر
راهکارهای تاثیرگذار ،تکمیل پروژههای ساماندهی
رودخانه هاست که طی سالهای گذشته توسط
شرکت آب منطقهای در شهر خرم آباد ،پلدختر،
معموالن ،بابازید ،مورانی و چم مهر آغاز شده است،
ولی به علت محدودیتهای اعتباری فازهای بعدی
آنها متوقف شده است.
ایشان راهکار سوم را انجام اقدامات آبخیزداری
و آبخوانداری توسط منابع طبیعی دانست که در
صورت تامین اعتبار عالوه بر حفظ آب و خاک بلکه
در کنترل فرسایش و رسوب و مهار سیالب های
فصلی میتواند نقش بسیار موثری داشته باشد.وی
تأکید کرد :شرکت آب منطقه ای لرستان و اداره
کل منابع طبیعی در صورت تامین اعتبار ،آمادگی
الزم جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و مدیریت
سیالب را داشته و به طور جدی این موضوع را
پیگیری خواهند نمود.

فرماندار اسالمشهر خبر داد :

تامین  ۳هزار تن مواد اولیه مورد استفاده در صنعت کفش شهرستان

اسالمشهر-بهاره عشقی صابر-مسعود مرسلپور که در جلسه
شوراي اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان سخن می گفت ،ضمن
گرامیداشت دهه مبارک فجر و تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت:
با توجه به فعالیت قریب به  ۵۰هزار نفر در واحدهای تولید کفش
شهرستان و مشکالتی که در ماه های گذشته برای تامین مواد اولیه
این واحدها بوجود آمده بود با پیگیری های صورت گرفته و دستور
مساعد معاون اول رئیس جمهور ۳ ،هزار و  ۸۰۰تن مواد اولیه به
صنعت کفش اسالمشهر تخصیص یافته و دیگر دغدغه ای برای بیکاری
کارگران این صنعت وجود ندارد.وی در بخش دیگری از سخنان خود
به تالش های شکست خورده آمریکا برای تحریم ملت ایران اشاره کرد
و گفت :بحمدا ...با تالش های دولت و دیپلماسی خارجی بسیاری از
توطئه های آمریکایی ها نقش بر آب شده و اجالس وروشو نیز پیش
از برگزاری به اجالسی شکست خورده شهرت یافته است.فرماندار
اسالمشهر به راه اندازی کانال ملی کشورهای اروپایی با ایران اسالمی
اشاره کرد و افزود :وزارت امور خارجه عزتمندانه مشغول تالش است و
متاسفانه برخی ها در داخل با هدف تخریب دولت و رسیدن به مقاصد

سیاسی و جناحی این تالش ها را با بهانه های واهی زیر سوال می
برند.وی همچنین به اقدامات ارزشمند دستگاههای اجرائی برای ایجاد
فرصت های شغلی جدید در شهرستان اشاره کرد و ادامه داد :با توجه
به اینکه در دهه مبارک فجر نیز قرار داریم مسئوالن دستگاههای
ستادی ،اجرائی و خدماتی اسالمشهر باید خدمات و دستاوردهایی
که دارند را به مردم گزارش دهند.مرسلپور با بیان اینکه زمینه برای
سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در اسالمشهر فراهم است گفت :شرکت
الکتروژن برای جذب  ۲۰۰نیروی کار اقدام کرده و توانسته  ۵۰نفر را
جذب کند و برای جذب  ۱۵۰نفر دیگر از ما کمک خواسته که این
امر نشان می دهد شرایط برای اشتغال نیروی کار متخصص و کارآمد
فراهم است.وی به اختصاص  ۶میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح
های اشتغال آفرین در سطح روستاهای شهرستان توسط کمیته امداد
امام خمینی(ره) اشاره کرد و اظهار دشت :بخشداری های مرکزی،
چهاردانگه و احمدآباد مستوفی با کمک جهاد کشاورزی ،صنعت،
معدن و تجارت و ...زمینه جذب این اعتبارات برای ایجاد اشتغال
های مولد در سطح روستاها را فراهم سازند.فرماندار اسالمشهر بيان

مدیر آبفا اردستان در کارگاه آموزشی توانمند
سازی آموزگاران در زمینه مدیریت مصرف بهینه آب
گفت :از آموزگاران و مربیان آموزش و پرورش می
خواهیم بازوی توانمد آبفا در ترغیب مردم به مصرف
بهینه آب باشند شریعتمدار اعالم کرد:با توجه به
محدودیت شدید منابع آبی در شهرستان اردستان
هنوز مصرف سرانه آب در این شهرستان بیشتر از
متوسط استان است.وی با اشاره به میزان سرانه آب
در اردستان تصریح کرد :در حال حاضر میزان سرانه
آب خانگی در اردستان بیش از  180لیتر در شبانه
روزاست در صورتی که مصرف سرانه آب در استان
 154لیتر در شبانه روز می باشد.مدیر آبفا اردستان
گفت :با توجه به محدودیت شدید منایع آبی در این
شهرستان می طلبد با همکاری و تعامل قشر بسیار

اينكه معضل بيكاري مي تواند سرمنشا برخي آسیب های اجتماعی در
جامعه شود ،گفت :ايجاد اشتغال در سطح شهرستان اقدامي ارزشمند
و زير ساختي در جهت مبارزه با معضالت اجتماعي بوده و در كاهش
آسيب هاي اجتماعي نيز موثر خواهد بود.

عنوان کرد :در سالهای اخیر شرایط آب و هوایی استان
به گونه ایی است که متوسط بارندگی به 210میلیمتر
کاهش یافته بنابراین در چنین شرایطی مصرف آب
باید متناسب با منابع موجودباشد .وی به چگونگی
راههای مصرف بهینه اشاره کرد و افزود :از طریق
اصالحات ابزاری مانند استفاده از ابزار و تجهیزات
کاهنده مصرف و اصالحات رفتاری می توان آب
را درست مصرف کرد .رئیس آموزش همگانی شرکت
آب و فاضالب استان اصفهان خانواده ها را به مصرف
درست آب فرا خواند و بیان داشت :والدین کودکان در
واقع الگوی رفتاری آنها را تشکیل میدهید بگونهای
که کودکان رفتارهای شما را در هنگام مصرف آب
مشاهده سپس رفتار مصرفی خود را بر اساس همین
مشاهدات تنظیم می کنند.

با اخذ مجوز بورس ،از محل سود انباشته حاصل شد؛

افزایش  73درصدی سرمایه شرکت فوالد مبارکه

سرپرست معاونت اقتصادی و مالی فوالد مبارکه گفت :مجوز
افزایش سرمایۀ سنگین و جذاب شرکت از محل سود انباشته توسط
سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد و به این ترتیب سرمایۀ شرکت
با  73درصد رشد از  7هزار و  500به  13هزار میلیارد تومان افزایش
خواهد یافت.طهمورث جوانبخت افزود :این افزایش سرمایه بهمنظور
اصالح ساختار مالی با توجه به مخارج انجامشده جهت تکمیل طرحهای
در دست اجرا ،مشارکت انجامشده در افزایش سرمایۀ شرکتهای فرعی و
وابسته ،تملک سرمایهگذاریهای بلندمدت و سرمایۀ در گردش موردنیاز
جهت برنامههای آتی شرکت انجام میگیرد.وی با تأکید بر اینکه با
ثبت این افزایش سرمایه ،شرکت فوالد مبارکه جایگاه بزرگترین شرکت
بورسی را از آن خود خواهد کرد ،در خصوص تاریخ برگزاری مجمع
عمومی فوقالعاده این شرکت تصریح کرد :این مجمع روز چهارشنبه 24
بهمنماه در محل سالن نگین سپاهانشهر برگزار خواهد شد.سرپرست
معاونت اقتصادی و مالی فوالد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود
درخصوص عملکرد درخشان شرکت در 9ماهۀ سال  97افزود :درآمد
فوالد مبارکه در بازۀ زمانی مذکور نسبت بهمدت مشابه سال قبل با
افزایش  46درصدی به  16هزار و  150میلیارد تومان رسید که این
موفقیت در نتیجه کسب رکوردهای تولید ،مدیریت صحیح هزینهها و
تویکمین همایش
تالش همۀ همکاران زحمتکش به دست آمد.در بیس 
معرفی شرکتهای برتر ایران ( ،)IMI100شرکت فوالد مبارکه رتبۀ اول
گروه فلزات اساسی را به خود اختصاص داد و در بین  ۱۰شرکت برتر

روبهرشدی این مسیر را با موفقیت طی کرده است .این رویکرد و انجام
ممیزیهای داخلی و خارجی در فوالد مبارکه باعث شده این شرکت
به یک بنگاه اقتصادی بزرگ و رقابتپذیر مبدل شود.گفتنی است بنابر
توضیحات ارائهشده از سوی مجید درویش ،مدیر مرکز رتبهبندی 500
شرکت برتر ایران ،نخستین عامل مهم در رتبهبندی شرکتهای برتر
ایرانی موسوم به  ،IMI100میزان فروش شرکتهاست .در بسیاری از
دیگر فهرستهای مشابه در جهان ،مانند فهرست Fortune 500
هم عامل فروش بیش از سایر عوامل اهمیت دارد و چنانچه شرکتی
از این فیلتر عبور کرد ،از منظر دیگر شاخصها هم مورد بررسی قرار
میگیرد .دستهبندی این شاخصها هم شامل «شاخصهای اندازه و رشد
شرکت»« ،شاخصهای سودآوری و عملکرد»« ،شاخصهای بهرهوری»،
«شاخصهای صادرات»« ،شاخصهای نقدینگی»« ،شاخصهای بدهی»
و «شاخصهای بازار» است.ازاینرو ،سازمان مدیریت صنعتی ،بر اساس
عامل فروش ،شرکتها را به  5دسته  100تایی تقسیمبندی کرده و
در هر یک از این دستهها ،میزان فروش شرکتها به یکدیگر نزدیک
است .ازنظر گروهبندی موضوعی هم  32گروه صنعتی یا به عبارت دیگر
 32رشته کسبوکار در فهرست IMI100مورد بررسی قرار گرفتهاند.
رئیس مرکز رتبهبندی  500شرکت برتر ایران میگوید عامل انسانی در
انتخاب شرکتها دخالت ندارد و ازآنجاکه تمام فرایند رتبهبندی بهوسیله
نرمافزارها انجام میپذیرد ،خروجی فهرست از شفافیت کامل برخوردار
است.

بررسی سه پروژه پیشنهادی درکمیته تحقیقات شرکت توزیع برق استان سمنان

در هفتمین و هشتمین جلسه کمیته تحقیقات
شرکت توزیع برق استان سمنان  ،پیرامون سه پروژه
تحقیقاتی ارائه شده از سوی محققین بررسی و تبادل
نظر صورت گرفت.دبیرکمیته تحقیقات این شرکت
گفت “ :بررسی اضافه ولتاژهای گذرا در شبکه توزیع
فشار ضعیف سمنان” به عنوان پروژه ای است که در

نظر است بررسی شبکه فشار متوسط و نصب ثبات ها
در الزامات پروژه قید گردیده و اجرایی شود.حسین
خسروی با بیان این که “ بررسی فرصتها و چالشهای
افزایش ضریب نفوذ منابع تولید پراکنده خانگی در
شبکه فشار ضعیف با امکانات و شرایط متعارف شبکه
در ایران” طرح پیشنهادی دیگری است که تصویب

خوشبختانه وضعیت شهر به حالت
عادی برگشته است

وحید رشیدی شهردار خرم آباد در گفتگو
با شهرداری نیوز از پاکسازی و شستشوی اکثر
معابر شهر خبر داد و گفت  :خوشبختانه با
تالش نیروهای شهرداری و سایر دستگاههای
خدمات رسان ،وضعیت شهر به حالت عادی
برگشته است.وی افزود :در چند روز گذشته
نهضت پاکسازی سطح شهر با اکیپهای مختلف
در حال اجرا بوده است و خوشبختانه کارهای
عمده انجام شده و شستشوی معابر نیز در حال
انجام است.شهردار خرم آباد خاطرنشان کرد :
خوشبختانه با اطالع رسانی های انجام شده در
آغاز سیالب  ،هیچگونه تلفات جانی نداشتیم،
در مورد خسارات مالی نیز توسط سازمان
حوادث استان و دیگر دستگاهها تمهیداتی
اندیشیده خواهد شد.دکتر رشیدی در توضیح
بیشتر حوادث اخیر گفت :طبق گفته کارشناسان
امور آب ،این حجم آب ورودی در صد سال
گذشته بی سابقه بوده است و همین مسئله نیز
باعث طغیان شدید رودخانه خرم آباد شد.وی
ادامه داد  :برای پیشگیری از حوادث مشابه باید
در باالدست شهر طرحهای آبخیز داری انجام
شده و با اقداماتی چون نصب سد و سیل بند در
ورود آبهای باالدستی به شهر تاخیر ایجاد شود
تا یکباره این حجم آب وارد شهر نشود.شهردار
مرکز استان در مورد مشکالت ناشی از پلهای
موقت تصریح کرد :ما قبال در مورد تخریب یا
عدم تخریب پلهای موقت با دستگاهای مختلف
از جمله راهنمایی و رانندگی مکاتباتی را داشتیم
که آنها گفتند تا زمان جایگزین شدن آنها با
پلهای دائمی و جدید ،امکان تخریب این پلها به
علت عوارض ترافیکی آن وجود ندارد.رشیدی در
پایان اظهار داشت  :متاسفانه دیدید در چند روز
گذشته با بسته شدن پلهای موقت شهر قفل شد
 ,همچنین در مورد پلهای دوگانه در حال ساخت
نیز  ،چون دوره زمانی ساخت این پلها دست
کم یک ساله بود ،در هر صورت پروژه به فصل
زمستان نیز میخورد ولی همانطور که گفتیم
مشکل از حجم باالی آبهای باالدستی بوده است.

با اجرای طرح آبرسانی صومعه سرا ،
شفت و فومن کیفیت آب افزایش یافت

که در نهایت  4حلقه چاه آب از شهرداری که از لحاظ
کیفی و سالمت مورد تایید دستگاههای ذیصالح
بود به شبکه آب متصل شد که منجر به افزایش 55
لیتر آب در ثانیه در شبکه توزیع شهرستان اردستان
گردید .وی گفت :آبفا اردستان عالوه بر تامین آب
شرب جمعیت  35هزار نفری شهری آب شرب 24
روستا را با جمعیتی بالغ بر  5هزار نفر را نیز تامین می
کند.مدیر آبفا اردستان گفت :از آموزگاران می خواهیم
در این کارگاه آموزشی پس از آشنایی بیش از پیش
با راههای مصرف بهینه آب ،این راهکارهها را به دانش
آموزان به خوبی بیاموزند تا در مصرف صحیح آب در
جامعه نهادینه شود.در ادامه این نشست محسن شفیعا
رئیس آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان با اشاره به اقلیم گرم وخشک کشور و استان

ایران قرار گرفت .به گزارش خبرنگار فوالد همایش معرفی  ۱۰۰شرکت
برتر ایران هشتم بهمنماه با حضور رئیس سازمان مدیریت صنعتی،
سرپرست سازمان گسترش و نوسازی و جمعی از مدیران عامل صنایع
کشور در سالن همایشهای بینالمللی سازمان صداوسیما برگزار شد.در
این همایش فوالد مبارکه چندین عنوان برتر را کسب کرد که عبارتاند
از :رتبۀ هفتم در شاخص فروش در بین  ۵۰۰شرکت بزرگ کشور؛
رتبۀ اول در گروه فلزات اساسی؛ رتبۀ دوم در شاخص ارزش بازار؛ رتبۀ
دوم در شاخص ارزش افزوده؛ رتبۀ دوم در شاخص بیشترین سودآوری؛
رتبۀ چهارم در شاخص باالترین اشتغالزایی و رتبۀ چهارم در شاخص
بیشترین صادرات.بنابر این گزارش ،ایرج ترابی سرپرست روابط عمومی
فوالد مبارکه پس از دریافت تندیس و لوح تقدیر این همایش در جمع
خبرنگاران گفت :مسیر اصلی اقتصاد کشور در راهبردهای اقتصاد مقاومتی
بهخوبی روشن است .در این راه ،بنگاههای اقتصادی بزرگ ازجمله
فوالد مبارکه از جایگاه ویژهای برخوردارند؛ چراکه این قبیل کارخانهها
میتوانند در باال و پاییندست و بهطورکلی در زنجیرۀ تولید خود
شرکتهای بسیاری را با خود همراه کنند و در مسیر ارتقاء جایگاه کاالی
ایرانی گام بردارند.وی با بیان اینکه شاخصهای موردنظر در انتخاب
 100شرکت برتر ازجمله بهرهوری ،سودآوری ،میزان فروش ،نقدینگی،
صادرات و توجه به مسئولیتهای اجتماعی نقش بنگاههای اقتصادی را
یسازد گفت :خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه همواره بهبود
برجسته م 
مستمر را در دستور کار خود قرار داده و علیرغم همۀ مشکالت با روند

شهردار خرم اباد با اشاره به اقدامات انجام شده
پس از سیالب اخیر :

مدیرعامل آبفای گیالن :

برگزاری کارگاه آموزشی توانمند سازی آموزگاران مصرف بهینه آب در اردستان
اثر آموزگاران فرهنگ مصرف صحیح آب را در جامعه
ترویج دهیم .شریعتمدار با بیان اینکه در سالهای اخیر
آبفا و اداره آموزش و پرورش اردستان همکاری مطلوبی
در راستای ترغیب دانش آموزان به مصرف صحیح آب
داشته اند اظهار داشت:در سالهای اخیرآبفا با همکاری
اداره آموزش و پرورش اقدام به برگزاری برنامه های
متنوع پیرامون چگونگی مصرف بهینه آب برای دانش
آموزان نمود که در این میان می توان به برگزاری
مسابقه نقاشی آب مساوی زندگی اشاره کردوی گفت:
با نصب فشار شکن بر روی شبکه توزیع آب فشار
شبکه را از  6اتمسفر به  3اتمسفر کاهش دادیم که این
امر در راستای توزیع عادالنه آب در دستور کار قرار
گرفت مدیر آبفا اردستان اعالم کرد:در تابستان 23
حلقه چاه متفرقه در اردستان مورد بررسی قرار گرفت

اخبار

شده افزود :این طرح توسط احدی از نخبگان ارائه شده
و در راستای لزوم حمایت از نیروهای نخبه و اهمیت
موضوع ،این پروژه اجرایی خواهد شد .وی اظهارداشت:
پروژه تحقیقاتی “ بررسی فنی و اقتصادی استفاده از
چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی در ساختمان
های اداری استان سمنان با در نظر گرفتن دیدگاه

مدیریت مصرف انرژی و زیست محیطی ،سومین
طرحی است که در خصوص آن تبادل نظر گردیده
و تصمیم گیری شد.وی اضافه کرد :در راستای بهره
مندی هرچه بیشتر از ظرفیت علمی اساتید دانشگاه،
یکی از اعضای هیات علمی به جمع کمیته تحقیقات
این شرکت اضافه می شود.

سیدمحسن حسینی رئیس هیأت مدیره و
مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به طرح آبرسانی
صومعه سرا ،شفت و فومن اظهار داشت :در راستای
اجرای این طرح  20حلقه چاه در ماسوله رودخان
حفر شد که  10حلقه تجهیز و  5حلقه وارد مدار
بهره برداری شد و با توجه به اجرای فاز به فاز این
طرح ،شاهد افزایش کیفیت آب در شهرستان
بودیم.وی همچنین افزود :با تأمین اعتبار و تصویب
در کمیته برنامه ریزی شهرستان ،نسبت به اصالح
شبکه های توزیع آب فرسوده نیز اقدام خواهد
شد و به منظور ارتقاء کیفیت آب طی تماس و
اطالع شهروندان با مرکز  122شبکه توزیع آب
مورد شستشو قرار خواهد گرفت.مدیرعامل آبفای
گیالن با تشریح روند ساماندهی پروژه های فاضالب
شهرستان صومعه سرا گفت :باتوجه به ردیف
اعتباری پروژه جمع آوری فاضالب صومعه سرا،
اجرای این پروژه در حوزه اقتصاد شهرستان نیز
بسیار موثر بوده و زمینه اشتغال را نیز فراهم خواهد
نمود .وی در ادامه یادآور شد :شبکه های فاضالب
سنتی از محل اعتبارات تبصره  3در حال اجراست
و اصالح و بازسازی شبکه های فرسوده با تأمین
اعتبارات مورد نیاز از سوی فرمانداری شهرستان
انجام خواهد شد.سپس علی فتح الهی فرماندار
شهرستان صومعه سرا هدف از برگزاری این نشست
را برخورداری از خرد جمعی و نظر کارشناسی
برای اخذ تصمیمات کاربردی عنوان کرد و افزود:
وضعیت سختی کار و میزان اعتبارات دریافتی را
درک می کنیم و هنر این است با اعتبارات حداقل
راندمان را افزایش دهیم و بیندیشیم و تصمیمات
خوب و عملیاتی مناسب داشته باشیم .وی با بیان
اینکه  %99جمعیت شهری صومعه سرا تحت
پوشش خدمات آب شهری هستند اظهار داشت:
میزان جذب و تخصیص اعتبارات برای مردم مهم
نیست و آنان خدمات مناسب می خواهند.در پایان
فرماندار شهرستان صومعه سرا تصریح کرد :با
تدوین برنامه و تشریح وضعیت پروژه ،بخشی از کار
در حوزه فرمانداری و بخشی از طریق نمایندگان
مردم در مجلس شورای اسالمی پیگیری خواهد
شد تا همکاری مناسبی با شرکت آب و فاضالب
استان در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان داشته
باشیم.
برافروخته شدن مشعل گاز در روستای پنگاپشت:

گازرسانی به بخش شاندرمن به اتمام رسید

مشعل گاز در روستای پنگاپشت از توابع
شهرستان ماسال با حضور فرماندار ،امام جمعه،
معاون بهره برداری شرکت گاز استان گیالن
و مسئولین شهرستانی برافروخته شد.مهرزاد
سمیعی معاون بهره برداری شرکت گاز استان
گیالن در مراسم افتتاح گازرسانی به روستای
پنگاپشت شهرستان ماسال گفت :برای
گازرسانی به روستای صعب العبور و کوهستانی
پنگاپشت در مجموع بالغ بر  400میلیون تومان
هزینه شده است.وی ضمن ابراز خرسندی از
افتتاح این طرح اظهار نمود :بحمداهلل با گازدار
شدن این روستا ،همه روستاهای بخش شاندرمن
شهرستان ماسال بهره مند از گاز طبیعی شده و
عم ً
ال کار گازرسانی در این منطقه به اتمام رسیده
است.معاون بهره برداری شرکت گاز استان اظهار
داشت :با افتتاح این طرح تعداد روستاهای بهره
مند از گاز در ماسال به  78روستا و درصد
بهره مندی روستایی شهرستان به  97.6درصد
رسیده است.سمیعی در پایان با بیان اینکه هم
اکنون تمام شهرها و  1964روستای گیالن از
نعمت گاز طبیعی برخوردارند گفت :شرکت گاز
تمام تالش خود را برای گازرسانی به روستاهای
باقیمانده که قابلیت گازرسانی را دارند ،به کار
بسته است.

