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خبر كوتاه
مدير منطقه چالوس خبر داد:

مراجعه بیش از  600هزارخودرو برای
سوخت گیری به جایگاههای عرضه
سیانجی منطقه چالوس

مدیر شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی
منطقه چالوس از سوختگیری بیش از  600هزار
خودرو در جایگاههای سیانجی منطقه چالوس
در آذرماه سال ۹۹خبر داد .به گزارش روابط
عمومی شرکت ملی پخش فرآور دههای نفتی
منطقه چالوس ،تورج اماني مدير منطقه با اعالم
این خبر و اشاره به اینکه در این یک ماه ،بیش از
8میلیون و 500هزار متر مکعب سیانجی در 41
جایگاهمنطقه عرضه شده است ،افزود :مصرف این
میزان سوخت پاک ،صرفهجوئی تقریبا به ميزان 9
ميليون و 500هزار ليتر در مصرف بنزين صرفه
جويي شده است .وی با اشاره به روند مطلوب
دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی (وانت و
تاکسی) افزود :تاکنون  3هزار دستگاه وانت و
تاکسی در کارگاه هاي مجاز مستقر در سطح
منطقه ،تبدیل به دوگانه سوز شدهاند.امانی در رابطه
با مراجعه برخی مالکان خودروهای عمومی مبنی بر
عدم تایید اطالعات خودرو در سامانه سدف جهت
استفاده از طرح دوگانه سوز شدن ،اظهار کرد :این
خودروها به دلیل اینکه در گذشته و در یک بازه
زمانی ،مجهز به کپسول سیانجی شده و سپس
نسبت به جداسازی آن اقدام کردهاند ،مشمول این
طرح نمیباشند.
باهدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه اجرا شد؛

پروژه اصالح و بهینه سازی شبکه 20
کیلوولت ابتدای جاده صوفی آباد در
شهرستان سرخه

پروژه اصالح و بهینه سازی فیدر فشار متوسط
شاهین مربوط به محدوده ابتدای جاده روستای
صوفی آباد شهرستان سرخه اجرایی شد.مدیرتوزیع
برق شهرستان سرخه با عنوان این مطلب بیان
داشت :نصب پنج راس تیری بلند و برکناری راس
تیری کوتاه ،برقراری هشت عـدد میله مـقره بلند
و بـرکناری میله مقره های کوتاه ،دایرنمودن 28
عدد کاور مقره های عبوری ،تعویض چهار عدد
مقره سرامیکی عارضه دار و روپوش دار و کاور
نمودن چهار دستگاه پست هوایی ،به عنوان برخی
از اقدامات به انجام رسیده در این پروژه به شمار می
رود.عباس ربیعی افزود :سرویس و آچارکشی شش
نقطه جمپر و اصالح فرم و تعویض کلمپ های
ارتباط ،نصب یک ست کات اوت اِلمانی در ابتدای
فرعی جاده سمنان-صوفی آباد ،تغییر آرایش و جابه
جایی شبکه فشار متوسط و اصالح و بهینه سازی
شش هزار و  800متر شبکه فشار متوسط هوایی
فیدر شاهین و بهسازی خوردگی سیم روی مقره
سوزنی باالی پایه ،از دیگر فعالیت های انجام شده
محسوب می شود.وی اضافه کرد :باالبردن قابلیت
اطمینان و پایداری شبکه ،کاهش خاموشی های
ناخواسته و گذرا و افزایش رضایت مندی مشترکان،
از جمله اهداف این پروژه است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:

مدیریت انرژی زمستانی به منظور تامین
برق پایدار بسیار مهم و کلیدی است

جلسه شورای معاونین و مدیران دفاتر
مستقل شرکت توزیع نیروی برق استان
سمنان با رویکرد “مدیریت انرژی زمستانی”
برگزار شد.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان
در این نشست بیان داشت :با توجه به برودت
هوا و افزایش مصرف برق ،مدیریت انرژی
زمستانی برای تامین برق پایدار بسیار مهم و
کلیدی است.سیدمحمد موسوی زاده گفت:
کلیه مشترکان همکار براساس برنامه ذخیره
عملیاتی و مولّدهای خود تامین ضوابط اجرایی
برنامه های پاسخگویی بار سال  ،1399مشمول
پاداش همکاری می شوند.وی با اشاره به این
که شناسایی و جمع آوری مراکز استخراج رمز
ارز غیرمجاز و همچنین کنترل مصرف مشترکان
دارای تجاوز مصرف از دیماند در دستورکار این
شرکت قرار دارد افزود :استفاده از مولّدهای
خودتامین مشترکین و جلب همکاری مشترکان
صنعتی و کشاورزی برای کاهش مصرف انرژی،
از جمله موارد در دست اقدام برای استمرار
تامین انرژی الکتریکی مشترکان محسوب می
شود.وی به کاهش روشنایی بزرگراه ها به جز
مناطق حادثه خیز و معابر شهری ،میادین و
پارک ها و تابلوهای تبلیغاتی به منظور کاهش
مصرف انرژی اشاره کرد و یادآور شد :کنترل
میزان مصرف ادارات از طریق قرائت از راه دور
کنتورهای دیجیتالی و خاموش نمودن دستگاه
های گرمایشی و روشنایی و لوازم و تجهیزات
غیرضرور ،پس از اتمام ساعات کاری ادارات ،از
دیگر نکاتی است که در کاهش مصرف انرژی
اثرگذار می باشد و موضوع از طریق این شرکت
جد پیگیری و گزارش های الزم به نهادهای
به ّ
ذی ربط ارائه خواهد شد.موسوی زاده تصریح
کرد :خاموشی کامل تاسیسات گرمایشی مدارس
و دانشگاه ها با توجه به تعطیلی این بخش ها در
دوران کرونا ،از جمله موارد مدنظر برای کاهش
مصرف انرژی به شمار می رود.

بازدید مدیرکل دفتر فنی استانداری
تهران از پروژه تقاطعات بسیج و جهاد
شهرستان شهریار

مهندس صحرایی مدیرکل دفتر فنی
استانداری تهران به همراه رحیمی معاونت امور
عمرانی فرمانداری شهرستان شهریار،کاویانی
شهردار شهریار ،روسای ادارات خدمات رسان
(گاز،برق،مخابرات و آب ) و مدیرعامل شرکت
هنزا از روند احداث پروژه تقاطعات بسیج وجهاد
بازدید میدانی بعمل آورده و پیشرفت فیزیکی
پروژه را مورد بررسی قرار دادند .در ادامه جلسه
ای به ریاست مدیرکل دفتر فنی استانداری
تهران در محل کارگاه پروژه برگزار و بر عزم
جدی برای به اتمام رساندن این پروژه طبق
برنامه زمانبندی انجام شده و رفع کلیه معارضات
تاسیساتی پیش روی پروژه با تعامل وهمکاری
ادارات مربوطه جهت تسریع در عملیات عمرانی
تاکید شد.

شهرستان

شماره 3124

در سی و پنجمین هفته پویش  #هر هفته _الف _ب _ ایران :

بهره برداری از پروژه های آبرسانی به  ۷۴روستای استان مرکزی

 40پروژه آبرسانی به  ۷۴روستای استان
مرکزی در هفته سی و پنجم پویش  #هر هفته _
الف _ب _ ایران از طریق ویدئو کنفرانس توسط
دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو به بهره برداری
رسیدند.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و
فاضالب استان مرکزی  ،آیین بهره برداری از این
پروژه ها در روز سه شنبه  16دیماه در روستای
سیلیجرد از توابع شهرستان ساوه با حضور
مهندس آقازاده استاندار مرکزی  ،مهندس میرزایی
فرماندار  ،حجت االسالم سبزی نماینده مجلس
این شهرستان  ،دکتر حسینی امام جمعه ساوه و
مهندس عرفانی نسب مدیرعامل آبفای استان برگزار
گردید.دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو که از طریق
ویدئو کنفرانس و به صورت مجازی در این مراسم
حضور داشت طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از
همکاران صنعت آب و برق در کشور و استانداران
در اجرا و پشتیبانی از پویش  #هر هفته _الف _ب
_ ایران بیان داشت  :با یکپارچه سازی شرکت های
آب و فاضالب شهری و روستایی و یکپارچه شدن
منابع مالی  ،منابع انسانی و تجهیزاتی بعد از دو
دهه ،تحول خوبی در آمر آبرسانی به روستاها را
شاهد بودیم.وی با اشاره به آبرسانی به  ۷۴روستای
استان مرکزی در هفته سی و پنجم پویش  #هر
هفته _الف _ب _ ایران اظهار امیدواری نمود

هموطنان عزیز روستاهای این استان با پرهیز از
اسراف و مصرف بهینه آب قدردان این نعمت
باشند .در ادامه مهندس جانباز مدیرعامل شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور طی گزارشی از
عملکرد آبرسانی به روستاها در دولت های یازدهم
و دوازدهم  ،اظهار داشت  :هم اکنون  ۱۲هزارو
 ۱۸۹روستا با جمعیتی حدود  ۸.۲میلیون نفر
در سراسر کشور با اعتباری بالغ بر  ۶۸۰۰میلیارد

تومان از آب شرب پایدار بهره مند شدند .وی افزود
 :تا پایان دولت دوازدهم مجموعا  ۱۴هزار و ۱۶۰
روستا با جمعیتی حدود  ۹.۳میلیون نفر از آب
شرب بهره مند خواهند شد.در بخش دیگری از این
مراسم مهندس آقازاده استاندار مرکزی با اشاره
به سی و پنجمین هفته از اجرای پویش  #هر
هفته _ الف _ب _ ایران در کشور  ،بیان داشت :
استان مرکزی در سه هفته از این پویش مشارکت

داشته است که این نشان دهنده تالش و کوشش
همکاران صنعت آب و برق استان مرکزی در جهت
ارائه خدمات موثر به مردم می باشد.وی افزود  :در
شرایطی که کشور درگیر بحران های ناشی از
تحریم می باشد شاهدیم با تالش یکی از وزاری پر
تالش و با دانش دولت و همکاران ایشان در استان
مرکزی به ویژه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
 ،هر هفته با بهره برداری از پروژه های مختلف
 ،خدمات خوبی به مردم ارائه می شود.در ادامه
مهندس یوسف عرفانی نسب مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب استان مرکزی با اعالم اینکه برای
تکمیل این  ۴۰پروژه آبرسانی  ،اعتباری بالغ بر
 319میلیارد ریال صرف شده است بیان داشت  :با
بهره برداری از این پروژه ها  ،مجموعا 30هزار نفر
در سطح  74روستای استان مرکزی  ،از آب پایدار
بهره مند شدند.وی با اشاره به اینکه این  40پروژه
 ،شامل  10مجتمع آبرسانی و  30پروژه تک روستا
می باشد اظهار داشت  :حجم عملیات اجرایی
صورت گرفته در این پروژه ها شامل ساخت 46
باب مخزن ذخیره آب مجموعاً به حجم  11هزار و
 215متر مکعب  ،ساخت  20واحد ایستگاه پمپاژ
آب مجموعاً به ظرفیت  ۷۴.۷لیتر بر ثانیه  ،اجرای
 234کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و
اصالح  185کیلومتر شبکه آبرسانی می باشد.

فضاسازی و تدارک گسترده شهرداری گرگان برای گرامیداشت یاد و نام سردار دلها

دکتر عبدالرضا دادبود شهردار گرگان در خصوص ویژه برنامه
های شهرداری گرگان به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سردار
دلها حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد :مجموعه شهرداری گرگان به
منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهید سرافراز اسالم سپهبد حاج
قاسم سلیمانی تدارک گسترده ای دیده است.دادبود افزود :یکی از
مهمترین برنامه های این ایام به کتابت وصیت نامه آن شهید بزرگوار
مربوط می شود که قرار است صبح شنبه همزمان با شهادت ایشان
توسط سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار شود.
وی ادامه داد :رونمایی از سردیس سردار سلیمانی (مقابل ساختمان
سردار سلیمانی) ،رونمایی از اِلمان یادمان شهدای پنج آذر ،نصب و
بهره برداری از چراغهای سان الیت در ورودی و خروجی شهر ،بلوار
پنج آذر و میدان دخانیات مزین به تصویر و نام سردار سلیمانی،
رونمایی از نقاشی دیواری چهره سردار سلیمانی واقع در چهارراه
شهید رجایی و اجرای پرفورمنس نقاشی دیواری جنب امامزاده
عبداهلل با محوریت شهادت سردار سلیمانی از برنامه های سازمان
سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری خواهد بود.دکتر دادبود با تاکید

بر فضاسازی شهری در میادین و تمامی ساختمان های شهرداری بیان
کرد :به مناسبت ایام منتهی به شهادت شهیدان سلیمانی و ابومهدی
المهندس ،تمامی میادین اصلی و فرعی سطح شهر و ساختمان های
زیرمجموعه شهرداری با نصب بنر و اِلمان مزیّن به تصاویر این شهدا
به صورت گسترده فضاسازی شده است.وی ادامه داد :تندیس فاخر
شهید سلیمانی که توسط هنرمندان برجسته کشوری ساخته شده در
محل ورودی شهر گرگان نصب و به زودی رونمایی خواهد شد.شهردار
گرگان خاطرنشان کرد :همچنین رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی
در روز شنبه اقدام به توزیع ماسک رایگان ،ضدعفونی خودروها ،تب
سنجی از رانندگان و شهروندان و سرویس صلواتی  ۵۰دستگاه تاکسی
خواهند کرد.به گفته دادبود ،برنامه گروه سرود ،دیدار با خانواده شهدا
و همچنین محالت برنامه هایی هستند که روز جمعه  12دی اجرایی
خواهد شد و تعدادی برنامه ورزشی نیز با عنوان گرامیدات سردار دلها
شهید قاسم سلیمانی تدارک دیده شده که در حال برگزاری است.
وی تصریح کرد :امنیت و اقتدار امروز ایران اسالمی مرهون جانفشانی
های شهیدان ،به ویژه رشادت ها و مجاهدت های شهدای سرافراز و

بر اساس طرح ملی ابتکاری “آب امید” ،به
مشترکان خانگی کممصرف ،تخفیف صد درصدی
آببها تعلق میگیرد .تخفیف طرح ملی “آب امید”
به مشترکانی اختصاص میيابد که مصرف ماهانه
آنها حداکثر تا یک س ّوم الگوی مصرف است.
بر اساس قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب
شهری و روستایی کشور که در سال  ۹۴تصویب
شد ،الگوی مصرفی آب برای نقاط مختلف کشور با
توجه به آب و هوای هر نقطه تعریف گردیده است
و طبق آن در هر منطقه سردسیری الگوی مصرف
آب بین  ۱۳متر مکعب به ازای هر نفر است که
این رقم برای مناطق گرمسیری  ۱۸متر مکعب
مشخص شده است و به طور کلی متوسط الگوی
مصرف در کل کشور  ۱۵متر مکعب در ماه محاسبه
گردیده است .این در حالیست که الگوی مصرف
آب در اصفهان  14متر مکعب تعریف شده است و
به منظور چگونگی اجرای طرح ملی “آب امید” در
استان اصفهان گفتگویی با مدیر عامل شرکت آب
و فاضالب استان صورت گرفته است.
در اجرای طرح ّ
“آب امید” در استان
اصفهان چه مولفه هایی مدنظر قرار گرفته
است ؟
دستورالعمل اجرایی “آب امید” براساس
دستور معاون اول ریاست جمهوری می باشد
که اجرای مفاد بند ( )2تصویب نامه شماره
/106629ت  58259به تاریخ  1399/9/23است
و بدین ترتیب شرکت آبفا با ارسال پیام شفاف
به مشترکان در خصوص میزان مصرف آب در
طی یک دوره ،آموزش به مردم در جهت تغییر
رفتارمصرفی و ایجاد انگیزه در تغییر مصرف ،مردم
را ترغیب می کند که تحت پوشش مزایای طرح
ملی “آب امید” قرار گیرند.
در حال حاضر الگوی مصرف آب در
اصفهان  14مترمکعب است که پایین تر از

مردان بزرگی همچون سردار شهید سلیمانی است و وظیفه ماست
که یاد و خاطره سردار شهید سلیمانی را گرامی بداریم و به بهترین
شکل ممکن آیین های گرامیداشت و بزرگداشت سردار دل ها را
برگزار کنیم.

باشد ،مشمول طرح امید می شود.
چند درصد مشترکین آب در استان
مشمول این طرح می شوند؟
اکنون یک میلیون و  721هزار واحد مشترک
خانگی در استان اصفهان داریم که از این رقم9 ،
درصد شامل این طرح می شوند  163هزار واحد
مسکونی را دربر می گیرند.
برآورد شرکت آبفا از میزان تخفیف هایی
که به مشمولین این طرح می دهد چقدر می
باشد؟
طبق برآوردهای صورت گرفته حدود 2میلیارد
و  300میلیون تومان بابت آب بها و دفع بهداشتی
فاضالب و تبصره ، 3حدود  3میلیارد و 900
میلیون تومان بابت آبونمان به این دسته مشترکین
تخفیف داده می شود که در مجموع  6میلیارد
و 200میلیون تومان طی یکسال به مشمولین طرح
ملی “آب امید” ،تخفیف در نظر گرفته شده است.
چرا که آب بها و کارمزد دفع فاضالب  ،آبونمان
آب و فاضالب و تبصره های قانونی مرتبط با آن
محاسبه ولی دریافت نمیگردد.
هدف از اجرای این طرح چه بوده است؟
نهادینه کردن رابطه متقابل شرکت – مشترک
برای تحقق برنامه های مدیریت مصرف ،کاهش
حداقل 10درصد از مجموع آب مصرفی مشترکین
پرمصرف و بد مصرف ،استفاده موثر از دانش ،تفکر
و فناوری برای تحقق برنامه ها ،اهداف مدیریت،
تقویت اعتماد متقابل مشترکین و شرکت با تمرکز
بر پایبندی به برنامه و تعهدات از مهمترین اهداف
اجرای این طرح می باشد.
این طرح از چه زمانی در استان اصفهان
عملیاتی شده است؟
از یکم دی ماه سال جاری این طرح در دستور
کار قرار گرفت و سکونت گاه های خالی از سکنه
و بدون مصرف ،باغ ویال ،اقامتگاه های غیردائم،

انشعاب های غیرمجاز شناسایی شدند و مشمول
طرح نمی شوند.
مشترکین از چه راه هایی از میزان
مصرف آب بها طی یک دوره مطلع می شوند؟
یکی از راههای اطالع رسانی و آگاهی
بخشی مشترکین ،رسم نمودار مصرف در لینک
صورتحساب و سامانه ها ،نمایش پیمانه در سامانه
های شرکت و درج در متن پیامک صورتحساب می
باشد .به عنوان مثال به مشترک پیامک می شود
مشترک خوش مصرف گرامی میانگین مصرف
دوره جاری شما 9متر مکعب در ماه می باشد،
ضمن تشکر بابت رعایت الگوی مصرف ،در صورت
کاهش میانگین  4متر مکعب در ماه از مزایای طرح
ملی “آب امید” بهره مند می شوید.
چگونه سایر مشترکین را نیز به بهره
مندی از مزایای طرح ملی “آب امید” ترغیب
می کنید؟
با ارسال پیامک به مشترکین بد مصرف این
امر صورت صورت می گیرد ،برای مثال تحت
عنوان مشترک گرامی میانگین مصرف شما در
دوره جاری 30متر مکعب در ماه می باشدکه به
میزان  16متر مکعب بیش از الگوی مصرف است.
بر این اساس در طبقه مشترکین بد مصرف قرار
گرفته اید  .با کاهش مصرف خود ،از مزایای طرح
ملی “آب امید” بهره مند گردید.
چه زیرساختی برای اجرای بهینه طرح
ملی “آب امید” مد نظر قرار گرفته است؟
تمهیداتی در این زمینه لحاظ شده که
می توان به ارتقای کیفیت لوازم اندازه گیری
مصرف مشترک ،بهبود فرآیند تعویض کنتورهای
معیوب ،اطالع رسانی و آموزش مستمر به
مامورین و مشترک ،تشویق استفاده از لوازم
کاهنده و اصالح ساختارتعرفه های عملیاتی آب
بها اشاره کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

کاهش  ۸درصدی مصرف آب ،موجب ضرر کشاورزان حوضه دریاچه ارومیه شده است
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت :بخش کشاورزی
آذربایجانغربی به ویژه در حوضه دریاچه ارومیه،بیش از مصوبه
کاهش ساالنه هشت درصدی مصرف آب ،این امر را محقق کرده و
این کاهش ساالنه موجب ضرر بیشتر بهرهبرداران شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان
غربی ،علی مراد اکبری در نشست کارگروه امور زیربنایی بخش
کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی با موضوع آب و خاک با
اعالم این خبر افزود :با کاهش مصرف ساالنه هشت درصد آب بدون
تصویب دولت و تنها با تحمیل ستاد احیای دریاچه ارومیه ،به بخش
کشاورزی خسارت زیادی وارد شده است .وی بیان کرد :در مصوبه
دولت کل سهم بخش کشاورزی در راستای احیای دریاچه ارومیه
هشت درصد بود اما ستاد احیای دریاچه ارومیه با تحمیل ساالنه
هشت درصد کاهش مصرف آب ،صرفه جویی در آب را  ۴۰درصد
کاهش داده است که کشاورزان را متضرر ساخته است .وی با بیان
اینکه تنها  ۲۳درصد از اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی مصوب دولت
به سازمان جهاد کشاورزی محقق شده ،اضافه کرد :فشاری که در
خصوص احیای دریاچه ارومیه بر بخش کشاورزی وارد شد ،بیش از
حد انتظار بود بنابراین در راستای احیای دریاچه ارومیه باید حداقل
های میزان آبیاری اعمال شود .معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت :برخورد جدی با متجاوزان و
متصرفان اراضی ملی و کشاورزی در دستور کار است .آیدین رحمانی

افزود :امسال  ۴۱۲مورد احکام قلع و قمع صادر و برای  ۲هزار و ۶۱۴
نفر از متصرفان نیز پرونده قضایی تشکیل شده است .وی اظهار کرد:
متاسفانه مشوق های الزم و کنونی برای جلوگیری از خرد شدن
اراضی کشاورزی موثر نیست و نیاز است مسئوالن امر تدبیر برای
ایجاد مشوقهای موثر و تسهیالت الزم در این زمینه پیشبینی کنند.
وی با اشاره به برخی از تصمیم ها و محدودیت های ستاد احیای
دریاچه ارومیه در برداشت و آزاد سازی آب پشت سدهای استان
برای تامین آب اراضی پایاب سدها ،گفت :برخی از این تصمیم ها
در اوایل اجرای طرح های احیای دریاچه ارومیه و در شرایط بحرانی

توضیحی در خصوص خاموشی
بخشهایی از امیدیه

مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت
برق منطقه ای خوزستان با ارائه توضیحی در
خصوص حادثه رخ داده در پست برق امیدیه ،۱
گفت :در کمتر از دو ساعت قطعات معیوب جدا و
خاموشی که در بخش هایی از شهرستان امیدیه
رخ داده بود ،برطرف شد.محمد سلبی توضیح داد:
شب گذشته به علت معیوب شدن کلید هوایی و
کلید قدرت  ۲۳۰کیلو ولت پست  ۴۰۰امیدیه
 ،۱کل پست مذکور خاموش و به تبع آن ،پست
های تابعه این ایستگاه نیز خاموش شدند.وی
افزود :بالفاصله در محل حاضر و قطعات معیوب
جداسازی و تعویض شد و در کمتر از دو ساعت
پست امیدیه  ۱و دیگر پست هایی که خاموش
شده بودند به مدار برگشتند و خاموشی های
ایجاد شده برطرف شد.مدیر امور بهره برداری
ناحیه شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان
کرد :در حال حاضر کلیه پست های ناحیه در مدار
هستند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

واکسیناسیون پاکبانان شهرداری
گرگان به طور رایگان

موسی الرضا صفری معاون خدمات شهری
شهرداری گرگان اظهار کرد :تمامی  548پاکبان
مناطق سه گانه شهرداری به صورت رایگان واکسن
آنفوالنزا تزریق خواهد شد.صفری افزود :عملیات
واکسیناسیون این پاکبانان زحمتکش از روز
گذشته آغاز شده و تا اواخر ماه جاری ادامه خواهد
داشت.معاون خدمات شهری شهرداری گرگان
تصریح کرد :این واکسیناسیون در راستای اجرای
تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز بهداشت
و شهرداری گرگان آغاز شده است.صفری هدف
از انعقاد این تفاهم نامه را ارتقای سالمت کارکنان
خدمات شهری و همچنین کاهش هزینه پزشکی
این زحمتکشان از طریق واکسیناسیون آنفوالنزا
ذکر کرد.به گفته وی ،این تفاهم نامه مشترک به
امضای دکتر دادبود شهردار گرگان و مرتضی غالمی
سرپرست مرکز بهداشت رسیده است.
شهردار گرگان:

163هزار مشترک خانگی کم مصرف استان اصفهان مشمول طرح “آب امید” می شوند
الگوی کشوری است ،براین اساس کدام دسته
از مشترکین جز کم مصرف ها محسوب می
شوند؟
الگوی مصرف ،مقدار آب تعیین شده استانی
است ،که طبق ماده ( )1قانون توسعه بهینه سازی
آب شرب شهری و روستایی در کشور برآورد می
گردد که در سال جاری در استان اصفهان  14متر
مکعب تعیین شده بدین ترتیب مشترک کم مصرف
به آن دسته از مشترکین خانگی اطالق می شود که
مصرف آنان ،با لحاظ زمان و مکان مصرف(مصوبه
هیئت وزیران) معادل یک سوم الگوی مصرف
استانی باشد .که در استان اصفهان تا  5متر
مکعب است .
سایر مشترکین به چند دسته تقسیم می
شوند؟
مشترک خوش مصرف مشترکینی هستند
که متوسط مصرف ماهانه آنان بیش از یک سوم
الگوی مصرف و کمتر از حد الگوی مصرف استان
باشند و در استان اصفهان بین  5تا  14متر مکعب
است و مشترکین پرمصرف متوسط مصرف ماهانه
آنها بیش از الگو و کمتر یا مساوی دو برابر الگوی
مصرف است ،که دراستان اصفهان بین  14تا 28
متر مکعب است .همچنین مشترک بد مصرف آن
دسته از مشترک خانگی آب هستند که متوسط
مصرف ماهانه آنها بیش از دو برابر الگوی مصرف
باشد و بیش از  28متر مکعب آب طی یک ماه
مصرف می کنند.
موارد فوق در مجتمع ها به چه صورت
محاسبه می گردد؟
در مجتمع ها ،میزان مصرف بر تعداد واحد
تقسیم می شود و در مرحله بعد تقسیم بر تعداد
روز و ضربدر  30می گردد .هر واحدی طی  30روز،
در صورتی که کمتر از  5متر مکعب مصرف کرده

اخبار

و ویژه گرفته شده و نیاز است امروز و در شرایط فعلی که دریاچه
در شرایط مطلوبی قرار گرفته و میزان بارندگی ها نیز افزایش یافته،
ستاد احیای دریاچه ارومیه در برخی از محدویت ها تجدید نظر کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی افتتاح سد
کانی سیب با حضور رییس جمهوری به صورت وبینار را یکی از
اقدامات مهم دولت برای احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد و گفت:
با افتتاح تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه نیز شاهد گامهای موثر
در احیای این دریاچه خواهیم بود .وی ادامه داد :توسعه شبکه های
اصلی آبیاری و اتصال آن به شبکه های آبیاری فرعی نیازمند تالش
و هماهنگی فرابخشی دستگاه های اجرایی است تا کشاورزان بتوانند
از امکات ایجاد شده توسط دولت در جهت توسعه بخش کشاورزی و
افزایش راندمان تولید استفاده کنند .وی وسعت منابع طبیعی استان
را  ۲میلیون و  ۷۵۰هزار هکتار عنوان کرد و افزود :طرح های بسیار
مناسبی از جمله احداث  ۲۴طرح آبخیزداری و  ۲۵۵هزار هکتار
مرتعداری و کاشت گیاهان دارویی در حفاظت از این منابع خدادادی
در استان در سال جاری اجرا شده است .معاون هماهنگی امور عمرانی
استاندار آذربایجان غربی ایجاد کشت و صنعت گیاهان دارویی را در
استان خواستار شد و گفت :کاشت گیاهان دارویی با توجه به کم
آب بر بودن و داشتن بازارهای مختلف در داخل کشور و کشورهای
همجوار می تواند ضمن حفاظت از منابع طبیعی برای بسیاری از فارغ
التحصیالن بخش کشاورزی اشتغال زایی کند.

فاز نخست شهربازی گرگان بهار 1400
به بهره برداری می رسد

دکتر عبدالرضا دادبود شهردار گرگان در
خصوص بازدید امروز از پروژه بزرگ شهربازی گرگان
اظهار کرد :طبق قراردادی که با قرارگاه سازندگی
خاتم االنبیا (ص) داریم به محل ساخت پروژه
آمدیم و موضوعاتی که مربوط به آن است را مورد
بررسی قرار دادیم.دادبود با بیان اینکه بخش اول
پروژه شهربازی در حوزه زیرساخت های آن است
گفت :امیدوارم با برگزاری جلسات هفتگی مستمر،
مشکالت پروژه به طور کامل برطرف شود و سرعت
ساخت آن شتاب بیشتری پیدا کند.وی خاطرنشان
کرد :قرار شد بخشی از تجهیزات الزم که در بضاعت
شهرداری است را تهیه و نصب کنیم و تحت عنوان
فاز اول شهربازی به بهره برداری برسانیم.شهردار
گرگان در خصوص زمان بهره برداری پروژه تصریح
کرد :عملیات خاکبرداری ،خاکریزی ،دیواره سازی و
تراس بندی محوطه  15هکتاری و راه های دسترسی
در حال اجراست و امیدوارم در بهار  1400بخش اول
این پروژه را از قرارگاه تحویل بگیریم.

بازدید شهردار گرگان از تجهیزات
خودرویی مقابله با سرمای زمستان

دکتر دادبود با حضور در واحد موتوری
شهرداری گرگان از نزدیک با تجهیزات و امکانات
خودرویی شهرداری برای مقابله با مشکالت و
مخاطرات احتمالی فصل زمستان بازدید به عمل
آورد.در این بازدید مهندس صفری معاون خدمات
شهری شهرداری ،مهندس کمال غریبیب سرپرست
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری و دکتر
آقامالیی عضو شورای اسالمی شهر گرگان دکتر
دادبود را همراهی کردند.دکتر دادبود در حاشیه
بازدید از واحد موتوری شهرداری بیان کرد:
فعالیتهای واحدهای خدماترسان این شهرداری
در راستای ایجاد فضای مناسب شهری افزایش
یافته و تمامی واحدهای خدماترسان و سازمانهای
تابعه شهرداری گرگان در حالت آمادهباش کامل
هستند.وی از به کارگیری  100درصد توان و
امکانات شهرداری برای ایجاد شرایط مناسب تردد
در معابر شهر و حفظ فضای سبز شهری خبر داد و
گفت :تمامی نیروهای خدمات شهری ،فضای سبز
و آتشنشانی و نیروی معاونتهای تابعه موثر در
خدمترسانی برای مقابله با مشکالت احتمالی
سرمای زمستان در آمادهباش کامل هستند.

اعمال محدودیت مصرف گاز در کارخانجات
سیمان برای پیشگیری از افت فشار گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان،گفت:
توزیع گاز برای هفت کارخانه سیمان استان با
توجه به افزایش شدید مصرف بخش خانگی برای
جلوگیری از اُفت فشار محدود شد.به گزارش روابط
عمومی شرکت گاز استان اصفهان ،سید مصطفی
علوی،با بیان این مطلب افزود :در چند روز اخیر،
میزان مصرف بویژه در بخش خانگی افزایش قابل
توجهی یافته و به نقطه هشدار رسیده است به همین
دلیل بر اساس تصمیم گرفته شده در شرکت ملی
گاز ایران ،توزیع گاز در هفت کارخانه سیمان استان
بتدریج دچار محدودیت شد.مهندس علوی ،با بیان
اینکه این کارخانهها شامل سه کارخانه در محدوده
شهرستان اصفهان و بقیه مناطق دیگر مانند نایین،
اردستان و کاشان قرار دارند ،اظهار داشت :مصرف
گاز این کارخانهها بین  ۸۰تا  ۶۰۰هزار مترمکعب
در شبانه روز است.مدیرعامل شرکت گاز استان
اصفهان ،با اشاره به اینکه هر ساله این محدودیت
مصرف با توجه به افزایش مصرف گاز بخش خانگی
در زمستان وجود داشته ،افزود :برای جلوگیری از
تکرار اعمال محدودیت و راهی جز مصرف بهینه
نداریم.وی ،تاکید کرد :مشترکین بویژه مصرف
کنندگان خانگی باید به مصرف منطقی گاز بیش
از پیش توجه کنند در غیر این صورت با تداوم روند
افزایشی مصرف ممکن است شاهد مشکالتی مانند
افت فشار و نرسیدن گاز به برخی مناطق از جمله
در شرق استان باشیم.

