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خبر كوتاه
در همایش انتخاب ملی صورت گرفت؛

کسب چهار افتخار و موفقیت بزرگ
برای ذوب آهن اصفهان

همایش انتخاب ملی به عنوان بزرگترین
اجالس استراتژیهای توسعه خدمات  ،تولیدات و
صادرات برترین شرکتهای ایران با حضور تعدادی
مسئولین و کارشناسان شرکتهای داخلی دوازدهم
اسفندماه در محل سالن همایشهای صدا و سیما
( تهران) برگزار شد  .در آیین اختتامیه این اجالس
سراسری  ،ذوب آهن اصفهان به عنوان صنعت
مادر در صنعت فوالد و پیشگام در عرصه کیفیت
،مدیریت خالق  ،تامین کننده نیازهای صنایع
کشور ،کار آفرین و حافظ منافع ملی و برند برتر
،همزمان موفق به کسب چهار موفقیت بزرگ
گردید  .تندیس سیمرغ زرین مدیریت خالق در
صنعت فوالد و صنایع وابسته،گواهینامه بهترین
برند صنایع فوالدی  ،2019نشان ملی رتبه نخست
تعهد به کیفیت و تامین نیازهای صنایع کشور
در صنایع فوالد  ،لوح افتخار و سپاس کارآفرینان
و مدیران حافظ منافع ملی و خردمند در عرصه
صنعت و تجارت و اقتصاد ملی به مهندس منصور
یزدی زاده مدیر عامل شرکت اعطا گردید.
با افزایش  8درصدی تحویل محصوالت نهایی
صورت گرفت؛

تحقق اهداف فوالد مبارکه در تولید و
تحویل کاال به بازار داخل

در پایان بهمنماه سال جاری تناژ تحویل
محصوالت نهایی (انواع ورق) فوالد مبارکه به
بازار داخل از مرز پنج میلیون تن گذشت و با
رشد  8درصدی نسبتبه مدت مشابه سال قبل
به  5میلیون و  67هزار تن رسید.معاون فروش و
بازاریابی شرکت فوالد مبارکه اظهار داشت :علیرغم
وجود تحریمهای ظالمانه ،فوالد مبارکه توانست نیاز
مصرفکنندگان داخلی به محصوالت فوالدی تخت
را تأمین کند و با افزایش تأمین نیاز مشتریان ،از
خروج ارز جلوگیری و به حفظ سطح اشتغال در
کشور کمک کند.محمود اکبری افزود :در یازده
ماهۀ سال جاری شرکت فوالد مبارکه  3میلیون
و  741هزار تن محصوالت گرم و اسیدشویی را
به مشتریان خود تحویل داده است که این میزان
ت به سال گذشته  11درصد رشد نشان میدهد.
نسب 
عالوه بر آن با توجه به نیاز مشتریان ،این شرکت
تناژ تولید و تحویل محصوالت گرم با ضخامت
نازک را افزایش داده است؛ بهطوریکه درصد رشد
محصوالت گرم با ضخامت کمتر از  3میلیمتر 10
درصد رشد داشته و از یکمیلیون و  516هزار تن
به یکمیلیون و  666هزار تن رسیده است.معاون
فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه گفت :تناژ
تحویل محصوالت سرد نیز رشد  3درصدی نسبت
به یازده ماه سال  1396داشته و از یکمیلیون و 48
هزار تن به یکمیلیون و  82هزار تن در سال جاری
رسیده است .در سال جاری تحویل محصوالت سرد
به تولیدکنندگان لوازمخانگی و صنایع بشکهسازی
افزایش قابلتوجهی داشته است .همچنین بخشی
از این محصوالت جهت پوششدهی به کارخانههای
مصرفکنندۀ ورق گالوانیزه و ورق قلعاندود
اختصاص یافته است.وی ادامه داد :محصوالت فوالد
مبارکه در سال جاری به بیش از  925مشتری
تحویل داده شده است که ازنظر تعدادی نیز رشد
 10درصدی داشته است.
مشاور شهردار بندر بوشهر در امور افراد دارای
معلولیت خبر داد:

حضور توانیابان در مراسم و برنامه های
هفته نکوداشت بوشهر

ترانه فرخی مشاور شهردار بندر بوشهر در
امور افراد دارای معلولیت از حضور فعال توانیابان
برای اولین بار در مراسم و برنامه های هفته
نکوداشت بوشهر خبر داد.فرخی در این گفتگو
اظهار داشت :پدیده ناتوانی و معلولیت ،پدیده ای
است به قدمت تاریخ بشر .وی جامعه توانیابان و
تمامی کسانی که با این قشر از جامعه سر و کار
دارند را اسوه صبر و بردباری دانست و افزود :الزم
است برای شکوفایی توانمندیهای توانیابان امکانات
الزم فراهم گردد.مشاور شهردار در امور افراد دارای
معلولیت گفت :دولت ها و برنامه ریزان و متولیان
امور جوامع باید با برنامه ریزی مناسب و اتخاذ
سیاستهای عمل گرایانه ،زمینه حضور برابر ،فعال
و موثر توانیابان در اجتماع را فراهم آورند و از آنجا
که بارزترین مشکل حضور توانیابان در اجتماع،
نامناسب بودن محیط زندگی ،کوچه ها و خیابانها،
اماکن عمومی است ،سازمان جهانی بهداشت شعار
امکان دسترسی برای همه در هزاره ی جدید را
سرلوحه سیاستهای دولتها در قبال افراد دارای
نیازهای ویژه قرار داده است که جا دارد از زحمات
و حمایتهای بی دریغ و دلگرم کننده جناب دکتر
سید نورالدین امیری شهردار محترم بندر بوشهر و
مساعدت مهندس سعیدی رئیس سازمان فرهنگی
اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر در راستای
اعتماد و همکاری صمیمانه با جامعه ی هنرمندان،
ورزشکاران و نخبگان دارای معلولیت در قالب
حضور این عزیزان برای اولین بار به شکل فعال در
مراسم و برنامه های هفته نکوداشت بوشهر تقدیر
و تشکر نمایم.ترانه فرخی با اشاره به اصلی ترین
نقش هنر که معنا بخشی به محیط و جامعه است،
گفت :هنرمند می تواند بسیاری از اصول و ارزش
های اخالقی را برای جامعه معرفی کرده ،در تعمیق
روحیه انسانگرایی محیط و جامعه موثر واقع شود و
از این منظر ،موثرترین روش و فرصت برای یادآوری
ارزش های اخالقی و انسانی در محیط باشد.ترانه
فرخی هدف از حضور و فعالیت توانیابان در هفته
نکوداشت بوشهر را نشان دادن توانمندی های این
افراد اعالم کرد و گفت :زمینه سازی و برنامه ریزی
مناسب موجب می شود تا افراد دارای معلولیت
ضمن برخورداری از عدالت اجتماعی ،استقالل
اقتصادی ،فرهنگی و هنری ،بتوانند گامی موثر در
اثبات توانمندی های شان بردارند.مشاور شهردار
بندر بوشهر ضمن تاکید بر ظرفیت باالی هنری
افراد داری معلولیت ،ارج نهادن به توانمندیها ی
آنان را عامل افزایش انگیزه این هنرمندان دانست
و با اشاره به تاثیرات مثبت نمایش آثار معلوالن بر
روحیه آنها بیان کرد :معلولیت جسمی افراد نمی
تواند مانع فعالیتهای اجتماعی شان باشد.

شهرستان

شماره 2690

شهر سهند به عنوان شهر ایمن

به جمع شبکه جوامع ایمن دنیا پیوست

مراسم آیین پیوستن شهر سهند به عنوان
چهارصد و هفتمین شهراز شهر های ایمن به شبکه
جهانی جوامع ایمن با حضور پروفسور گلدبرند
شونبرگ – مدیر کل مرکز بین المللی ارزیابی
جوامع ایمن و دکتر محمدی – مشاور ارشد از
کشور سوئد  ،مسئولین استانی و شهرستان اسکو
برگزارگردید.به گزارش روابط عمومی شهرداری
و شورای اسالمی شهر سهند  ،پروفسور گولبراند
شونبرگ مدیر کل ارزیابی حوامع ایمن دنیا در
این مراسم گفت  :طرح پیوستن این شهر از سال
 1395به منظور ارتقای ایمنی و سالمت شهروندان
شهر سهند آغاز شده و امید است همکاری بین
بخشی جامعی برای حصول به اهداف آن صورت
گیرد .بنابراین با همکاری کمیته های تخصصی
و دبیران مربوطه با الحاق این شهر به شبکه بین
المللی جوامع ایمن شهر سهند در زمره شهرهای
ایمن قرار گرفت.در ادامه این مراسم گواهینامه
الحاق شهر جدید سهند به جمع شهرهای ایمن
دنیا توسط پروفسور شونبرگ به مهندس نظامی
شهردار شهر سهند به نمایندگی از طرف این شهر

تقدیم شد .نظامی در حاشیه این مراسم گفت :
پیوستن شهر جدید سهند به جمع شهرهای ایمن
دنیا اقدامی مثبت برای ارتقاء شاخص های سالمتی
طبق استانداردها و معیارهای سازمان بهداشت

جهانی بوده و همه اقشار مختلف مردم از فواید
ان بهره مند خواهند شد .شهردار سهند از انجام
اقدامات الزم برای باال بردن سطح سالمتی افراد در
این شهر هم خبر داد و افزود  :در راستای اجرای

طرح جامعه ایمن و مروج سالمت با همکاری شبکه
جامع و همگانی سالمت  ،پلیس راهور و دستگاه
های مربوطه برخی از نقاط حادثه خیز شهر سهند
اصالح و ساماندهی شده و پارک آموزش ترافیک
برای کودکان و پارک بانوان در این شهر ایجاد شده
است .وی توسعه فضای سبز  ،افزایش فضاهای
ورزشی  ،گسترش خدمات ایمنی و آتش نشانی
و اجرای برنامه های فرهنگی را از جمله اقدامات
شهرداری سهند در این شهر عنوان کرد .نظامی
گفت  :طرح جامعه ایمن و مروج سالمت بر مبنای
مشارکت مردم و برنامه ریزی بلند مدت پایه ریزی
شده و شامل  :ایجاد بستر همکاری بین بخشی
برای ارتقای ایمنی و سالمت  ،افزایش آگاهی ،
ایجاد نگرش مثبت  ،توانمندسازی و اصالح
سبک زندگی ساکنان شهر جدید سهند  ،ارتقای
دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی ،
کاهش خطرات و تصادفات ترافیکی در محدوده
شهر جدید سهند  ،کاهش آسیب های اجتماعی در
شهر و ایجاد محیط پشتیبان برای زندگی مطلوب
مردم می باشد .

برگزاری دوره آموزشی برای نجات افراد در زمان حادثه در شرکت توزیع نیروی برق مازندران
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق
مازندران از برگزاری دوره آموزشی رای نجات افراد در زمان حادثه
خبر داد  .مهندس رضا غفاری در گفت گویی اظهار داشت  :با توجه
به نقش و اهمیت نجات فرد برق گرفته در کوتاه ترین زمان ممکن(
زمان طالیی) و کسب مهارت چگونگی انجام عمل  CPRو پایین
آوردن سیمبان حادثه دیده و برق گرفته از باالی تیر برق با حداقل
امکانات و تجهیزات مانور نجات مصدوم برق گرفته از باالی تیر برق
در امور برق نکا برگزار شد.وی افزود :در این مانور یکی از سیمبان ها

با اعالم آمادگی مبنی بر داشتن مهارت های الزم برای آموزش سایر
سیمبانان با استفاده از یک طناب بلند و سه عدد شیگل ،نحوه گره
زدن طناب و وصل آن به بدن فرد برق گرفته ،آزاد کردن کمربند
ایمنی از بدن سیمبان مصدوم ،محل نصب شیگل اصلی روی یراق
آالت پایه نحوه چک نمودن عالئم حیاتی و عمل CPRروی پایه
برق و سپس چگونگی پایین آوردن مصدوم به نحوه ای که بدون نیاز
به کمک نفر سوم در کوتاهترین زمان به پایین آورده شود به کلیه
سیمبانها آموزش داده شد.

حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان
گیالن با اعالم این خبر که شرکت گاز استان گیالن
بعنوان شرکت معین برای گازرسانی به شهرستان
زابل استان سیستان و بلوچستان انتخاب شده است
اظهار داشت :این شرکت بجهت اجرای شایسته
پروژه های بند «ق» و گازرسانی گسترده به اقصی
نقاط استان گیالن ،از سوی شرکت ملی گاز برای
انجام این کار انتخاب شده است.مدیرعامل شرکت
گاز استان گیالن در این خصوص اظهار داشت:
قبل از اجرای پروژه های بند «ق» 1291 ،روستا
در گیالن برخوردار از گاز بودند ولی با برنامه ریزی
مناسب و استفاده بهینه از طرح مذکور هم اکنون
1964روستا و حدود  300هزار خانوار روستایی در
استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.مدیرعامل
شرکت گاز استان گیالن ادامه داد :با اجرای فاز های

خانوار شهرستان زابل به انجام خواهد رسید.وی با
بیان اینکه شرکت گاز استان گیالن بعنوان نماینده
مردم شریف استان گیالن در شهرستان زابل مشغول
به خدمت رسانی می باشد گفت :توسعه گازرسانی
در استان سیستان و بلوچستان سبب ایجاد یک
فضای کسب و کار جدید برای نیروهای حرفه ای
گیالن می گردد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن
در پایان ضمن ابراز خرسندی از مشارکت شرکت
گاز استان گیالن در اجرای این پروژه گفت :مشارکت
در کار گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان در
راستای سیاست مسئولیت های اجتماعی شرکت نیز
قابل تعریف است و امیدوارم تا گاز طبیعی همانند
استان گیالن در شهرستان زابل و همه مناطق استان
سیستان و بلوچستان گرمابخش خانه های مردم
پرمهر آن دیار شود.

همایش پیاده روی خانوادگی در شهر اندیشه برگزار شد
علی کیوانی – اندیشه  ،همایش باشکوه پیاده روی خانوادگی
اندیشه از مقابل مسجد جامع امام علی تابازار بزرگ ایرانی اسالمی
(نقش جهان اندیشه ) با حضور مثالزدنی مردم ورزش دوست شهر،
فرماندار شهرستان شهریار،امام جمعه ،شهردار ،رئیس واعضامحترم
شورای اسالمی شهر اندیشه ،رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان
شهریار شهردار ومسولین ادارات برگزار گردید.
در این همایش که به صورت زنده از شبکه  ۳در برنامه صبح
و نشاط پخش گردید مهندس بهروز کاویانی شهردار اندیشه ضمن
تقدیر و تشکر از همه مسئولین شهرستانی و شهری جهت برگزاری
این همایش باشکوه گفت :شهر اندیشه با جمعیت  ۱۲۰هزار نفری
با سرانه های بسیار باال و استانداردهای مختلف در سطوح فرهنگی
،عمرانی ،فضای سبز و ورزشی به عنوان یکی از شهر های با قابلیت و
مستعد زندگی در استان تهران محسوب میشود که مجموعه مدیریتی
پنجم شهری در شورای اسالمی و شهرداری برنامههای مختلفی را
در سال جاری در دستور کار خود قرار داده و عملی ساخته است و
انشااهلل در سال آینده نیز برای ایجاد زیرساختهای مناسب در حوزه

تشکر میکنم.در ادامه این مراسم همچنین مهندس طاهری فرماندار
شهرستان شهریار ،اندیشه را یکی از استثنایی ترین شهر های استان
تهران به ویژه شهر شهریار عنوان کرد و گفت این شهر با اصول
معماری و شهرسازی که در ساخت بعنوان یکی از نقاط مستعد و
خوب شهرستان شهریار محسوب می گردد.وی افزود  :امروز مردم
نیاز به نشاط و شادابی دارند که خوشبختانه مسئولین شهر اندیشه
همواره این مهم را در دستور کار خود قرار داده اند و الزم میدانم از
این مجموعه تقدیر و تشکر نمایم.در ادامه این مراسم حجت االسالم
و المسلمین مروج امام جمعه ی شهر اندیشه گفت :شهر اندیشه
به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی
محسوب میشود که میتوان برای کسانی که به دنبال دستاوردهای
انقالب اسالمی هستند این سند مهم را نشان داد .گفتنی است در
ادامه این مراسم با حضور مسئولین با قید قرعه به شرکت کنندگان
این همایش توسط شهرداری شهر اندیشه  ۲۱۰دستگاه دوچرخه
و  ٨٠دست لباس ورزشی و  ۵نفر از شرکت کنندگان سفر زیارتی
مشهدمقدس اهدا گردید.

خدماترسانی ویژه پایانههای اصفهان از  25اسفند تا  15فروردین ماه

اصفهان -مدیرعامل سازمان پایانه های
مسافربری شهرداری اصفهان گفت :در ایام نوروز
بيش از  90هزار مسافر از طریق پایانه های اصفهان
جابجا می شوند ،از همین رو ساعات خدمات رسانی
به مسافران در پایانه های اصفهان از ساعت چهار
بامداد تا دو بامداد خواهد بود.
عباس محبوبی با اشاره به اقدامات ویژه
سازمان پایانه های شهرداری اصفهان برای ایجاد
آمادگی در پایانه های شهر اصفهان برای استقبال
از مسافران نوروزی ،اظهار کرد :این اقدامات شامل
زیباسازی ،ارائه خدمات به مسافران ،امور فرهنگی
و ...است .وی با بیان اینکه به طور معمول روزانه
 70هزار مسافر از طریق پایانه های شهر اصفهان
جابجا می شود ،گفت :در ایام نوروز این تعداد به

بيش از  90هزار نفر افزایش می یابد و از همین رو
ساعات خدمات رسانی به مسافران در پایانه های
شهر از ساعت چهار بامداد تا دو بامداد خواهد بود.
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری
اصفهان با اشاره به اینکه ساعت خدمات رسانی ویژه
از  25اسفندماه تا  15فروردین ماه است ،افزود:
از  25اسفندماه نیز سفره های هفت سین برای
زیباسازی محوطه پایانه ها گسترده خواهد شد.
وی ادامه داد :هم اکنون اقدامات ویژه ای نیز برای
رنگ آمیزی جداول و صندلی های سالن انتظار،
خط کشی ،توسعه فضای سبز ،نورپردازی و ...در
حال انجام است .نظافت سرویس های بهداشتی در
پایانه ها نیز به صورت مرتب در حال انجام است.
محبوبی با بیان اینکه تجهیز اتاق مادر و کودک در

پایانه کاوه قبال انجام شده و در آستانه سال جدید
این کار در پایانه صفه و به منظور رفاه حال مادران
داراي كودك خردسال در زمان شيردهي ،تعويض
نوزاد و  ...انجام می شود ،اظهار کرد :بهره برداری از
رستوران پایانه صفه از دیگر طرح هایی است که به
زودی برای خدمات رسانی به مسافران و رانندگان
صورت خواهد گرفت.
وی بیان کرد :نیروهای انتظامی در پایانه
ها مستقر شده و کالنتری ها در مجاورت پایانه
ها امنیت مسافران را تامین می کنند.محبوبی
همچنین با اشاره به اینکه عملیات عمرانی ساخت
پمپ گازوئیل در پایانه صفه نیز در اواخر سال
جاری با هدف سوخت گیری اتوبوس ها در این
پایانه و افزایش ساعات استراحت رانندگان ،آغاز

می شود ،گفت :اجرای این طرح حدود  9ماه به
طول می انجامد و با بهره برداری از آن اتوبوس
هایی که پیش از این در پایانه کاوه سوخت گیری
می کردند ،دیگر لزومی به مراجعه به این پایانه
نخواهند داشت .وی افزود :روزانه بین  70تا 75
هزار لیتر سوخت رساني گازوئیل در پایانه کاوه
انجام می شود که در صورت ساخت پمپ گازوئیل
صفه ،از حجم مراجعات و اتالف وقت رانندگان در
پایانه کاوه کاسته خواهد شد .مدیرعامل سازمان
پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان هزینه
ساخت این پمپ را بیش از یک میلیارد تومان
عنوان کرد و ادامه داد :با بهره برداری از این پمپ
اتوبوس های شرکت واحد نیز در شیفت شب می
توانند سوخت گیری کنند.

صرف ۲۷۰میلیاردتومان درحوزه گازرسانی استان لرستان

در چهلسالگی انقالب اسالمی ،مدیرعامل شرکت گاز لرستان
در نشست خبری با اصحاب رسانه استان شرکت کرد و به تشریح
پیشروی این شرکت پرداخت.
اقدامات انجامشده و برنامههای
ِ
گزارش سایه؛ غالمرضا لطفعلیان ،در گزارش خدمات ارائهشده
به
ِ
توسط شرکت گاز لرستان ،گفت« :شرکت گاز لرستان از سال ۱۳۷۳
در منطقه  ۷شرکتهای زیرمجموعه گاز ایران شروع به فعالیت کرد و
رسالت اصلی آن گازرسانی به شهرهای استان بود» .وی ،افزود« :هدف
اولیه ،گازرسانی به شهرها بود و روستاها در این اقدام توسعهگرایانه
دیده نشده بود؛ بنابراین ،بهدلیل اینکه لرستان زیرمجموعه منطقه
 ۷همدان و به خطوط لوله این شرکت نزدیک بود ،ابتدا از شهرهای
بروجرد و الیگودرز کار گازرسانی آغاز شد».
توسعه و بهبود خدمات گازرسانی به شهرها و روستاهای استان
مدیرعامل شرکت گاز لرستان ،ادامه داد« :پساز آن ،شرکت ملی
گاز بر آن شد تا بهمنظور گسترش ،توسعه و بهبود خدمات گازرسانی
به شهرها و روستاهای استان ،شرکت گاز لرستان را از زیرمجموعه
منطقه  ۷خارج و افتتاح کند؛ بنابراین ،در سال  ۱۳۷۸این مهم انجام

شد و شرکت گاز استان لرستان به استقالل رسید».
ضریب نفوذ گازرسانی روستایی به باالی ۸۰درصد رسیده
لطفعلیان گفت« :از جمله افتخارات نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران ،گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور است و این مهم با افزایش
ضریب نفوذ گازرسانی به حداکثر رسیده است» .مدیرعامل شرکت گاز
حالحاضر ،ضریب نفوذ گازرسانی شهری به باالی
لرستان ،تأکید کرد« :در ِ
۹۵درصد و ضریب نفوذ گازرسانی روستایی به باالی ۸۰درصد رسیده
کهاین مهم را میتوان از افتخارات شاخص نظام دانست» .وی ،تشریح
کرد« :از یکسال گذشته اقدامات خوبی درحوزه گاز لرستان صورت
گرفته است .بهطور نمونه در هفته دولت به  ۲۰۴روستای استان لرستان
گازرسانی شد ،مردم شهر درب گنبد از نعمت گاز برخوردار شدند و از
 ۲۵شهر استان لرستان  ۲۴شهر از خدمات گازرسانی بهرهمند شدهاند».
گازرسانی به  ٢٠٠روستای استان
وی درخصوص گازرسانی به روستاهای استان لرستان نیز ،گفت:
«در دهه فجر سال گذشته ،به  ۱۳۳روستای استان گازرسانی شد و از
آن تاریخ تاکنون که حدود یکسال سپری شده ،مبنا را بر گازرسانی
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حسین آباد چاف لنگرود که توسط اداره کل
نوسازی مدارس استان گیالن و با مشارکت
سرکار خانم م ّزین نظری احداث شده بود
طی مراسمی با حضورمهندس دقیق مدیر کل
محترم نوسازی مدارس استان گیالن،سرپرست
فرمانداری شهرستان لنگرود،رئیس و مدیرعامل
مجمع خيرين مدرسه سازاستان گيالن
،خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران،دانش
آموزان،خيرين واهالي و اولياي دانش آموزان
افتتاح شد.مهندس دقیق در این مراسم ضمن
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدرافزود:
باید با عزمی جدی برای رسیدن به اهداف بلند
نظام آموزشی تالش کنیم.وی با بیان اینکه
همت خیرین محترم درشهرستان لنگرود
به ّ
10پروژه در چند سال اخیر آغاز شده،افزود:
کارهای بسیار بزرگی در حوزه توسعه و تجهیز
زیر ساخت های آموزشی در استان توسط
خیرین محترم انجام گرفته است.میر مسعودی
ّ
خیرین مدرسه ساز در ادامه با بیان
رئیس مجمع ّ
مطالبی به کار ارزشمند خیرین مدرسه پرداخت
و یادآور شد :کار خیرین یک فضیلت بزرگی
است که خدواند نصیب آنان نموده است.گفتنی
است برای ساخت این مدرسه ی دو کالسه با
زیربنای  58متر مربع  1میلیارد و  50میلیون
ریال هزینه شد.
دکتر نوروزی:

معین طرح گازرسانی به شهرستان زابل را به انجام
رساند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ادامه داد:
بر همین اساس در هفته گذشته هیأت کارشناسی
شرکت گاز استان گیالن از شهر زابل و پنج شهر
هیرمند ،هامون ،زهک ،ادیمی و لوتک بازدید بعمل
آورده و پس از بررسی طرح اولیه شهرستان زابل،
اصالحات مورد نیاز را با توجه به بافت منطقه ،تراکم
شهری و  ...به مشاور طراحی ابالغ گردید .همچنین
این گروه از عملیات شبکه گذاری قسمتی از شهر
زابل که توسط  CNGگازدار شده بود بازدید و
از نزدیک مشکالت اجرایی طرح را بررسی کردند.
حسین اکبر بیان نمود :بر اساس برنامه ریزی های
بعمل آمده ،عملیات نصب  8ایستگاه تقلیل فشار گاز
و اجرای 150کیلومتر خط تغذیه و  600کیلومتر
شبکه توزیع برای گازرسانی به حدود  105هزار

ورزش اقدامات مهمی را در نظر گرفته است .وی در ادامه خاطرنشان
ساخت :به امید خدا در سال آینده فرهنگسرای بانو حضرت زهرا
سالم اهلل (ع)  ،ورزشگاه بزرگ در فاز  ۴و مجموعه ورزشی در فاز
 ۲کلنگزنی خواهد شد و در هفته آینده نیز با حضور استاندار و
مسئولین محترم شهرستانی و شهروندان عزیز شهر اندیشه مسیر دو
کیلومتری دوچرخه افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
شهردار اندیشه در ادامه افزود :ما سعی داریم با ایجاد یک مسیر
دوچرخه سواری  ۲۷کیلومتری که در مدت چهار سال اجرایی خواهد
شد شهر اندیشه را به عنوان شهر ملی دوچرخه معرفی کنیم و در
هفته آینده دو کیلومترافتتاح و به بهره برداری و در اختیار مردم
قرار خواهد گرفت بهروز کاویانی در پایان سخنان خود افزود :از تمام
مسئولین به ویژه فرماندار شهریار و معاونین فرماندار محترم  ،امام
جمعه محترم شهر اندیشه و مسئولین ادارات شهرستان شهریار و به
ویژه اعضای شورای اسالمی شهر که همواره ما را در تصویب طرح
ها و برنامه ها کمال همکاری و یاری را انجام داده اند و همچنین از
شهروندان عزیز و صبور شهر نیز به دلیل صبر و تحمل شان تقدیر و
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لنگرود افتتاح و به بهره برداري رسيد.

عملکرد شهردار رباط کریم بسیار مطلوب
و در جهت خدمت به مردم است

افتخار گازرسانی به زابل نصیب شرکت گاز استان گیالن شد
اول و دوم بند «ق» در گیالن بالغ بر  673روستا
از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده و بیش از 154
هزار مشترک جدید جذب گردید و هم اکنون فاز
سوم این پروژه برای گازرسانی به  95روستای صعب
العبور و کوهستانی با جمعیتی بالغ بر  5هزار و 600
خانوار در دست مطالعه و اقدام می باشد.مهندس اکبر
گفت 1350 :روز پس از به زمین زده شدن گلنگ
آغاز عملیات گازرسانی پروژه بند «ق» در گیالن و در
پایان سال  99.97 ،1397درصد خانوارهای شهری
و  94.6درصد خانوارهای روستایی گیالن از نعمت
گاز طبیعی برخوردارند.وی با اشاره به این مطلب
گفت :عملکرد شایسته این شرکت در اجرای پروژه
های بند «ق» سبب گردید شرکت ملی گاز ایران در
هیئت مدیره خود در تاریخ  30بهمن  97مصوب
گرداند تا شرکت گاز استان گیالن بعنوان استان

اخبار

به  ۴۰۰تا  ۵۰۰روستا قرار دادیم که برخی از کارشناسان ،این مبنا
را دور از ذهن تشخیص دادند؛ لذا با عنایت خداوند متعال در نیمه
سال  ،۹۷تعداد  ۲۰۴طرح گازرسانی روستایی انجام شد و در دهه
فجر امسال نیز به  ۲۰۰روستای استان گازرسانی خواهیم داشت ک ه
این مهم محقق نشده و نخواهد شد مگر با عزم و همت و تالش
شبانهروزی همکارانم در شرکت گاز استان لرستان».
صرف ٢٧٠میلیاردتومان در گازرسانی لرستان
وی گفت« :مقرر شد تا در دهه فجر امسال ،کلنگ طرح
گازرسانی به  ۸۳روستای استان در دستورکار باشد که این امر
از دستورکار خارج شد تا در اسفندماه  ۹۷صورت پذیرد؛ بنابراین
گازرسانی به  ۳۳۰روستای هدف شرکت گاز لرستان در سال ۹۸
نیز در دستورکار است که انشاهلل در موعد مقرر محقق خواهند شد».
مدیرعامل شرکت گاز لرستان ،تأکید کرد« :از سال گذشته تاکنون
۲۷۰میلیاردتومان اعتبار در حوزه گاز لرستان هزینه شده که این
خدمت بیمنتی به مردم لرستان بوده و هست و امیدواریم در آینده،
عنوان استان سبز معرفی کنیم»
لرستان را به
ِ

علی کیوانی – رباط کریم ،دکتر میرزمانی
شهردار رباط کریم عملکرد  ۱۷ماهه و تشریح
پروژه های شهرداری رباط کریم را به نماینده
محترم مجلس ارائه داد.دکتر سید محمد
میرزمانی شهردار رباط کریم با حضور در دفتر
دکتر حاج حسن نوروزی نماینده مردم در
مجلس شورای اسالمی گزارشی از عملکرد ۱۷
ماهه خود ارائه داد و با بیان اینکه پروژه های
عمرانی انجام شده و در حال اجراء مدیت شهری
،رباط کریم را به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل
کرده گفت:توجه به تمام نقاط شهر و توزیع
عادالنه سرانه ها در سطح شهر و باالخص توجه
ویژه به مناطق منفصل (آالرد،شترخوار،پرندک،
سفیدار،نوده و کیکاور) و حجم اجراء پروژه های
متعدد حکایت از این دارد که مجموعه شهرداری
رباط کریم فقط بفکر خدمت به مردم است.دکتر
نوروزی ضمن تائید عملکرد شهردار رباط کریم
گفت؛مهندس میرزمانی ازشهرداران موفق و
توانمند است و با عملکرد قابل قبولی که از خود
نشان داده و با اجرای پروژه های خوب عمرانی
در تمام نقاط شهر اثبات کرده در جهت خدمت
به مردم گام بر می دارد.
در چند سال اخیر با اصالح  198مورد خطوط
انتقال طرح آبرسانی اصفهان بزرگ صورت گرفت:

جلوگیری از هدر رفت  700لیتر آب
در ثانیه در چرخه انتقال و توزیع

علیرضا هژبری:معاون بهره برداری شرکت
آب و فاضالب استان اصفهان گفت :در چند
سال اخیر با اصالح و بازسازی خطوط اصلی
انتقال آب طرح آبرسانی اصفهان مانع از هدر
رفت بیش از  700لیترآب در چرخه توزیع
شد .ناصر اکبری با بیان اینکه شناسایی و مهار
نشتی خطوط انتقال و شبکه های آبرسانی نقش
موثری در تامین پایدار آب شرب مشترکین
دارند اعالم کرد :در سال  95نشتی بیش از 12
هزار و 400انشعاب ،در سال 96بیش از  16هزار
و  100انشعاب و در  9ماهه سال جاری بیش
از  6هزارو  100انشعاب آب در سطح استان
شناسایی و مهار شدند.وی به نشت یابی شبکه
های توزیع آب در سطح استان پرداخت و اظهار
داشت :در سال  95بیش از مورد 109نشتی
شبکه ،در سال  96بیش از  198مورد نشتی
و در  9ماهه سال جاری نشتی بیش از 136
شبکه توزیع آب شناسایی و از هدر رفت آب در
این شبکه ها جلوگیری بعمل آمد .معاون بهره
برداری شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه
بمنظور کاهش هدر رفت آب  ،نشت یابی شبکه
های آبرسانی شهر های برف انبار،مهاباد،تودشک
،منظریه خمینی شهر ،فوالدشهر ،باغ بهادران
و منطقه  3اصفهان در دستور کار قرار داد
اظهار داشت :در سال  95هدر رفت آب در
شهر تودشک حدود  35درصد بوده است در
حالیکه این رقم درپایان بهمن ماه سال جاری
به کمتراز  16درصد رسیده است.اکبری در مدار
قرار دادن  10کیلومتر شبکه آبرسانی جدید در
شهر تودشک را یکی از عوامل موثر درکاهش
پرت آب در این شهر برشمرد و عنوان کرد :در
سال گذشته  10کیلومتر شبکه آبرسانی جدید
در شهر تودشک در مدار بهره برداری قرار
گرفت که این امر منجر به کاهش حوادث ناشی
از فرسودگی شبکه آبرسانی شد این در حالیست
که کاهش وقوع حوادث تاثیر قابل توجهی در
جلوگیری از هدر رفت آب دارد.وی به روند نزولی
وقوع حوادث در شهر تودشک اشاره کرد و خاطر
نشان ساخت:در سال  95حدود  170حادثه
شبکه و  151حادثه انشعابات در شهر تودشک
به وقوع پیوست در حالیکه در سال جار ی از
ابتدا تا کنون  26حادثه شبکه و  50حادثه
انشعابات رخ داد .معاون بهره برداری شرکت آب
و فاضالب استان اصفهان پروژه هوشمند سازی
تاسیسات آبرسانی را موثر در کاهش هدر رفت
آب دانست و خاطر نشان ساخت :شرکت آب
و فاضالب در راستای هوشمند سازی تاسیسات
آبرسانی ،توسعه سامانه پایش فشار تا 472
ایستگاه در کل استان،تکمیل سامانه تله متری
خطوط انتقال آب استان ،توسعه تله متری شبکه
توزیع آب ده شهر بزرگ استان ،تهیه نرم افزار
تصمیم یار جهت مدیریت هوشمند شبکه و
ایجاد زیرساخت مخابراتی پایدار برای استقرار و
توسعه شبکه هوشمند در سطح استان در دستور
کار قرار داده است.

