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خبر كوتاه
افتتاح ۵۰پروژه آموزشی و پرورشی
طی سالجاری در استان گیالن

مدیرکل نوسازی مدارس استان گیالن در
اولین جلسه شورای فنی از افتتاح 50پروژه
آموزشی و پرورشی در سالجاری خبرداد.مهندس
علی دقیق مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس استان در اولین جلسه شورای فنی اداره
کل نوسازی مدارس استان گیالن  ،ضمن ارائه
گزارشی اجمالی از روند فعالیت های این اداره
کل در سال گذشته ،تصریح نمود :برخود فرض
می دانم از لطف بیکران الهی و همراهی و همدلی
همکاران سختکوش و سروران گرامی تجلیل و
تقدیر نمایم.مهندس دقیق با یادآوری موفقیت
های اداره کل در حوزه های مختلف ،تصریح
نمود :تفکر خدمت صادقانه همکاران عزیزم و
روحیه متعهدانه آنان ،جلوههای زیبایی را در
حوادث برف اخیر و اقدامات پیشگیرانه در مقابله
با ویروس کرونا به نمایش گذاشت.وی با یادآوری
ضرورت و جایگاه آموزشهای تخصصی در روند
پیشبرد امور اداره کل ،اذعان داشت :اقدامات
اداره کل در بحث آموزش در  ۱۰سال اخیر بی
نظیر بود و انتظار دارم کمیته آموزش این روند
را با قوت ادامه دهد.مدیر کل نوسازی مدارس
استان در ادامه با اشاره به برنامه های آتی این
اداره کل افزود ۵۰ :پروژه با  ۲۱۹کالس درس با
زیربنای بالغ بر بر۲۹۸۱۸مترمربع در سال جاری
افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید.مدیرکل
نوسازی مدارس گیالن در پایان از اعضای
این کمیته خواست با ارائه نظرات تخصصی و
تجربیات خود در تدوین سیاستگذاریها و
برنامهریزیهای مناسب و هدایت و ساماندهی
و اجرای فعالیتهای این اداره کل اثرگذار باشند.

برنامه های گرامیداشت سالروز فتح
خرمشهر در شرکت توزیع برق سمنان
تشریح شد

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج نور شرکت
توزیع نیروی برق استان سمنان ،برنامه های
بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد حماسه
جاودانه فتح خرمشهر در این شرکت را تشریح
کرد.حمیدنظری گفت :باتوجه به این که امسال،
چهلمین سال دفاع مقدس را پیش رو داریم،
برنامه های فرهنگی ،هنری ،ورزشی و ارزشی
مناسبی در بازه سوم خرداد تا خاتمه سال جاری
پیش بینی گردیده که در مناسبت ها به نحو
شایسته ای به اجرا در خواهند آمد.وی به برنامه
های نکوداشت سالروز آزادسازی خرمشهر اشاره
کرد و افزود :فضاسازی و تبلیغات محیطی ،برپایی
نمایشگاه عکس جاودانه ها و حماسه آفرینی
های رزمندگان در عملیات بیت المقدس ،تهیه
روزشمار و بروشور اطالع رسانی دستاوردهای
این عملیات در دفاع مقدس و تجلیل از خانواده
شهید منتسب به همکار که در سوم خرداد سال
 1361به فیض عظیم شهادت نائل آمده ،از
جمله این برنامه ها است.وی باعنوان این که سوم
خرداد به عنوان “روز مقاومت ،ایثار و پیروزی”
نامگذاری شده تصریح کرد :تشکیل میزخدمت
بسیجیان شرکت در مدیریت های توزیع برق،
برگزاری مسابقه کتابخوانی الکترونیکی از کتاب
“ خرمشهر ،از ا ِشغال تا آزادی و پخش فایل های
صوتی و نماهنگ حاوی روایت گری دفاع مقدس
از طریق اتوماسیون اداری و شبکه پیام رسان
داخلی ،از دیگر برنامه های پیش بینی شده به
شمار می رود.

در برگزاری اولین گردهمایی مجازی روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی مطرح شد.

کهال زاده  :مدیریت دوران پسا کورنایی با دولت
الکترونیکی یک ضرورت است

اولین گردهمایی مجازی روابط عمومی وزارت
راه و شهرسازی با حضور دکتر اسالمی وزیر راه و
شهرسازی ،دکتر نوروزپور دبیر شورای عالی اطالع
رسانی ریاست جمهوی ،دکتر بی نیاز رئیس مرکز
ارتباطات و اطالع رسانی وزارت راه و شهرسازی
در تهران و علیرضا قاری قرآن مدیرکل راهو
شهرسازی استان اصفهان به همراه حسن کحال
زاده رئیس ادارهارتباطاتو اطالع رسانی این اداره
کل در استان اصفهان به نمایندگی از طرف ادارات
ارتباطات استان های کشور تشکیل شد.این جلسه
که بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد و مباحث
و مشکالت پیرامون ارتباطاتو اطالع رسانی راه و
شهرسازی در سطح کشور مطرح و مورد بررسی
قرار گرفت.
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی
استان اصفهان ،ضمن قدردانی از برگزاری این
جلسات اظهار کرد:ادارهکل را ه و شهرسازی استان
اصفهان یکی از دستگاههایی است که تاثیر به
سزایی در فرآیند توسعه عمرانی و اقتصادی استان
دارد .و با توجه به گستردگی استان اصفهان و سطح
باالی خدمات این اداره کل در حوزه های مختلف
مسکن ،راهداری ،هوافضا ،فرودگاه ،راهآهن به ویژه
بحثهای اطالعرسانی راجب پروژههای زیرساختی
و عمرانی همچنین مباحثی که در حوزه ی وزارت
راهوشهرسازی بر عهده ی این اداره کل گذاشته
شده است الزم است اطالع رسانی سریع ،دقیق و
به موقع انجام پذیرد.
وی افزود آنچه در پي این دسته از مباحث مي

آيد ،حاصل تالشي است كه همکارانم در حوزهی
روابطعمومي این ادارهکل درجهت ياري رساندن به
كمي آن از طريق
مجموعه براي ارتقاي كيفي و ّ
اطالع رساني ،پاسخگويي به سواالت و مراجعات،
جلب رضایت و تکریم اربابرجوع ،استفاده از
نظرها و پيشنهادهاي مردم از طريق سنجش افكار
عمومي ،در بعد برون سازمانی و درون سازمانی بوده
است .و مفتخریم که در سال گذشته حوزهی روابط
عمومی این اداره کل توانست براساس برنامه ای
مدون روابط عمومی بر مبنای سایبر را در ادارهکل
راهوشهرسازی استان پیادهسازی نماید .حسن
کحال زاده رئیس اداره ارتباطاتو اطالعرسانی

پیشرفت  80درصدی پروژه بازسازی
کالنتری دوم شهر حسن آبادفشافویه

شهردار حسن آبادفشافویه از ادامه عملیات
بازسازی ساختمان کالنتری دوم شهر با پیشرفت
 80درصدی خبر داد.محسن تاجیک شهردار
حسن آبادفشافویه با اعالم این خبر افزود؛
عملیات بازسازی ساختمان کالنتری دوم شهر
در سال گذشته باهدف تأمین امنیت شهروندان با
پیگیریهای صورت گرفته از سوی این شهرداری
وشورای اسالمی شهر با هماهنگی نیروی انتظامی
دردستورکارقرارگرفت.وی اظهار داشت؛ اعتباری
که برای تکمیل وتجهیزاین پروژه درنظرگرفته
شده است حدود 20/.../.../...ریال است که 80
درصد از عملیات بازسازی این پروژه با رعایت
اصول مهندسی وایمی کامل بازسازی شدوانشاءاله
در آینده نزدیک تکمیل و به بهرهبرداری
خواهدرسید.ایشان در پایان امنیت را از مقولههای
مهم جامعه برشمردواز تالش شبانهروزی مجموعه
نیروی انتظامی وبسیچ درایجادامنیت برای
شهروندان با توجه به وسعت زیاد این شهروبخش
فشافویه قدردانی کرد.

راه و شهرسازی استان اصفهان در این جلسه از
پیام حمایتی و محبتآمیز وزیر راهوشهرسازی به
مناسبت روز ارتباطات و روابطعمومی که سبب
ایجاد انرژی مضاعفی در همکاران این حوزه شد
تشکر و قدردانی نمود و اذعان داشت :با عنایت
به شرایط حاکم و بحرانهای پی در پی درکشور
و برابر سیاستگذاریهای ابالغی از سوی آن
وزارت که بیانگر الکترونیکی و سایبری شدن
روابطعمومی ها بود ،ضروری است دولتالکترونیک
در وزارت راهوشهرسازی بصورت کامل اجرا شود
تا بتوان دوران پساکرونایی را نیز مدیریت نمود
و ارتباطات الکترونیکی برای تمامی اقشار که با

وزارت راهوشهرسازی سروکار دارند از طریق پورتال
ها به راحتی امکانپذیر شود.
وی افزود در پرتو این امر روابطعمومیها
با سرعت بسیار باالیی به روابطعمومی تحلیلگر
بر مبنای سایبر تبدیل و با روابطعمومی سنتی
خداحافظی می شود .رئیس اداره ارتباطات
و اطالع رسانی این اداره کل با بیان اینکه طی
گفتگو با همکاران این حوزه در سایر استانها ،این
نتیجه حاصل شد که اجرای روابطعمومی تحلیلگر
نیازمند سه عامل است عنوان کرد :نخستین عامل
جهت ایجاد روابط عمومی تحلیلگر ،تشکیل
کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی با هدف
احصاءفرآیندها و با عضویت روابطعمومی ،حراست،
فاوا ،توسعه منابع است که این مهم نیازمند دستور
مقام عالی وزارت است .وی تخصیص و اعتبار ویژه
برای تامین تجهیزات مورد نیاز را دومین عامل
بیان کرد و گفت اعتبار اختصاصی ادارات اطالع
رسانی ،از محل اعتبارات جاری است که با توجه
به ناچیز بودن این مبلغ جوابگوی سایبری شدن
روابطعمومی نیست .کحالزاده عامل سوم در
ایجاد روابط عمومی تحلیل گر بر مبنای سایبر را
برخورداری از نیروی متخصص ،فعال و نوین گرا
دانست و گفت :استانهای اصفهان ،شیراز ،خراسان
و  ...بعنوان کالن شهراز نظر چارت تشکیالتی و
تعداد نیروی روابط عمومی با سایر استانهای
کشور که کوچکتر بوده و جمعیت کمتری دارند
یکسان دیده شده است .که همین امر مشکالتی را
جهت سرعت بخشیدن به امور ایجاد نموده است.

سرمایه گذاری پروژه جنجالی پارک آبی گیل لند
با نوع قرارداد مشارکت مدنی در جوار باغ رضوان رشت
حاج محمدی نوع قرارداد با این شرکت سرمایه گذار را مشارکت
مدنی عنوان کرد و بیان داشت :تمامی هزینه های مطالعات فازهای
یک تا  ،۳طراحی ،مهندسی ،ساخت و تجهیز در مجموع به ارزش
تقریبی  ۱۸هزار و  ۹۰۰میلیارد ریال از آورده ای سرمایه گذار است.
شهردار رشت در جلسه مربوط به سرمایه گذاری پروژه پارک آبی
گیل لند ،با اشاره به نقش بسزای توسعه ورزش و تفریح در رشد و
اعتالی فرهنگ شهری ،این مهم را از اصلی ترین نقش های دولت
محلی عنوان و اظهار کرد :این دولت ها با توجه به مطالعات صورت
گرفته و سرانه های محاسبه شده ،اقدام به طراحی وایجاد کاربری
های خدماتی برای شهروندان می نمایند.ناصرحاج محمدی گفت:
رشت نیز با توجه به پیشینه خود و پتانسیل باالی گردشگری ،باید
دارای کاربری های خدماتی ،تفریحی و ورزشی باشد تا بتواند عالوه
بر رفع نیاز شهروندان ،نیاز اهالی استان را نیز پوشش دهد و به
جذب گردشگر کمک کند.وی ادامه داد :براین اساس شهرداری رشت
مطالعات خود را در زمینه احداث پارک آبی گیل لند آغاز کرد و بر
اساس آن  ۱۴و نیم هکتار زمین با نام مجموعه پارک آبی و مجتمع
تجاری ،فرهنگی ،اقامتی ،تفریحی و توریستی انتخاب شد.شهردار
رشت افزود :با توجه به لزوم ایجاد کاربری های مکمل در کنار پارک
آبی گیل لند و با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته از شهروندان
و گردشگران ،کاربری های فرهنگی و رفاهی از جمله سالن همایش،
سینما ،شهر سالمتی ،شهربازی ،فضای تجاری ،رستوران ،هتل ،سالن
ورزشی و پارکینگ به عنوان کاربری های کلی طرح در نظر گرفته
شد.به گفته حاج محمدی مساحت اینکاربری ها  ۳۰۹هزار متر مربع

آغاز شستشوی مجدد پست های برق
در آبادان ،خرمشهر و شادگان

مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرکت
برق منطقه ای خوزستان گفت :هر ساله بطور عادی
پست های برق این ناحیه  ۲بار شستشو می شود اما
در برخی از مناطق که آلودگی باالیی دارد این رقم
ممکن است به سالی بیش از پنج مرتبه افزایش پیدا
کند.رضا جعفری بیان کرد :شستشوی پست های
برق ناحیه جنوب با تالش پرسنل عملیاتی شروع
شده تا در کمترین زمان ممکن تاثیرات مخرب گرد
و خاک های بر روی تجهیزات برق شستشو و در
پایداری شبکه برق برای فصل گرم خللی وارد نشود.
وی افزاود :اجرای این برنامه برای سه ماهه اول سال
جاری می باشد که همزمان با اجرای آن ،کلیه موارد
مربوط به گداختگی تجهیزات و خطوط برق که
از اولویت برخوردار هستند ،برطرف می شود.مدیر
امور بهره برداری ناحیه جنوب شرکت برق منطقه
ای خوزستان با بیان اینکه در حالت عادی پست
های برق  ۲بار شستشو می شوند ،تصریح کرد:
در سال های اخیر به دلیل شدت و غلظت گرد و
خاک در ناحیه جنوب ( آبادان  ،خرمشهر ،شادگان
 ،اروند  ،چوئبده  ،مینوشهر ،دارخوین و شلمچه) و
اثرات آن بر شبکه برق ،تجهیزات بصورت متوالی
به شستشو نیاز دارند که این امر ممکن است تا
بیش از پنج مرتبه هم در برخی از پست ها در سال
افزایش پیدا کند تا در امر برق رسانی و پایداری
شبکه مشکلی ایجاد نشود.

شهرستان

است.شهردار رشت با اشاره به سیاست های مدیریت عالی شهر رشت
مبنی بر استفاده از توان بخش خصوصی در ارائه خدمات ،خاطر نشان
کرد :اجرای طرح پارک آبی گیل لند و مجتمع یاد شده در دستور کار
مشارکت قرار گرفت تا بخش خصوصی با استفاده از توان و تجربیات
خود با احداث این پارک و کاربری های مکمل براساس طرح های ارائه
شده و با استانداردهای کیفی مورد نظر شهرداری رشت ،بتواند عالوه
بر خدمات رسانی با کیفیت ،سود معقولی نیز کسب کند.وی تاکید
کرد :با عنایت به تصمیم کارفرما مبنی بر اجرای این طرح به صورت
مشارکت عمومی -خصوصی و درقالب مشارکت مدنی ،الزم است
تمامی آورده ها و منافع را به دقت بررسی کرد تا بتوان به بهترین
نحو ،منافع حاصل از طرح را بین سرمایه گذار خصوصی و بخش
عمومی تقسیم کرد.شهردار رشت افزود :بر ایناساس ،مطالعات اولیه
پیرامون اجرای طرح پارک آبی گیل لند و مجتمع رفاهی ،صورت
گرفت و جنبه های مختلف آن بررسی شد.حاج محمدی نوع قرارداد
با این شرکت سرمایه گذار را مشارکت مدنی عنوان کرد و بیان داشت:
تمامی هزینه های مطالعات فازهای یک تا  ،۳طراحی ،مهندسی،
ساخت و تجهیز در مجموع به ارزش تقریبی  ۱۸هزار و  ۹۰۰میلیارد
ریال از آورده ای سرمایه گذار است.به گفته وی عرصه و عوارض
صدور پروانه به ارزش تقریبی  ۲هزار و  ۱۰۰میلیارد ریال نیز آورده
شهرداری است.شهردار کالنشهر رشت همچنین مکان اجرای طرح را
باالتر از میدان گیل و جنب مرزبانی واقع در ابتدای جاده تهران اعالم
کرد.گفتنی است از ابتدای طرح پارک آبی طرح احداث این پروژه در
جوار باغ رضوان رشت حواشی زیادی داشته است.قرارداد مشارکت

مدنی چیست و چه کاربردی دارد؟طبق تعریف ارائه شده در قانون
مدنی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت مدنی به معنای درآمیختن
سرمایه و داراییهای نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی
یا حقوقی متعدد به منظور انتفاع و تقسیم سود میباشد .از این روی
این قرارداد برای مشارکت در موضوعات مختلف و گوناگونی از جمله
تولیدی ،بازرگانی ،ساختوساز ،خدماتی و غیره میتواند مورد استفاده
قرار گیرد.در این قرارداد باید به طور دقیق موضوع قرارداد مشخص
شود .همچنین آورده هر یک از دو طرف باید به تفصیل در قرارداد
ذکر شود .به عنوان مثال آورده یکی از شرکا میتواند سرمایه نقدی
و آورده طرف دیگر میتواند کار و تخصص وی در زمینهای خاص
باشد .برخالف شرکتهای موضوع قانون تجارت ،مشارکت مدنی فاقد
شخصیت حقوقی منفک و مستقل از شرکا میباشد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج خبر داد:

بهره برداری از فاز یک بزرگراه شمالی تا پایان امسال
بزرگراه شمالی یکی از مهمترین و ارزشمندترین طرح های ترافیکی
کالنشهر کرج به شمار می رود .عسگر نصیری با بیان اینکه بزرگراه شمالی
با طول بیش از  ۱۷.۵کیلومتر در شمال کرج احداث می شود ،گفت :با
احداث این بزرگراه ،درصد قابل توجهی از ترافیک درون استان به حاشیه
منتقل می شود و تاثیرات مطلوبی بر ترافیک و هوای شهر می گذارد.به
گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج؛ رفع معارض های این پروژه با
هدف تسریع در اجرا در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قرار دارد و
طبق زمان بندی اعالم شده با سرعت مناسبی در حال اجراست و شهرداری
برای تکمیل پروژه بزرگراه شمالی اقدامات قابل توجهی انجام داده است.
سوله های ورزشی و بحران درمناطق  ۷و  ۱۰کرج آماده
بهرهبرداری

نصیری با اشاره به اینکه احداث سوله برای روزهای بحرانی یکی
از وظایف جدی مدیدیت شهری است ،افزود :یکی از اقدامات شاخص
در زمینه مدیریت بحران و آمادگی برخورد با حوادث ،احداث و تجهیز
سوله های چند منظوره مدیریت بحران است.وی ادامه داد :باتوجه به
لزوم آمادگی جهت اقدام موثر در زمان های وقوع حوادث ،ساخت
سوله دو منظوره بحران و ورزشی در مناطق  ۷و  ۱۰تکمیل و آماده
بهر برداری است .این مسئول همچنین پروژه هایی که قابل افتتاح و
بهره برداری هستند را برشمرد و خاطرنشان کرد :یکی از این پروژه ها
افتتاح ایستگاه آتش نشانی صنفی و صنعتی در منطقه  ۲و فاز نخست
موزه دفاع مقدس میباشد که تا چند وقت اخیر به بهره برداری می
رسد.

افتتاح پل  B۵ششمین پل از تقاطع غیر همسطح حصارک

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج ،با اشاره به اینکه احداث پل
یادگار امام (ره) با پیشرفت ۹۰درصدی در حال اجراست ،گفت :با افتتاح
این پل تا چند روز آینده مسیر دسترسی میدان مادر تا سه راه رجایی
شهر را فراهم می شود.نصیری ادامه داد :پل  B۵از مجموعه پل های
پروژه چند سطحی تقاطع غیر همسطح است ،درحال حاظر آماتوربندی
و اجرای فضای سبز زیر پل همچنین اصالح هندسی آن تکمیل و آماده
بهره برداری است .وی در ادامه با تاکید براینکه اجرای تقاطع غیرهمسطح
حصارک کرج بر اساس نیازسنجی توسعه شهری و حملونقل صورت
گرفته ،افزود :با بهره برداری از این پروژه ،حرکت از خیابان شهید بهشتی
به سمت اتوبان تهران با کاهش بار ترافیک و زمان سفر همراه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خبر داد:

رشد ۱۵۵درصدی ترافیک بین الملل و رشد ۲۱۰درصدی ترافیک داخلی دستاوردهای شرکت مخابرات ایران

نشست خبری آنالین مدیرعامل شرکت
مخابرات ایران با خبرنگاران حوزه ارتباطات و
فناوری اطالعات ،با محوريت بررسی تعاملی
توسعه شبکه و زیرساخت های مخابراتی در
سراسر کشور و استفاده از نظرات کارشناسی
اصحاب رسانه در تصمیم سازی های مجموعه
مخابرات برگزار شد.مهندس سیدمجید صدری با
بیان اینکه شعار جهش تولید را اولویت فعالیت ها
در سال جدید قرار داده ایم ،افزود  :استفاده از
فناوری های روز در تمام امور مربوط به توسعه
به ویژه در ایام کرونا بسیار قابل توجه بوده است.
وی افزود :برگزاری نشستهای آنالین با مدیران
مخابرات مناطق به صورت روزانه ،عالوه بر صرفه
جویی در وقت و هزینه ،تاثیر گذاری بیشتری در
کل کشور داشته و با ماموریت شرکت مخابرات

در تحقق ارتباطی فراگیر هماهنگ است.مهندس
صدری ،رشد ۱۵۵درصدی ترافیک بین الملل
و رشد ۲۱۰درصدی ترافیک داخلی را از جمله
دستاوردهای شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و
افزود :به صورت روزانه۱۱۰ ،درصد افزایش ،مصرف
اینترنت در سال  ۹۸توسط مشتریان مخابرات
انجام شده است.وی توجه حداکثری به توسعه
سرمايه انسانی در تمام عرصه ها را از اولویت های
شرکت مخابرات اعالم کرد و افزود  :در این مسیر،
برای تحقق رضایت مندی تمام کارکنان شرکت
اعم از رسمی ،قراردادی و پیمانکاری تالش می
کنیم.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اضافه
کرد:مدیریت نقدینگی و کاهش هزینهها در جهت
توسعه بیشتر حوزه های تجاری و فنی در طول

سال گذشته تا درصد باالیی طبق برنامه محقق
شده است.مهندس سیدمجید صدری خاطر
نشان کرد :اساس فعالیت ها را از سال گذشته با
محوريت استفاده از تولیدداخل قرار داده ایم ،به
نحوی که اکنون بیش از  ۸۰درصد تمام تجهیزات
استفاده شده در شرکت مخابرات در سراسر کشور
با استفاده از تولیدداخل خریداری و استفاده شده
است.مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه
این امر منجر به کاهش گسترده ارزبری در خرید
تجهیزات شده ،افزود :تمام نرم افزارهای کلیدی
حوزه نرم افزاری شرکت از مجموعه های داخلی،
تهيه و در اختیار شرکت مخابرات در سراسر کشور
قرار داده شده است.وی با تشریح اقدامات شرکت
در ایام کرونا گفت  :با همکاری گسترده با ستاد
اجرایی فرمان امام ،در راه اندازی سامانه ،۴۰۳۰

تالش زیادی انجام شد و اکنون این سامانه،
پاسخگوی مخاطبان در سراسر کشور است.مهندس
صدری افزود :تقویت و توسعه شبکه های مخابراتی
از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری در دوران کرونا
و توجه روزافزون به تامین زیرساخت های ارتباطی
تمام اپراتورها با تالش جهادی کارکنان شرکت
مخابرات انجام شد.در ادامه این نشست آنالین ،
خبرنگاران حوزه  ICTدر خصوص مباحث مختلف
مربوط به مخابرات به صورت تعاملی با مهندس
صدری به پرسش و پاسخ و گفتگوی آنالین
پرداختند.مهندس صدری افزود :تقویت و توسعه
شبکه های مخابراتی از لحاظ سخت افزاری و نرم
افزاری در دوران کرونا و توجه روزافزون به تامین
زیرساخت های ارتباطی تمام اپراتورها با تالش
جهادی کارکنان شرکت مخابرات انجام شد.

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد:

نصب و راه اندازی 12دستگاه فشار سنج الکترونیکی با قابلیت قرائت و ارسال اطالعات

مدیر آبفای شهرستان اسالمشهر با اعالم این خبر اظهار داشت :به
منظور نظارت و مدیریت صحیح بر نحوه سیستم توزیع آب آشامیدنی
شهروندان و مشترکین محترم و همچنین پیشگیری از افت فشار و کمبود
احتمالی آب در برخی مناطق نصب و راه اندازی دستگاه فشار سنج در
مناطق مختلف اسالمشهر در دستور کار قرار گرفته و انجام می پذیرد .

شفا نظرپور ضمن تشریح پروژه مذکور اعالم کرد :نصب این فشار سنجها با
صرف هزینه های الزم از محل اعتبارات جاری و داخلی از اول سال جاری
در دستور کار قرار گرفته است که تابحال تعداد  12دستگاه و بصورت
الکترونیکی در ایستگاه پمپاژ شهرک الله به منظور رصد وضعیت آب
انتقالی به محدوده شهرک باغ نرده و در مونورخانه زارع به منظور باالنس

فشار مناسب آب شبکه توزیع آب در شهرک انبیاء و همچنین منطقه باغ
فیض نصب و راه اندازی و وارد مدار بهره برداری شده است .نظر پور خاطر
نشان ساخت  :این عملیات همچنان در دست انجام است و انتظار می رود
مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته با تامین و تخصیص اعتبارات الزم
تا پایان سال تعداد 20دستگاه فشارسنج را نصب نماییم.

شماره2968

اخبار
در سالجاري هفت روستاي استان
مركزي با تانكر سيار آبرساني ميشود

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان
مركزي گفت :هفت روستاي استان به علت مشكل
كيفي در اثر كاهش سطح سفرههاي زيرزميني در
سال جاري با تانكر سيار آبرساني ميشوند .به
گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان
مركزي مهندس يوسف عرفاني نسب مديرعامل
اين شركت بيان كرد  :اين روستاها شامل دهلق،
وزيرآباد ،مسن آباد ،مشكان ،حسين آباد بغدادي و
احمد آباد در شهرستان اراك و همچنين روستاي
دوريدان شهرستان دليجان هستند كه مجموعا
داراي يك هزار و  ۵۰۰نفر جمعيت مي باشند.
وي اظهار داشت :آب شبكه روستاهاي ياد شدهبه
لحاظ كيفيتي براي مصارف بهداشتي مناسب ،اما
براي مصارف شرب  ،تانكر هاي  ۱۰هزار ليتري
هفته اي دوبار به روستاها ارسال و در اختيار اهالي
قرار ميگيرد .مديرعامل شركت آب و فاضالب
استان مركزي هزينه تمام شده براي هرسرويس
تانكر سيار به روستاها را با احتساب طول مسير ،
بين  ۳تا  ۶ميليون ريال عنوان نمود و افزود :سال
گذشته به  ۱۰تا  ۱۲روستا به علت كاهش سطح
كيفي آب  ،با تانكر آبرساني مي شد و در سال ۹۷
شمار روستاهايي كه با تانكر آبرساني مي شدند به
 ۷۰روستا رسيده بود.

مصرف بالغ بر  830میلیون مترمکعب
گاز در گیالن

گازحسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان
گیالن از مصرف بالغ بر  830میلیون مترمکعب گاز
در  45روز ابتدایی سال 99در استان خبر داد و
اظهار داشت :این میزان در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته  25میلیون مترمکعب کاهش داشته
است.مهندس اکبر با اعالم این خبر اظهار داشت :تا
نیمه اردیبهشت امسال  350میلیون مترمکعب گاز
در بخش خانگی مصرف شده که تفاوت چندانی
با مصرف مدت مشابه سال گذشته نداشته است.
وی در همین رابطه اظهار داشت :شرکت گاز با
توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و درجهت
کمک به اقتصاد خانوارها ،زمان شروع فصل گرم
سال را یک ماه به تاخیر انداخت و بدین سبب
گازبهای فصل گرم از  16اردیبهشت محاسبه
خواهد شد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن
افزود :با این اقدام شرکت گاز مردم عزیز توانستند
یک ماه بیشتر از تخفیفات گاز که مختص فصل
سرما می باشد استفاده نموده و هزینه کمتری را
پرداخت نمایند .مهندس اکبر همچنین از تحویل
 330میلیون مترمکعب گاز به بخش نیروگاهی
استان خبر داد و گفت :این میزان در مقایسه با
سال گذشته  20میلیون مترمکعب کاهش داشته
است.وی اظهار داشت :پس از بخش های خانگی و
نیروگاهی ،بخش صنعتی با  85میلیون مترمکعب،
بخش تجاری با  34ملیون مترمکعب و بخش حمل
و نقل با 30میلیون مترمکعب در رده های بعدی
مصرف قرار دارند.مدیرعامل شرکت گاز استان
گیالن در پایان با اشاره به شروع فصل گرم سال از
همه مشترکین درخواست نمود تا با صرفه جویی و
مدیریت مصرف هزینه کمتری را پرداخت نمایند.
باهدف افزایش ضریب اطمینان شبکه اجرایی شد؛

طرح اصالح و بهینه سازی دوهزارمتر
شبکه فشار ضعیف در شهرستان آرادان

عملیات اصالح و بهینه سازی دوهزار متر
شبکه فشار ضعیف هوایی در خیابان های آیت
اله سعیدی غربی ،سر آسیاب ،تندگویان و پازوکی
شهرستان آرادان به انجام رسید.مدیرتوزیع برق
شهرستان آرادان با اعالم این مطلب گفت :به منظور
اجرای این پروژه عمرانی ،دو هزار متر شبکه فشار
ضعیف هوایی سیمی فرسوده به کابل خودنگهدار
تبدیل شد.رحمان اشرفی افزود :باال بردن ضریب
اطمینان خطوط برق رسانی ،ایجاد نقاط مانوری
فشار ضعیـف ،پیشگیری از سـرقت شبکه توزیع
برق و افزایش رضایت مندی مشترکان ،در زمره
اهداف طرح مذکور است.وی همچنین هزینه صرف
شده جهت عملیاتی نمودن این پروژه را ،یک
میلیارد و  274میلیون ریال اعالم کرد.

استقبال شهردار باغستان از گسترش
فعالیت های فرهنگی هنری توسط
انجمن ها در شهر باغستان

درنشست صمیمی با دکتر رنجبر پیرامون
تعامل و اجرای برنامه های مشترک فرهنگی هنری
درشهرباغستان بحث و گفتگو بعمل آمد .با حضور
دکتر رنجبر شهردار باغستان  ،نادر نیک خواه رئیس
اداره  ،دینه وری مسئول هنری سینمایی و روسای
انجمنهای فرهنگی هنری شهرستان شهریار،
نشست مشترک دو دستگاه برگزار شد  .در ادامه
نیک خواه رئیس اداره ضمن قدردانی از همکاری
دکتر رنجبر دربرگزاری برنامه های فرهنگی و
هنری درشهر باغستان اظهار کرد  :اصل تعامل و
همراهی در فعالیتهای فرهنگی هنری و همکاری با
اداره فرهنگ وارشاد می تواند دربهبود وارتقاء سطح
فرهنگی و هنری شهرها تاثیر گذار باشد .وی افزود
 :امید می رود با توجه به زیر ساخت های موجود
در این شهر و همچنین پروژه های فرهنگی درحال
اجرادر راستای افزایش نشاط اجتماعی و همچنین
شتاب بخشی بیشتر به تولیدات هنری متناسب و
درخور نیاز شهروندان در مسیر ارتقاء سطح فرهنگ
وکاهش بزه های اجتماعی و همجنین ارج نهادن
به هنر و هنرمندان بتوان برنامه های اثرگذاری را
اجراء نمود  .در ادامه مسئولین انجمنهای فرهنگی
وهنری به بیان دیدگاه های خود درحوزه های
مربوطه پرداختند  .دکتر رنجبر شهردار باعستان
نیز درسخنانی اظهار داشت  :شهرباغستان با
 120هزار جمعیت از گونه های متعدد فرهنگی
و اجتماعی برخودار است که این امر برنامه ریزی
دقیق در جهت برآوردن نیازهاو عالقمند یهای
متفاوت شهروندان را می طلبد  .وی افزود :این
مهم محقق نخواهدشد مگر باهمراهی اداره فرهنگ
وارشاداسالمی و مجموعه انجمن های فرهنگی
وهنری تحت پوشش آن .شهرداری و شورای
اسالمی شهرباغستان آمادگی خودرا جهت اجرای
برنامه های فرهنگی هنری در سطح شهرستانی و
استانی رااعالم ودست یاری هنرمندان رامی فشارد .

