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خبر كوتاه
دیدار مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق استان گلستان با نمایندگان
مسئولین فروش و وصول مدیریت ها

سرویس شهرستانها -نشست صمیمی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
با نمایندگان مسئولین فروش و وصول مدیریت
های توزیع برق شهرستان ها برگزار شد.در این
نشست معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت
گفت :فروش انشعاب و فروش انرژی مهمترین
و تنها منبع درآمد شرکت توزیع نیروی برق
استان گلستان است.مهندس سید احمد موسوی
همچنین در خصوص کاهش تلفات غیر فنی گفت:
مهمترین عامل در کاهش تلفات قرائت صحیح
کنتور است.در ادامه نمایندگان فروش و وصول
مدیریت های برق شهرستانها به بیان مشکالت،
انتظارات و پیشنهادات خود در زمینه های رفاهی
و کاری پرداختند و به بحث و تبادل نظر پیرامون
این موضوعات پرداختند.مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق استان گلستان نیز با بیان اینکه درآمد
و نقدینگی شرکت به عملکرد خوب شماره برداران
بازمی گردد گفت هر چه دقت شماره برداران در
قرائت کنتورها باالتر باشد تلفات غیرفنی کمتر در
شبکه های توزیع خواهیم داشت.

تقدیر از مردان ایمنی و برترین های بهره
برداری شرکت توزیع نیروی برق گلستان

سرویس شهرستانها-در مراسمی که با
حضور مهندس نصیری مدیرعامل ،مهندس بهنود
مدیر دفتر ایمنی و معاونین ،مشاورین ،مدیران
ستادی و مدیریت های توزیع برق شهرستانها برگزار
شد از مردان ایمنی و برترین های بهره برداری
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان تقدیر شد.
در این مراسم مهندس علی اکبر نصیری اقدامات
شرکت برای کاهش خاموشی را برشمرد و از رشد
 23درصدی شاخص های کالن صنعت توزیع برق
طی  4سال اخیر در استان گلستان خبر داد.وی
همچین اظهار داشت بازیابی تیرها و پست های
فرسوده استان گلستان  230میلیارد ریال هزینه در
بر دارد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
گلستان در سخنان خود خواستار تالش و جدیت
بیشتر برای مواجهه با پیک بار تابستان و اشاعه
فرهنگ مدیریت مصرف شد.مهندس بهنود مدیر
دفتر ایمنی شرکت توانیر نیز در سخنانی شرایط کار
ایمن بر روی شبکه های توزیع را برشمرد و اظهار
امیدواری کرد روزی برسد که مراسم سال ایمن و
بدون حادثه را برگزار کنیم.

پایان اردوی آموزشی،فرهنگی سیاحتی
امدادگران نجاتگران به میزبانی گلستان

سرویس شهرستانها -سومین دوره
اردوی سیاحتی فرهنگی آموزشی امدادگران
و نجاتگران سراسر کشور به پایان رسید .در این
دوره امدادگران و نجاتگران استان های آذربایجان
شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،قزوین ،همدان،
خراسان شمالی و گلستان حضور داشتند .برنامه
های آموزشی فرهنگی سیاحتی این دوره در دو
شهرستان علی آباد کتول و گنبد کاووس برگزار
گردید و میزبانی اختتامیه این دوره را شهرستان
گنبد برعهده داشت.در این دوره جناب آقای
شاهین فتحی معاون عملیات سازمان امدادونجات
و فرماندار و مسئولین شهری شهرستان گنبد و نیز
مدیرعامل و معاونین و مسئولین ستادی و روسای
شعب جمعیت هالل احمر استان گلستان مهمان
امدادگران و نجاتگران بودند.

برگزاری جلسه شورای معاونین اداره
کل راه و شهرسازی استان گیالن

سرویس شهرستانها -دومین جلسه
شورای معاونین اداره کل راه و شهرسازی استان
گیالن در سال  96با حضور مدیرکل و سایر اعضاء
برگزارشد .مهندس علی خاوری مدیرکل راه و
شهرسازی در ابتدای این جلسه  ،یاد و خاطره
شهدای دفاع مقدس  ،مدافع حرم و شهدای
حوادث تروریستی روز گذشته حرم امام(ره) و
مجلس شورای اسالمی را گرامی داشت.وی :با
اشاره به نعمات واجری که در این ماه وجود دارد،
در سخنانی بیان داشت :ماه مبارک رمضان ماه
ضیافت الهی و ماه مهمانی معنوی است و خوشا
به حال کسانی که از این فرصت طالیی بیشترین
بهره را می برند.مدیرکل راه و شهرسازی گیالن با
بیان اینکه سال جدید از سوی مقام معظم رهبری
به سال اقتصاد مقاومتی  ،تولید و اشتغال نامگذاری
شده است افزود :همه ما باید بر اساس منویات ولی
امر مسلمین به میهن اسالمی و مردم عزیز استان
خدمت کنیم چرا که فرصت خدمتگزاری به مردم
سعادتی ست که همیشه فراهم نمی شود.

شهرستان

آمادگی کامل برای تولید برق در پیک تابستان

سرویس شهرستانها -نیروگاه
شهید رجایی در آستانه فصل گرما و
پس از پایان برنامه های تعمیراتی ،با
تمام توان آماده تولید برق است .به
گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت
تولید برق شهید رجایی ،واحدهای
سیزده گانه نیروگاه در پایان اردیبهشت،
با اتمام هفده فعالیت تعمیراتی ،با تمام
توان به استقبال فصل گرما می روند.
بنا به این گزارش ،طبق فهرست زمان
بندی اعالم شده ،واحدهای سیزده گانه
نیروگاه شهید رجایی از مهر سال  95با
هدف افزایش آمادگی تولید برق ،حداکثر
مشارکت در تولید و هماهنگی با مرکز
کنترل ،کاهش حوادث فنی ،کاهش
محدودیت های تولید و کمک به پایداری
شبکه سراسری برق ،به دست گروه

های سه گانه تعمیرات سپرده شدند
که آخرین برنامه تعمیراتی در پایان
اردیبهشت  96با موفقیت به اتمام رسید.
این گزارش می افزاید 15 ،هزار فعالیت

تعمیراتی با رویکرد شناسایی نقاط ضعف
و آسیب پذیر به انجام رسید که حاصل
این فعالیت ها ،تعویض  IPاواپراتوردر
 6بویلر واحدهای گازی ،تکمیل برنامه

نصب سیستم فاگ در هر  6واحد گازی،
تعویض فیدواترهیتر  4بویلر ،تعویض
بخشی از لوله های رهیت و شست و
شوی برج های خنک کن در  2مرحله
از مهمترین اقدامات در این دوره از
برنامههای تعمیراتی بوده است.
در ادامه این گزارش آمده است،
از دیگر اقدامات اساسی در این دوره از
برنامه های تعمیراتی ،تهیه جایگزین
تجهیزات گردنده مهم و قطعات یدکی
اساسی واحدها برای افزایش ضریب
اطمینان پایداری واحدها بوده است که
تهیه روتور ژنراتور واحدهای گازی به
عنوان تجهیزات یدکی ،از مهمترین این
فعالیت ها است.این گزارش می افزاید،
تهیه فهرست کشیک تابستان برای بازه
زمانی  16خرداد تا  15شهریور سال

جاری ،از دیگر فعالیت هایی است که
برای تداوم تولید برق و پایداری تولید
واحدها از سوی گروه برنامه ریزی آماده
شده که در اختیار حوزه های مختلف
نیروگاه قرارگرفته است.شناسایی نقاط
دارای نشت آب و بخار واحدها در نیروگاه
های بخار و سیکل ترکیبی با رویکرد و
تمرکز بر کاهش مصرف آب در واحدها
و همچنین اقدامات اساسی با محوریت
کاهش مصارف داخلی از فعالیت های
مهمی است که با پشتیبانی تمامی حوزه
ها به ویژه گروه های تعمیرات ،ایمنی
و خدمات به انجام رسید.نیروگاه شهید
رجایی با دارا بودن  13واحد بخاری و
سیکل ترکیبی و توان تولید نامی 2042
مگاوات 5 ،درصد از برق مورد نیاز شبکه
سراسری را تامین می کند.

مدیربهره برداری گاز خراسان رضوی خبر داد:

اشتراکپذیری رایگان  4000خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در سال 95
سرویس شهرستانها -مدیربهره برداری شرکت گاز خراسان
رضوی از اشتراک پذیری رایگان چهارهزار خانوار تحت پوشش کمیته
امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی این استان طی سال گذشته
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی،
عباسعلی بیدار با بیان این مطلب اظهار کرد :در راستای سیاست
شرکت ملی گاز ایران مبنی بر حمایت از خانواده های کمتر برخوردار
در سال  95یکهزار و  218خانوار مددجو سازمان بهزیستی و دو هزار
و  776خانوار تحت پوشش کمیته امداد امدادخمینی(ره) از هزینه

رایگان اشتراک گازطبیعی بهره مند شدند.وی با اشاره به سیاست
های حمایتی شرکتگاز از اقشار کم درآمد در چارچوب های قانونی
افزود :این شرکت آمادگی دارد تا در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت
به اشتراک پذیری رایگان از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد
امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی استان اقدام و آنان را
از نعمت گازطبیعی برخودار کند.بیدار تصریح کرد :تمام تالش بنده
و همکارانم در شرکت گاز خراسان رضوی معطوف به کسب رضایت
شهروندان و خداوند متعال است.

ت نخست شورای اسالمي شهر پنجم ارومیه
اتمام پروژههای نیمهتمام اولوی 
سرویس شهرستانها -منتخب پنجمین
دوره شورای شهر ارومیه گفت :اتمام پروژههای
ت نخست شورای اسالمي شهر
نیمه تمام اولوی 
پنجم ارومیه است.
به گزارش روابط عمومي شهرداري اروميه؛
حسين بخشايشي ،نایب رئیس شورای اسالي شهر
ارومیه بيان كرد :عمده وظیفه شورای شهر ارومیه
در دوره پنجم تکمیل پروژههای نیمه تمام شهری
و اجرایی کردن مصوبات باقی مانده از دور چهارم

است.
وي ادامه داد :قسمتی از طرحهایی که
برای دوره پنجم در برنامه کاری شورای شهر
مشخصشده است در دوره چهارم به تصویب
رسیده و طرحهایی که ناقص مانده در مصوب
شورای شهر گنجانده شده که به دالیل مختلف
مالی و یا یک سری مسائل به اتمام نرسیدهاند در
اولویت اول اجرای شورای دوره پنجم قرار دارند.
نایب رئیس شورای اسالي شهر ارومیه تصریح

کرد :عمده وظیفه شورا در دوره پنجم تکمیل
برنامههای نیمهتمام شهری و طرح برنامههای
جدیدی که در خور شأن مردم بزرگوار شهر ارومیه
باشد ،در برنامه کاری شورا قرار میگیرد .وی با
بيان اينكه تکمیل رینگ دوم کمربندی شهر در
برنامه کاری شورای شهر ارومیه قرار دارد ،اظهار
كرد :فاز اول این پروژه را بنیاد تعاون سپاه آغاز
شده كه با اجراي آن ترافیک و عبور و مرور شهري
بهبود مي يابد .بخشايشي با اشاره به پروژه دنياي

بازي اروميه در دهكده ساحلي چي چست بيان
كرد :اظهار کرد :دنياي بازي شهر اروميه که در نوع
خود از بزرگترين پروژه هاي مديريت شهري است
در اواخر ماه بعدی گشايش مي يابد.
تولید انرژی از سلولهای
وی افزود:
خورشیدی با کشور کره جنوبی و قرارداد تولید
انرژی بهوسیله زباله با تکنولوژی آلمان كه جزو
طرح هاي اشتغالزايي به حساب مي آيد در حال
پيگيري براي اجرا است.

تحوالت در حوزه خدمات شرکت آب و فاضالب اهواز پس از تصدی مدیرعامل شرکت
سعیدوحیدی فر-اهواز

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز،
مهندس فردوس کریمی با تاکید بر ضرورت پیشبرد طرح های اولویت
دار در حوزه آب و فاضالب کالنشهر اهواز جلسات متعددی را با
حضور مسئوالن ،کارشناسان و پیمانکاران اجرایی پروژه های متوقف
شده در دو حوزه آب و فاضالب برگزار نمود.دعوت از کارشناسان حوزه
بهره برداری شرکت آبفا کشور ،مسووالن سازمان آب و برق استان،
کارشناسان و اعضای هیات علمی دانشگاه و کارشناسان دفتر پدافند
غیر عامل استانداری خوزستان به محل تصفیه خانه ها و بررسی
وضعیت موجود ،شناسایی نقطه ضعف ها و همفکری در راستای ارائه
راهکار بهسازی و بازسازی تاسیسات از جمله اقدامات موثر مدیرعامل
شرت آبفا اهواز در مدت اخیر می باشد.بازنگري طرح جامع آب و
فاضالب و تالش براي تبديل سيستم بهره برداري آب وفاضالب از
سنتي به مدرن و ايجاد تله متري جهت كنترل بهره برداري از راه
دور به سرعت و با بهره مندی از پتانسیل های تخصصی ،علمی و
دانشگاهی توسط مهندس کریمی در حال پیگیری است و این حوزه
در آینده ای نزدیک شاهد تحوالت بسزایی خواهد بود.تکمیل ساخت

تصفیه خانه فاضالب شرق اهواز مهم ترین پروژه ی این شرکت بود
که به علت عدم تخصیص اعتبارات در مراحل پایان کار متوقف شد
که مهندس کریمی و استاندار محترم خوزستان مجدانه برای فعال
سازی آن وارد عمل شده و ضمن توافق با پیمانکار از طریق تزریق
اعتبارات پروژه فعال گردید.در مرحله بعد ،پیگیری در راستای فعال
سازی پروژه ساخت مخزن ۵۰هزارمتر مکعبی ذخیره آب واقع در
تصفیه خانه شماره دو اهواز در دستور کار وی قرار گرفت.کریمی
با بررسی علل توقف این پروژه در جهت رفع موانع اقدام نمود و
درحال حاضر این پروژه مراحل پایانی خود را طی می نماید.تالش در
راستای رفع معارضین پروژه های آب و فاضالب در توابع کالنشهر
اهواز از جمله شهرستان کارون از دیگر اقدامات مهم مدیرعامل این
شرکت از زمان تصدی وی به حساب می آید.پروژه های فاضالب
مالشیه و عین دو نیز اخیرا پس از بازدید وزیر محترم نفت از منطقه
مالشیه و ارائه توضیحات توسط مهندس کریمی وارد مرحله اجرایی
گشته اند.تسریع در اجرای این پروژه ها وافزایش سطح کیفی و کمی
آب و نیز ارائه خدمات فاضالب اهداف اصلی مدیرعامل شرکت اعالم
شد.در ادامه برخی اقدامات جدید شرکت آبفا اهواز در مدت تصدی
مهندس کریمی تشریح می گردد:افزایش ظرفیت تصفیه خانه شماره

چهار به میزان ۲۰هزار مترمکعب ،افزایش کمی و کیفی آب شرب از
خط انتقال غدیر با هماهنگی سازمان آب و برق استان خوزستان،
شروع عملیات اجرایی خط انتقال  ۷۵۰میلی متری علی بن مهزیار به
مخازن ۵۰هزار مترمکعبی کارون در راستای تقویت فشار آب شرب
مناطق شرق اهواز با همکاری سازمان آب و برق استان خوزستان ،ارائه
راهکار جهت افزایش ظرفیت تولید آب در تصفیه خانه شماره چهار
اهواز شامل ساخت حوضچه پیش ته نشینی جهت ارتقای کیفیت و
افزایش ظرفیت معادل ده هزار مترمکعبت در شبانه روز و همچنین
الیروبی حوضچه های پیش ته نشین و افزایش ظرفیت معادل ده
هزار مترمکعب در شبانه روز.اخذ مجوز تعمیرات تاسیسات تصفیه
خانه گروه ملی و اتصال خط انتقال آب شرب از این تصفیه خانه
به شبکه آب شرب مناطق جنوب غرب گلستان  ،پردیس و مالشیه
از جمله گام های مثبتی است که اردیبهشت ماه جاری با پیگیری
استاندار محترم خوزستان و مدیرعامل شرکت آبفا اهواز برداشته
شد.خوشبختانه با حمایت دکتر غالمرضا شریعتی و برگزاری جلسات
متعدد توسط مدیرعامل شرکت آبفا اهواز با مسوولین گروه ملی تفاهم
نامه منعقد و واحدهای عملیاتی شرکت آبفا اهواز ،تعمیرات یادشده
آغاز و طرح افتتاح شد .

 24دستگاه اجرایی در غنی سازی اوقات فراغت جوانان استان مرکزی مشارکت دارند

سرویس شهرستانها -عابد حقدادی افزود:
استانداری ،اداره کل ورزش و جوانان ،اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،حوزه هنری ،دانشگاه های صنعتی،
آزاد و اراک ،کانون فرهنگی و هنری مساجد ،اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری ،کانون پرورش فکری،
بسیج ،سپاه روح اهلل و اداره کل بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان مرکزی در طرح غنی سازی اوقات
فراغت جوانان ونوجوانان استان مرکزی مشارکت
دارند .وی ادامه داد :سازمان تبیلغات اسالمی ،دانشکده
علوم پزشکی ،صداو سیما ،اداره کل آموزش و پرورش،
جمعیت هالل احمر ،اداره کل کمیته امداد امام
خمینی(ره) ،جهاد دانشگاهی و اداره کل فنی و حرفه

ای استان مرکزی نیز در این طرح مشارکت دارند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی اضافه کرد:
ستاد ساماندهی اوقات فراغت جوانان از یکم خرداد
ماه سال جاری به ریاست استاندار مرکزی و دبیری
اداره کل ورزش و جوانان استان تشکیل شده است و
وظایف هر یک از دستگاه های عضو این ستاد نیز به
صورت فهرست بندی و اولویت بندی شده ارائه شد.
وی اضافه کرد :ایجاد روحیه نشاط و شادابی با ارائه
خدمات ورزشی ،فرهنگی ،مذهبی و هنری در جامعه
به خصوص بین جوانان و نوجوانان مهمترین رویکرد
ستاد ساماندهی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان استان
مرکزی است .حقدادی اضافه کرد :هدف اصلی اداره
کل ورزش و جوانان ساماندهی اوقات فراقت جوانان در

همه فصل های سال است چرا که این مهم در تابستان
سهم چندانی در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
ندارد.مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی با بیان
اینکه حضور جوانان و نوجوانان در دوره های آموزش
فنی و حرفه ای می تواند آینده شغلی آنان را تضمین
کند افزود :آموزش های منبت کاری ،معرق کاری،
مینا کاری ،قلم زنی ،جوشکاری ،خیاطی ،کار با چرم،
ماشین ابزار و تراشکاری از سوی اداره کل آموزش فنی
و حرفه ای به متقاضیان در همه فصول سال ارائه می
شود .وی گفت :اداره کل کمیته امام امام خمینی(ره)
نیز با نام نویسی بانوان در آموزش رشته های هنری از
قبیل قالیبافی ،خیاطی ،گلدوزی ،آموزش های قرآنی
و فرهنگی نقش موثری در ساماندهی اوقات فراقت

جوانان دارند .حقدادی بیان کرد :بر اساس طرح غنی
سازی اوقات فراغت جوانان ونوجوانان استان مرکزی
بیش از  500پایگاه ورزشی در رشته های فوتبال،
والیبال ،شنا ،کشتی ،ژیمناستیک ،کاراته و بسکتبال
به صورت مستقیم زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان
این استان فعالیت دارند .وی تاکید کرد :طرح غنی
سازی اوقات فراغت بر اساس ارائه تفریحات سالم برای
نوجوانان و جوانان برنامه ریزی شده است از این رو
خانواده ها نباید نظرات خود را در خصوص انتخاب
کالس ها تحمیل کنند .طرح غنی سازی اوقات فراغت
جوانان و نوجوانان استان مرکزی همزمان با سراسر
کشور از امروز(یکم تیرماه) آغاز و تا  15شهریور ماه
سال جاری ادامه دارد.

مجری طرح های خطوط شرکت برق منطقه ای خوزستان:

ورود و خروج رینگ  132کیلوولت در پست
کوی ملت با موفقیت انجام شد

سرویس شهرستانها -مجری طرح های
خطوط شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :ورود
و خروج رینگ  132کیلوولت اهواز در پست کوی ملت
به طول پنج کیلومتر مدار به صورت دو مداره باندل
دو سیمه به تعداد هشت دستگاه دکل فلزی با استفاده
ازهادی هاوک احداث گردیده است.مسعودجعفرنیا در
گفت و گو با خبرنگار این شرکت افزود :هدف از اجرای
این پروژه ،تغذیه پست کوی ملت ،کاهش بارگیری از
ترانس های پستهای زرگان ،زیتون و ملی راه ،تأمین
برق مطمئن و پایدار در نواحی تحت پوشش و کاهش

خاموشی ها و افزایش پایداری شبکه بوده است .وی
اظهار داشت :هزینه اجرای این پروژه  15میلیارد
ریال بوده که از محل اعتبارات شرکت برق منطقه ای
خوزستان تامین و پرداخت شده است.جعفرنیا ادامه داد:
كليه مراحل طراحي و خدمات مهندسي خط مذكور
و همچنين ساخت تجهيزات و اجراي عمليات توسط
شركت هاي داخلي انجام شده است.وی خاطرنشان
کرد :آغاز به کار این پروژه در سال  94بوده که با تالش
و پیگیری همکاران شرکت برق منطقه ای خوزستان در
اردیبهشت ماه امسال آماده بهره برداری شد

برپائی نمایشگاه نمازدرشرکت توزیع برق سمنان

باحضورمدیرعامل شرکت توزیع برق
استان ومشاوراستاندارومدیرستاداقامه نمازاستان
سمنان“ ،نمایشگاه نماز “دراین شرکت برپاشد.
گفتنی است:باهدف تعمیق وترویج فرهنگ
نورانی نماز،نمایشگاه “راهی به آسمان”شامل 37
عددپوسترلمینت شده باموضوع نماز ،درساختمان
مرکزی شهیدعلی بابائی شرکت توزیع برق برپاگردیده

است.یادآورمی شود:اهمیت نمازوفضیلت آن
ازمنظرآیات،روایات،احادیث،کالم بزرگان دین وپیام
شهداوهمچنین موضوعاتی شامل تکبیره االحرام،مراقب
زبانمان باشیم،روی زیبای خداراازدست مده،یاری دین
خدا،اذان وصف اول ،نمازپرسود ،ستون خیمه دین،راهی
برای رهائی ازآتش،کلیدعلم ودانش،شماچطورنمازمی
خوانید ونمازشب،دراین نمایشگاه ارائه گردیده است.

شماره 2223

اخبار
حوزه راه و حمل و نقل کردستان
نیازمند اعتبارات اختصاصی است

سرویس شهرستانها -مدیر کل راهداری
و حمل و نقل جادهای کردستان با بیان اینکه
حوزه راه و حمل و نقل استان نیازمند اعتبارات
اختصاصی است گفت :کردستان در زمینههای
مختلف در این حوزه ظرفیتهای باالیی را دارا
است.سیدالبرز حسینی در مراسم تودیع و معارفه
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان در
سنندج اظهار داشت :حوزه حمل و نقل و راه را
خیلی از همدیگر جدا نمیدانم و باید آن چیزی
که مدنظر سازمان هست را پیگیری کنیم.وی
تصریح کرد :وظیفه اصلی حوزه حمل و نقل ایجاد
سفر ایمن برای مسافران است که برای تحقق این
امر باید ارتباط خاصی بین حمل و نقل و دیگر
دستگاهها وجود داشته باشد.حسینی با اشاره به
اینکه سهم حمل و نقل استان کردستان را باید
مراجع تصمیمگیری استان مشخص و اولویتها
را تعیین کنند،افزود کردستان استانی است که
 99درصد کارهای آن با حمل و نقل جادهای
اتفاق میافتد و ما باید در توسعه این امر در
استان کوشا باشیم.مدیرکل راهداری و حمل ونقل
جادهای کردستان یادآور شد :بحث حمل و نقل
سر تکتک خواستههایی که داریم عقب نخواهیم
نشست و همواره پیگیر خواستههای مردم استان
از این حوزه هستیم.وی با عنوان ایکه میخواهیم
از ظرفیتهای بخش خصوصی در توسعه راهها
و حمل و نقل استان استفاده کنیم ،افزود :مراکز
علمی و تصمیمگیری استان و ارگانهایی که در
حوزه جادهای فعالیت دارند نیز باید با سازمان
راهداری و حمل ونقل جادهای در زمینههای
مربوطه همکاری الزم را داشته باشند.حسینی در
پایان سخنانشش خاطرنشان کرد :تمام تالش خود
را بر این میداریم تا در توسعه حمل و نقل و راه
استان کارهای مثبتی انجام دهیم و به شعار سال
که توسط رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی ،تولید
و اشتغال نامگذاری شده است جامه عمل بپوشانیم.
سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری:

اجرای عملیات آسفالت
کنار گذر پل اصناف

سرویس شهرستانها -بیاتیان اظهار
داشت :نظر به تکمیل عملیات احداث شهرک
خودرو و با توجه به ضرورت تسهیل در عبور و مرور
مراجعه کنندگان به شهرک مذکور و همچنین با
توجه به درخواست های مکرر اهالی شریف روستای
چقا و حسب دستور مهندس عباسی شهردار اراک
 ،عملیات تسطیح و زیرسازی  ،جدول گذاری و
آسفالت کنار گذر پل اصناف در دستور کار سازمان
عمران و بازآفرینی فضاهای شهری قرار گرفت.وی
افزود:در این راستا اجرای عملیات خاکبرداری و
الیه های بیس و ساب بیس معبر مذکور توسط
خودروها و نیروهای خدوم سازمان خدمات موتوری
اجرا گردید.بیاتیان خاطر نشان ساخت :عملیات
جدول گذاری و هدایت آبهای سطحی نیز در ادامه
روند اجرایی در دستور کار قرار قرار گرفت و تکمیل
گردید و در نهایت عملیات آسفالت این معبر هم
اکنون در حال اجرا می باشد .الزم به ذکر است
،این عملیات تا پایان هفته جاری به اتمام خواهد
رسید.سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای
شهری تصریح کرد:با اجرای این کنار گذر،جهت
تردد مراجعه کنندگان شهرک خودرو و روستای
چقا و شهرجرد و همچنین اداره برق باختر وضعیت
مطلوبی ایجاد گردیده و تقریبا از طی مسافت 6
کیلومتری مسیر مازاد جلوگیری بعمل خواهد آمد.
در جلسه اي با حضور مديرعامل سازمان بهينه
سازي مصرف سوخت مطرح شد؛

 500تن پسماند روزانه ،منبعي غني
براي توليد سوخت  RDFدر اصفهان

سرویس شهرستانها -جلسه اي پيرامون
بررسي و نحوه مديريت توليد سوخت مشتق شده
از پسماند ( )RDFاصفهان با حضور مديرعامل
سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور و
شهردار اصفهان برگزار شد.در اصفهان روزانه بيش
از  500تن پسماند غيرآلي دفن مي شود كه ارزش
بااليي دارد و مي تواند به عنوان منبع انرژي مورد
استفاده قرار گيرد .با مديريت اصولي مي توان عالوه
بر مديريت انرژي از مشكالت زيست محيطي ناشي
از آن جلوگيري شود.راهكاري كه مي توان براي اين
معضل در نظر گرفت توليد سوخت  RDFاست
كه در صنايع سيمان مورد استفاده قرار مي گيرد.
جلسه اي در اين خصوص پيرامون توليد سوخت
مشتق شده از پسماند ( )RDFو مصرف آن در
كارخانجات سيمان كه منجر به كاهش مصرف
سوخت هاي فسيلي از جمله گاز مي شود با حضور
مديرعامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت
كشور و چندتن از همكاران وي ،شهردار اصفهان،
معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان ،نماينده
سيمان شهركرد و مديرعامل سيمان اردستان
برگزار شد.شهردار اصفهان در اين جلسه اظهار
كرد :توليد  RDFو تزريق آن در كوره سيمان
نياز به مصرف آب ندارد در صورتي كه در روش
هاي ديگر براي توليد انرژي در نيروگاه ،آب بسياري
مصرف مي شود كه با توجه به شرايط كم آبي
اصفهان معضلي جدي به حساب مي آيد .مهدي
جمالي نژاد افزود :پيرو انتخاب  RDFدر سال 95
مذاكراتي با سيمان شهركرد انجام گرفته كه نتيجه
آن عقد تفاهمنامه اي به منظور استفاده از چيزي
در حدود  200تن  RDFتوليدي شهر اصفهان
در كوره سيمان شهركرد بود .وي با بيان اينكه در
شهريور ماه سال  95به منظور جمع بندي نتايج،
بازديدهايي از كارخانجات آلماني صورت گرفته،
تاكيد كرد :همانطور كه مي دانيد اين كشور پيشرو
در زمينه توليد و مصرف  RDFدر صنعت سيمان
است و بيش از  60درصد انرژي واحدهاي سيمان
اين كشور از اين سوخت جايگزين استفاده مي
شود .مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري
اصفهان نيز پيرامون برگزاري اين نشست و با بيان
اينكه مذاكرات بسيار خوبي با سازمان بهينه سازي
مصرف سوخت انجام شد ،اظهار كرد :اين سازمان
دستورالعملي را جهت حمايت از توليد سوخت
مشتق شده از پسماند ( )RDFو مصرف آن در
كارخانجات سيمان دارد.

