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خبر كوتاه
افتخاری دیگر برای شرکت گاز استان سمنان

کسب رتبه سوم در پنجمین دوره
ارزیابی سالمت نظام اداری شرکتهای
گاز استانی

علیرضا شریفی نژاد مدیرعامل شرکت گاز
استان سمنان با اعالم این خبر گفت :شرکت
ملی گاز ایران در راستای برگزاری پنجمین دوره
سنجش سالمت اداری از دی ماه سال  97اقدام
به ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای گاز استانی
بر اساس مدارک و مستندات در شاخصهای
آموزش ،قانون گرایی ،شفافیت ،پاسخگویی،
شایسته ساالری ،انضباط اداری و مالی ،الگوی
مصرف و بهره وری ،استقرار و توسعه سامانه
های الکترونیک و فن آوری های نوین و نظارت
و کنترل داخلی نمود و بر اساس نتایج نهایی
منتشر شده ،شرکت گاز استان سمنان موفق
گردید رتبه سوم این دوره از ارزیابی را از آن
خود نماید.شریفی نژاد با اشاره به نقش مؤثر
سالمت نظام اداری در بهره وری و بهبود مستمر
عملکرد سازمان گفت ارتقاء تک تک شاخصهای
این موضوع از اولویتهای برنامه ریزی و اقدامات
شرکت گاز استان می باشد.گفتنی است در
چهارمین دوره این ارزیابی ها شرکت گاز استان
سمنان رتبه ششم را به خود اختصاص داده بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان

سرانه مصرف آب در استان سمنان
کاهش یافت

طاهری ازکاهش دولیتری سرانه مصرف
آب در بخش خانگی و غیرخانگی استان
سمنان خبردادوگفت :متوسط مصرف به ازای
هر شهرونداین استان از  ۲۰۰لیتر در شبانهروز
به  ۱۹۸لیتر رسیده است.محمد طاهری به
مناسبت هفته صرفهجویی در مصرف آب و برق
در نشست با خبرنگاران گفت :سرانه مصرف آب
در بخش خانگی استان سمنان طی یک سال
گذشته از  ۱۶۱لیتر به  ۱۵۵لیتر تقلیل یافته
و در مجموع از محل این کاهش سرانه مصرف،
مصرب آب شرب در استان بالغ بر ۵۰۰هزار
مترمکعب کاهش داشته است.مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب شهری استان سمنان با اشاره به
واقع شدن  ۲۰روستا استان سمنان در حاشیه
شهرها و مسیر خطوط انتقال آب اظهارداشت :در
مجموع ۲۶۹هزار مشترک آب شهری در استان
سمنان وجود دارد.وی در ادامه به طرح فاضالب
و درصد برخورداری در استان سمنان نیز اشاره
کردوافزود :در حال حاضر ۵۹هزار مشترک
فاضالب در استان سمنان وجود دارد که شامل
۲۵درصد مشترکین است.طاهری اضافه کرد:
میانگین کشوری ۵۰درصد مشترکین است و
دلیل این عقب افتادگی ،تاخیر در آغاز پزوژه
های فاضالب در استان سمنان است که عمدتا
در سال های اخیر صورت گرفته است.مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب شهری استان سمنان با
تاکید بر اینکه افزایش بارندگی ها بر چشمه ها
تاثیر گذاشته است گفت :خوشبختانه در سال
جاری شاهد افزایش  ۱۸۶درصدی بارش ها در
استان سمنان بودیم که موجب افزایش چشم
گیر دبی رودها و تصفیه خانه ها شده است .وی
بابیان اینکه وضعیت دو چشمه روزیه و قنات
گل رودبار به دلیل بارندگیها مطلوب ارزیابی
میشود ،ابراز داشت :دبی قنات گل رودبار از ۶۰
به  ۱۵۰لیتر بر ثانیه و دبی آب چشمه روزیه از
 ۲۰۰به  ۵۰۰لیتر بر ثانیه افزایشیافته است.
طاهری تصریح کرد چنانچه در پیک مصرف نیز
عالوه بر این دو منبع بزرگ ،برای تامین آب
شهروندان نیاز به منبع دیگری باشد از چاههای
سوکان سمنان که از کیفیت بسیار خوبی
برخوردارند استفاده خواهیم کرد.مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب شهری استان سمنان از
شاهرود بعنوان تنها شهر روبرو با چالش تامین
آب در استان سمنان یاد کرد و افزود :با وجود
بارش های خوبی که صورت گرفت در تامین آب
شهر شاهرود با مشکالتی روبرو هستیم که به
دنبال رفع آن چهار حلقه چاه با مجموع 80
لیتر بر ثانیه حفر شده که با تامین اعتبار آن،
تا پایان تیرماه تجهیز خواهند شد.وی از افزایش
چشمگیر دبی حبلهرود در شهرستان گرمسار
خبر داد و افزود :دبی این رودخانه به عنوان
یکی از اصلیترین منابع آبی شهرهای ایوانکی،
گرمسار و آرادان افزایش خوبی داشته است.
طاهری از افزایش حجم آب پشت سد شهید
شاهچراغی به عنوان اصلیترین منبع آبی شهر
دامغان خبر داد و گفت :دبی آب چشمهعلی
دامغان افزایش باالیی در اثر بارشهای امسال
داشته به طوری که پیشبینی شده آب این سد
سرریز نیز شود لذا در دامغان هم دغدغه تامین
آب شرب نداریم.

کارناوال کودکان با موضوع مصرف
بهینه آب در شهرستان شهریار برگزار شد

کارناوال کودکان با محوریت آشنایی
شهروندان با شیوه های مدیریت مصرف آب در
شهریار برگزار شد.علی کیوانی -شهریار ،همزمان
با فرا رسیدن فصل گرم تابستان هفته صرفه
جویی(  ۱لغایت  ۷تیرماه )  ،کارناوال کودکان با
موضوع مصرف بهینه آب در شهریار ،با مشارکت
و همکاری معاونت فرهنگی  ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری شهریار ،برگزار شد.طبق برنامه ریزی و
پیگیری های بعمل آمده این کارناوال با همکاری
مهد پیش دبستانی فرهنگسرای استاد شهریار
و همچنین مهد کودک و پیش دبستانی عسل
طال بیمارستان تامین اجتماعی شهریار کارناوال
کودکان پیش دبستانی و مهدکودک انجام شد.در
مسیر راهپیمایی کودکان بصورت نمادین از کاله،
بنر ،تراکت و ...استفاده شد و به صورت گروهی
شعار هایی با موضوع صرفه جویی و جلوگیری از
هدر رفت آب سر داده شد.قابل ذکر است ،با توجه
به فرا رسیدن فصل گرم سال و افزایش تقاضا برای
آب شرب از سوی شهروندان بمنظور جلوگیری از
قطع و یا افت فشار آب در شبکه توزیع آبرسانی،
مشارکت ،همراهی و همکاری آحاد جامعه در
شهرستان شهریار ،در رعایت الگوی مصرف
صحیح آب در تمام ابعاد جدی و ضرورت دارد .

شهرستان

تأكید مدیرعامل شركت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان بر صرفه جویی در مصرف انرژی

جلسه شورای سرپرستان شرکت بهره برداری
نفت و گاز مسجدسلیمان با حضور مدیران  ،روسا
و سرپرستان بخش های مختلف این شرکت برگزار
شد .طی این جلسه موضوعات و مسایل مختلف
جاری و دستورالعمل های ابالغی مورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت .
از جمله موضوعات مورد بحث در این
جلسه لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی بود
که مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان با اشاره به گرمای فزاینده تابستان
خوزستان و کاهش ساعات کار اداری بمنظور
صرفه جویی در مصرف انرژی و پرهیز از قطعی
ناخواسته شبکه برق  ،بر لزوم صرفه جویی انرژی
تأکید ویژه نمود .مهندس قباد ناصری با عنوان
اینکه با درخواست شرکت برق منطقه ای و ستاد
مدیریت بحران و دستور استاندار محترم پایان
ساعات کاری ادارات ستادی و غیرعملیاتی ساعت
 13مشخص و ابالغ گردیده اظهار داشت  :ضرورت
دارد همه همکاران در هنگام خروج از محل کار

از خاموشی کلیه ی سیستم های سرمایشی و
روشنایی اطمینان حاصل نمایند .وی با اعالم اینکه
کارگروهی بمنظور نظارت بر این موضوع در اداره

 HSEتشکیل گردیده افزود  :اعضای این کارگروه
هر روز و پس از پایان فعالیت اداری به کلیه ی
ساختمان های اداری مراجعه و در صورت روشن

بودن سیستم های سرمایشی به اینجانب گزارش
خواهند داد .مهندس ناصری با اعالم اینکه بخش
های فنی و عملیاتی بمنظور حفظ و استمرار تولید
نفت و گاز از این قاعده مستثنی می باشند افزود
 :چنانچه ادارات ستادی نیز به فعالیت بیشتری
نیاز داشته باشند این فعالیت ها می بایست به
ساعات پس از پیک مصرف و از ساعت  17به بعد
منتقل شود تا فشاری بر شبکه ی توزیع برق وارد
نشود .مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان در بخش دیگری از سخنان خویش
با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و وضع و اعمال
تحریم های ظالمانه از سوی آمریکا افزود  :پیکان
حمالت اقتصادی استکبار جهانی صنعت نفت که
سنگر نخست تولید و اقتصاد کشور است را نشانه
رفته  ،از این رو ضرورت دارد با هوشیاری و تالش
مضاعفی به وظایفمان عمل نماییم .وی تصریح کرد
 :مدیران و روسا می بایست بر مدیریت منابع مالی
و بودجه ای خود بیش از پیش توجه نموده و هزینه
های زاید و غیر ضرور را شناسایی و حذف نمایند .

تاکید شهردار خرم آباد بر پرداخت اعتبارات دولتی سیل

شهردار خرم آباد در خصوص احیای دوباره پل های تخریب شده
در اثر سیل عنوان کرد هیچگونه زمانی را از دست نداده و از همان
روز اول پیگیر احداث آن ها بوده و روال قانونی آن ها در حال طی
شدن است  .وحید رشیدی گفت:هیچگونه مجوزترک تشریفات از
طرف شورا به شهرداری در خصوص احیای دوباره پل ها ابالغ نشده
و باید طبق قانون روال قانونی آن ها طی شود .وی افزود  :کم کاری
سازمان همیاری و شهرداری استان در خصوص پارک شاپوری و
دیگر پروژها که به عنوان پیمانکار با شهرداری قرار داد دارد که وظیفه
آن تکمیل و به پایان رساندن وظایف خود طبق قرارداد با شهرداری
است که متاسفانه نتوانسته انتظارت را براورده و وظایف خود را
به نحو احسن انجام دهد بطوریکه که در اثر کم کاری این سازمان
شهرداری خواهان فسخ قراداد با سازمان همیاری شهرداری می باشد.
شهردار خرم آباد افزود :هیچگونه بودجه و اعتبار دولتی که قرار
بود بر اثر خسارات سیالب ویرانگر به شهرداری خرم آباد اختصاص
داده شود اختصاص داده نشده است که واقعا در این برهه زمانی
شهرداری با کمبود منابع مالی برای بازسازی و احیای مکان آسیب
دیده مواجه میباشد .
گالیه در خصوص عدم پرداخت اعتبارات
شهردار خرم آبادضمن تقدیر از زحمات استاندار لرستان افزود:

متاسفانه با گذشت  ۳ماه از سیالب گذشته تاکنون عملکرد مثبتی
در تامین اعتبارات از سوی استانداری یا دستگاههای باالدستی انجام
نشده است .دکتر رشیدی اظهار داشت :شهرداری خرمآباد عالوه بر
پرداخت حقوق و معوقات کارکنان میبایست با دست خالی به احیا
و بازسازی مناطق سیلزده برسد  .رشیدی در ادامه بیان نمود که
شهرداری خرم آباد آمادگی استقبال از سرمایه گذار را دارد و در
صورت وجود سرمایه گذار جلوی پای آن فرش قرمز پهن خواهد
کرد .رشیدی گفت ۷۹۲ :میلیارد تومان در مجموع بر اثر سیالب به
زیرساختهای شهری ،اعم از پلها و پارکها و تاسیسات و غیره
شهر خسارت وارد شده است و برای احیا و برگرداندن آن ها به روال
سابق واقعا مشکل می باشد.شهردار خر مآباد افزود :پل بهداری در
مرکز شهر خرمآباد را بر کاهش حجم ترافیک به شرط بازدید روزانه
و برای تردد عبور و مرور خودروهای سبک بازگشایی کرده ایم.شهردار
خرم آباد بیان کرد:از نقد های منصفانه و به دور از غرض ورزی و
منفعت طلبی شخصی جهت آبادانی شهر استقبال خواهیم کرد.
تقدیر از اعضای شورای اسالمی شهر خرمآباد
رشیدی در ادامه ضمن تقدیر از اعضای شورای اسالمی شهر
خرمآباد گفت :برخی اعضای شورا منتقد هیچگاه بر اساس اصول
نقد نداشتهاند و به جای نقدهای غیر منصفانه باید راهکارهای جهت

آبادانی شهر ارائه دهند.دکتر رشیدی افزود :در خصوص کمپین های
که بر علیه شهرداری راه اندازی می شوند اظهار کرد که چون سازنده
های کمپین هابی هویت و بی نام و نشان می باشند و هدفی جز
تخریب شهرداری و شهردار ندارند از طرف روابط عمومی شهرداری
جوابیه صادر نمی شود.در پایان شهردار خرم آباد در خصوص
شهربازی گفت به خاطر برخی مسائل نتوانستیم با سرمایه گذار به
توافق برسیم و پرونده آن وارد فاز حقوقی شده است که امیدواریم در
ادامه به توافق و نتیجه برسیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن:

مشکل کمبود آب در برخی از شالیزارها بسیار اندک و در حال رفع شدن است

وحید خرمی در نشست خبری این شرکت که
در سالن کنفرانس سد بیجار استان برگزار شد ،با
اشاره به گرامیداشت هفته صرفه جویی در مصرف
آب گفت :رسانه ها به عنوان زبان گویای مردم و
پل ارتباطی قوی بین مردم و مسئولین هستند و
نقش موثری در ارتقای فرهنگ درست مصرف
آب دارند.وی افزود :اگرچه امسال سال آبی خوبی
داشتیم و داریم اما صرفه جویی در اولویت کارها
باشد تا منابع آبی همچنان صحیح مدیریت شوند.
خرمی با اشاره به بارش باران مناسب در گیالن،

خاطرنشان کرد :علیرغم بارش های فراوان ،همواره
در فصل گرما بخش کشاورزی برای تأمین آب در
تولید محصوالت در برخی مواقع با مشکل مواجه
می شود.وی در خصوص کمبود آب در موارد بسیار
کمی که در شالیزارهای سیاهکل و فومنات پیش
آمد ،تصریح کرد :بالفاصله برای رفع مشکل اقدام
شده است و از خبرنگاران انتظار می رود همانگونه
که کمبود آب در مزارع را انعکاس می دهند ،پس
از رفع مشکل نیز با انعکاس اخبار شفاف نگرانی ها
را برطرف کنند.مدیرعامل آب منطقه ای گیالن

با بیان اینکه  170هزار هکتار از 238هزار هکتار
اراضی شالیزاری گیالن از آب سد سفیدرود تغذیه
می شوند ،تصریح کرد :سدها می توانند در مدیریت
سیالب ها و تامین به موقع آب کشاورزی نقش
موثری ایفا کنند و ساخت سد السک نیز می تواند در
تامین آب کشاورزی منطقه کمک کند.خرمی ادامه
داد :ساخت سد همواره مخالفان و موافقان زیادی به
همراه دارد اما در حال حاضر می بینیم که ساخت
سدهایی که در گذشته انجام شد کمک موثری به
بخش کشاورزی استان می کنند و تعطیلی آنها می

تواند خسارت به استان وارد کند.وی در خصوص
انتشار اخباری در گیالن مبنی بر ترک خوردگی سد
سفید رود گفت :هنگام زلزله رودبار ترکی در این سد
ایجاد شد که با کمک مهندسان خبره جهانی ترمیم
انجام شده و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
خرمی بودجه اختصاص یافته برای اجرای پروژه
های عمرانی حوزه آب گیالن را در سالجاری 48
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :امیدواریم با کمک
نمایندگان با توجه به نیاز استان این میزان بودجه به
صد میلیارد تومان افزایش یابد.

بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز گیالن برگزار شد
بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز با حضور استاندار
گیالن ،معاونت عمرانی استانداری گیالن،نمایندگان مردم در مجلس
شورای اسالمی  ،مدیر کل نوسازی مدارس گیالن ،رئیس و مدیر عامل
مجمع خیرین مدرسه ساز گیالن  ،جمعی از مدیران کل ،ریاست شعب
بانک ملی استان ،مسئولین استانی وشهرستانی وجمعی از خیرین
مدرسه ساز در سالن اجتماعات هتل شهرزاد الهیجان برگزارشد.
مهندس علی دقیق مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس گیالن
نیز در این جشنواره اظهار داشت:ساخت توسعه وتجهیز فضاهای
آموزشی متناسب با اولویت ها و مطابق با ضوابط رسالت اصلی سازمان
است و در راستای رشد علمی جامعه با تمام توان برای تحقق این
مهم تالش می کنیم.وی با بیان اینکه فضا و تجهیزات آموزشی نقش
مهمی در توسعه پایدار ایفا می کند  ،افزود:خیرین مدرسه ساز نیز
نقش مهمی در توسعه فضاهای علمی و فرهنگی جامعه برعهده دارند.
مدیر کل نوسازی مدارس استان با تجلیل از بانوان خیر خاطرنشان
کرد ۶۷:پروژه مدرسه سازی با  ۱۱۷کالس درس طی  ۵سال گذشته
توسط بانوان خیر در استان احداث شده است.وی تصریح کرد:طی ۵
سال اخیر  ۴۲پروژه توسط بنیاد معظم برکت با اعتباری بالغ بر ۲۱
میلیارد تومانی آغاز شده که تاکنون ساخت  ۲۹مدرسه به اتمام رسیده

و  ۱۳پروژه نیز طی سال جاری به پایان می رسد.دقیق گفت:استان
گیالن در بیست جشنواره خیرین مدرسه ساز استان برگزار شده رتبه
سوم و در جشنواره سال گذشته هم رتبه اول را در تحقق تعهدات
کسب کرده است.وی از کمبود اعتبارات در بخش تکمیل پروژه های
خیری خبرداد و گفت ۳۰:میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل پروژه
های خیری گیالن نیاز است و طی دو سال آینده می توانیم این
پروژه ها را به اتمام برسانیم.مصطفی ساالری استانداری گیالن در
بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در الهیجان با اشاره
به ارزشمندی امر مدرسه سازی اظهار داشت :هرچه مدرسه و زیر
ساختهای آموزشی در کشورواستان را بیشتر فراهم کنیم ثمرهاش
را درآینده میبینیم زیرا دانش آموزان آینده سازان کشور هستند.وی
افزود:تجلیل از خیرین مدرسه ساز که با امر مدرسه سازی بهترین
خدمت را به فرزندانمان ارائه می دهند نباید فقط در جریان برگزاری
یک جشنواره باشد.استاندار گیالن با بیان اینکه مدرسه سازی تقویت
بنیان و زیربنای فیزیکی علم آموزی فرزندانمان است  ،خاطرنشان
کرد:بمنظور استفاده بهتر از زیرساخت ها و فضاهای آموزشی نیاز
است خیرین درراستای فراهم کردن تجهیزات و امکانات فضاهای
آموزشی نیز مشارکت داشته باشند.وی تصریح کرد:خیرین مدرسه

ساز می توانند در مدیریت واداره بهتر مدارس مشارکت داشته باشند
و باید از این ظرفیت استفاده کرد.وی یادآورشد :همچنین دهیاران و
شهرداران نیز به اندازه توان خود می توانند در اداره بهتروپشتیبانی
مدارس مشارکت کنند.نماینده عالی دولت در گیالن از وجود ۸۰۰
مدرسه بال استفاده در شهروروستا خبرداد و گفت:در بعضی مواقع به
دلیل جابجایی جمعیت ممکن است برخی مدارس بال استفاده باقی
بمانند که می توان از فضای این مدارس درراستای ایجاد اشتغال
استفاده کرد.ساالری با بیان اینکه باید از مدارس بال استفاده نهایت
بهره برداری شود ،تصریح کرد :آموزش و پرورش میتواند این مدارس
را به صورت پنج ساله و  ۱۰ساله به بخش خصوصی واگذارکن د
واگردانش آموز پیدا شد شرایط فسق قرارداد فراهم و مدارس به
آموزش و پرورش بازگردانده شود.وی با تاکید بر اینکه آموزش و
پرورش را نباید فقط در وزارتخانهها خالصه کرد ،اذعان داشت :اگر
سعی داریم که در این حوزه به پیشرفت زیادی برسیم باید همه
نهادها و مردم در این زمینه به متولیان این حوزه کمک کنند.وی با
اعالم حمایت کامل دولت از خیرین مدرسه ساز گفت :دولت در این
زمینه از هیچ کمکی به این افراد دریغ نمیکند زیرا اولویت اصلی
دولت افزایش کیفیت آموزشی در کشور است.

رئیس شورای هماهنگی بسیج منطقه  ۴صنعت برق:

مهمترین مسئله امروز صنعت برق ،تأمین برق مطمئن و پایدار برای مردم
و گذر از پیک  ۹۸بدون اعمال خاموشی به مشترکین است

رئیس شورای هماهنگی بسیج منطقه  ۴صنعت
برق کشور در نشست اعضای این شورا که در همدان
برگزار شد ،بر عزم راسخ صنعت برق غرب کشور در
نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی در مصرف برق خبر
داد ،.مهندس علی اسدی مدیرعامل و فرمانده پایگاه
مقاومت بسیج شرکت برق منطقه ای غرب و رئیس
شورای هماهنگی بسیج منطقه  ۴صنعت برق کشور
در این خصوص گفت :مطابق فرمایشات مقام معظم
رهبری(مدظلهالعالی)“ ،بسیج” ــ که یک پدیده کم
نظیر انقالب اسالمی و از ابتکارات امام بزرگوار است
ظرفیتی دارد که می تواند در همه بخش های مورد
ــ
ّ

نیاز در کشور حضور فعالی داشته باشد؛ می تواند گره
های مشکل را باز کند.وی افزود :بسیج یعنی گردآوردن
امکانات و به خط کردن ظرفیت ها برای رسیدن به
مقصود در یک امری که مورد توجه است و مهمترین
مسئله امروز صنعت برق ،تأمین برق مطمئن و پایدار
برای مردم و گذر از پیک  ۹۸بدون اعمال خاموشی به
مشترکین است.مهندس اسدی در ادامه گفت :بسیج
می تواند نقش بسزایی در کاهش پیک بار و عبور از این
روزهای حساس را ایفا کند و تجارب گذشته نشان داده
که بسیج در همه صحنه های سرنوشت ساز انقالب
اسالمی باعث توسعه و پیشرفت و منجر به موفقیت

شده و در هر عرصه ای که تفکر بسیجی ورود کند
موجب رشد ،تعالی و سرافرازی در آن عرصه می شود
زیرا داشتن روحیه و تفکر بسیجی اساس خدمت به
آحاد جامعه می باشد.رئیس شورای هماهنگی بسیج
منطقه  ۴صنعت برق ،سرقت از تجهیزات فشارقوی
که سبب ایجاد خسارت به تأسیسات زیربنایی و بروز
خاموشی در قسمت هایی از شبکه برق و ناپایداری آن
می شد را یکی از نگرانی های همیشگی صنعت برق
عنوان و خاطرنشان کرد :ما در شرکت برق منطقه ای
غرب برای رفع این چالش بسیار مهم ،با فرماندهی
سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه برای

استفاده از ظرفیت پایگاه مقاومت بسیج رایزنی کردیم.
مدیرعامل برق غرب افزود :پس از کسب مجوزهای
الزم و انجام برنامه ریزی دقیق و شناسایی نقاط
آسیب پذیر ،از ظرفیت پایگاه مقاومت بسیج شهدای
برق غرب برای پایداری شبکه برق و کاهش سرقت در
شبکه انتقال و فوق توزیع بهره گرفتیم.ایشان در پایان
گفت :به حول و قوه الهی و با استفاده از ظرفیت بسیج،
شاهد کاهش چشمگیری از میزان سرقت تجهیزات
در شبکه برق هستیم و بی شک یکی از دغدغه های
این روزهای بسیجیان در صنعت برق ،پایداری شبکه و
کاهش خاموشی می باشد.

بازدید مدیرگازرسانی شرکت ملی گازایران از شرکت گاز استان کرمانشاه

مهندس سعید مومنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران
طی سفر یکروزه (دوشنبه  9 -اردیبهشت ماه  )98به استان کرمانشاه
ضمن دیدار با مهندس بازوند استاندار وصفری نماینده مردم شهرستان
کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی و ارائه گزارش عملکرد گازاستان،
طی بازدیدی ازشرکت گازاستان ازنزدیک درجریان روند گازرسانی به
پروژه ها و ارائه خدمات به مشترکین قرار گرفت :.طی این بازدید وجلسه
مشترک با کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه ،در ابتدا مدیرعامل

گازاستان ضمن خیرمقدم  ،گزارشی از آخرین وضعیت گازرسانی
دراستان و پروژه های دردست اقدام سال جاری را ارائه نمودند .درادامه
مهندس شهبازی بیان نمودند :وجود مشکالتی از جمله عدم ارائه
مجوزهای الزم از سوی مراجع ذیصالح ونیزکمبودفضای اداری ،چالش
های پیش روی گازاستان درراستای ارائه خدمات مطلوب و انجام بموقع
پروژه ها می باشند .مهندس مومنی ضمن تشکرازارائه خدمات مطلوب
مجموعه شرکت گاز استان در بحران سیل اخیر،خدمات مستمرو

پایداردرراستای حمایت از زیر ساخت ها را منوط به تمهیدات الزم
ازجمله پدافند غیرعامل  ،مقاوم سازی شبکه ها وهمچنین اقدامات
الزم قبل  ،حین و بعداز بحران به جهت به حداقل رساندن خسارات به
تأسیسات و شبکه های گازرسانی را ضروری دانست.درادامه  :با توجه
به فرصت باقی مانده جهت گازرسانی به روستاها از محل بودجه پروژه
های بند ق  ،تسریع در اجرای این پروژه ها را اولویت برنامه کاری گاز
استان در سال جاری عنوان نمود.

شماره 2754

اخبار
حکیم شهردار بابل  :ورزش در محالت
محروم شهر بابل باید توسعه یابد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری
بابل ،سید مجتبی حکیم شهردار بابل بهمراه
غفار آری عضو شورای اسالمی شهر جهت جذب
اعتبار ستاد بازآفرینی فضاهای شهری ،از زمین
ورزشی شهید اسماعیل باباگلی واقع در موزیرج
بازدید نمودند .شهردار بابل گفت :درصدد آن
هستیم تا درصورت داشتن استانداردهای الزم
بتوانیم اعتبار سی میلیارد ریالی ستاد بازآفرینی
شهری را جذب نموده و بتوانیم گامهای مثبتی
در جهت گسترش و توسعه ورزش همگانی
برداریم .غفار آری ضمن تقدیر از تالش و
پیگیری شهردار بابل در این خصوص گفت:
در حال پیگیری جهت احداث سالن مناسب
ورزشی در این منطقه هستیم و امیدوارم با
پیگیری های الزم در این امر بتوانیم اعتبار الزم
را جذب نموده و کلنگ احداث سالن ورزشی در
این منطقه زده شود.در حاشیه این بازید سید
مجتبی حکیم شهردار بابل بهمراه غفار آری عضو
شورای اسالمی شهر ،سیدعلی رحیمایی مدیر
اداره روابط عمومی شهرداری به منظور حمایت
از ورزش و ورزش دوستان ،به جمع تماشاگران
تورنمنت یادواره شهدای موزیرج بابل پیوستند

بهینه سازی تجهیزات بی  ۱۳۲کیلوولت
خط آبادان به شادگان

در راستای پایداری شبکه برق و جلوگیری
از خاموشی های ناخواسته امور بهره برداری
ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای خوزستان
اقدام به بهینه سازی کامل تجهیزات قدیمی
و نصب و مونتاژ تجهیزات جدید بر روی بی
( )Bayخط آبادان به شادگان در پُست برق
اصلی آبادان کرد.
مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب این
شرکت گفت :تجهیزات قدیمی بی خط مذکور
دارای اشکاالت عدیده ای از جمله عدم عملکرد
صحیح رله های حفاظتی و تجهیزات بوده و
باعث کاهش دقت ،سرعت و ایمنی در مانور و
عملیات های بهره برداری می شد.رضا جعفری
بیان کرد :در همین راستا عملیات بهینه سازی و
تعویض و جایگزینی تجهیزات قدیمی و معیوب
از جمله کلیدهای سکسیونر ،دژنکتور ،مارشال
کیوسک ،کابل های فرسوده حفاظتی و کنترلی
و تعمیرات اساسی ترانس های اندازه گیری
جریان در دستور کار قرار گرفت.وی ادامه داد:
همچنین طراحی و نصب تجهیزات جدید از
جمله برقگیرهای سرخط و ترانس های اندازه
گیری ولتاژ و تکمیل سیستم های حفاظتی
با نصب رله های جدید و اصالح مدارات در
پُست اصلی آبادان با همکاری امور بهینه سازی
معاونت بهره بردای با یک برنامه ریزی دقیق
و بدون اعمال خاموشی به مشترکین انجام و
به بهره برداری رسید.مدیر امور بهره برداری
ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای خوزستان
افزود :بهینه سازی فوق باعث افزایش سرعت
در عملیات ها و پایداری شبکه در جلوگیری
از حوادث و خاموشی های ناخواسته شده و
پایداری حفاظتی و الکتریکی بی خط  ۱۳۲کیلو
ولت آبادان به شادگان در پُست برق اصلی آبادان
جهت تابستان سال  ۹۸تقویت گردید.

مانوراطفاء حریق در تنگه چروبر

با عنایت به مصوبات شورای هماهنگی
ستاد مدیریت بحران استان وبه منظور آمادگی
الزم جهت اطفای حریق ومقابله با آتش
سوزی در جنگلها ومراتع وارزیابی نقاط ضعف
وقوت در این زمینه  ،مانور عملیاتی اطفاء
حریق با حضور فرماندار کرمانشاه و برخی از
مسئولین ارگانها وادارات شهرستان و نیروی
انتظامی و تشکلهای مردم نهاد وهمچنین رئیس
منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه ونیروهای
پاسگاه ویژه منابع طبیعی کرمانشاه با امکانات
وتجهیزات الزم ،در تنگه چروبر واقع در روستای
چاالبه برگزار گردید .

جلسه تکریم ومعارفه ی رییس اداره
حراست مخابرات منطقه کرمانشاه

جلسه تکریم و معارفه رئیس اداره
حراست مخابرات منطقه کرمانشاه در روز
شنبه  25خرداد ماه در سالن ویدئو کنفرانس
مخابرات منطقه کرمانشاه برگزار شد .این جلسه
باحضورنمایندگان اداره کل حراست شرکت
مخابرات ایران ،مهندس قبادیان مدیرمخابرات
منطقه کرمانشاه ،مدیرکل ارتباطات وفناوری
اطالعات استان ،روسای ادارات حراست حوزه
 ICTاستان وجمعی ازمدیران ومسئولین
مخابرات منطقه کرمانشاه باتالوت آیاتی
چندازکالم اهلل مجیدآغازگردید.
درابتدامهندس قبادیان مدیرمخابرات
منطقه کرمانشاه ضمن خوش آمدگویی به
مدعوین اظهارداشت :رسالت واهمیت حراست
درهرسازمان ونهادبه ویژه حوزه مخابرات به
جهت حساسیتهای این حوزه برکسی پوشیده
نیست وبحمداهلل باهمدلی وهمیاری متقابل بین
همکاران واداره حراست توانسته ایم گامهای
بزرگی رو به جلوبرداریم که این مهم جزبا
ایجادفضای اعتمادبه اداره حراست به عنوان
امین مخابرات میسرنبوده است.
وی درادامه اظهارامیدواری کردباروحیه
اخوت وهمیاری که دربین کارکنان خدوم
مخابرات منطقه کرمانشاه سراغ دارم به یاری
خدای متعال درجهت پیشبرداهداف شرکت
مخابرات ایران وارزشهای نظام مقدس جمهوری
اسالمی باسرعت هرچه تمامتر به پیش خواهیم
رفت .سپس آقای عیسی آبادی معاونت
اموراستانهای حراست شرکت مخابرات ایران
نیزطی سخنانی براهمیت نقش وجایگاه حراست
درمخابرات اشاره نمودودربخشی ازسخنان
خودافزود:مابرای حفظ ارزشهای نظام مقدس
جمهوری اسالمی ودفاع ازکیان کشورعزیزمان
ایران نیازمندیاری وهمدلی وازهمه مهمتر
رازداری ،امانتداری وحفظ دستاوردهای مخابرات
ازسوی کارکنان عزیزمخابرات هستیم.

