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خبر كوتاه
پایداری شبكه برق مشتركین خانگی در
اللی با ظرفیت سازی شركت نفت و
گاز مسجدسلیمان

شبکه برق مشترکین خانگی شهر اللی با ظرفیت
سازی ناشی از اجرای پروژه عمرانی شرکت نفت و گاز
مسجدسلیمان تثبیت و پایدار شد .همزمان با اجرای
پروژه ی عمرانی و عام المنفعه استخر سرپوشیده در
شهر اللی که توسط مدیریت مهندسی و ساختمان و
در اقدامی مبتنی بر عمل به مسئولیت های اجتماعی
شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان احداث شد  ،شبکه
برق تعداد  50خانوار این شهر که پیش از این دچار
نوسان و افت ولتاژ بود به پایداری رسید و تثبیت
شد .شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان
برای احداث و اجرای شبکه برق فشار متوسط که
 420متر طول دارد  2میلیارد ریال هزینه کرده و
طی آن عالوه بر تأمین برق استخر سرپوشیده اللی
که مقرر شده به اداره کل ورزش و جوانان خوزستان
اهداء شود  ،تعداد  50مشترک و خانوار دیگر نیز از
انرژی الکتریسیته ی پایدار و فاقد افت ولتاژ استفاده
می نمایند .
مدیرکل میراث فرهنگی گلستان:

زلزله رامیان به بناهای تاریخی گلستان
آسیب وارد نکرد

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی گلستان گفت :در پی زلزله  ۵.۱ریشتری
رامیان ،آسیبی به بناهای تاریخی گلستان وارد
نشده است.احمد تجری در گفتگو باخبرنگاران
اظهارکرد :در پی وقوع زلزله  ۵.۱ریشتری با
مرکز شهرستان رامیان با توجه به شدت زلزله و
اهمیت بناهای تاریخی واقع در شهرستان رامیان،
بررسی ابنیه تاریخی در دستور کار قرار گرفت.وی
افزود :از اوایل امروز (دوشنبه) کارشناسان میراث
فرهنگی ابنیه تاریخی این منطقه را بررسی کرده
که خوشبختانه ،گزارشهای رسیده حاکی از آن
است که آسیبی به بناهای تاریخی وارد نشده است.
گفتنی است ساعت دو و چهار دقیقه بامداد دوشنبه
زلزلهای به بزرگی  ۵.۱ریشتر در عرض جغرافیایی
 ۳۷.۰۲و طول جغرافیایی  ۵۵.۱۰و در عمق ۹
کیلومتری از سطح زمین به مرکز شهرستان رامیان،
استان گلستان را لرزاند.

دوره آموزشي آشنايي با تعميرات و
نگهداري شیر قطع كن ايستگاه ها مدل
 IGAدر شركت گاز استان سمنان
برگزار شد

به گزارش روابط عمومي؛ اسماعیل سعیدی
معاون امور بهره برداری شرکت گاز استان سمنان
از برگزاری دوره آموزشي آشنايي با تعميرات و
نگهداري شیر قطع كن ايستگاهها(شات آف ولو)
مدل  IGAدر این شرکت خبر داد و گفت :هدف
از برگزاري این دوره آشنایی با عملکرد شیرهای
قطع کن ایستگاه ها در راستای افزایش کیفیت
خدمات به جامعه و مشتریان می باشد.وی ادامه داد:
در اين دوره كاركنان با وظایف و اهمیت ایمنی و
عملکردی این تجهیز و ساختمان مدار فرمان و
تجهیزات متشکله و انواع خرابی ها و قطعات یدکی
قابل تعویض شير قطع كن  IGAو همچنین انواع
اورينگ و پكينگ و قطعات آب بندي آشنا شدند.
سعیدی خاطر نشان كرد :تعداد  6نفر از كاركنان به
صورت فيزيكي و  17نفر به صورت ارتباط از طريق
ويدئو كنفرانس در اين دوره حضور يافتند.معاون
امور بهره برداری شرکت گاز استان سمنان در
پايان افزود :اميدواريم اثربخشی دوره مذکور توسعه
اطالعات فنی کارکنان مرتبط و همچنین مدیریت
مناسب هزینه های شرکت در بخش نگهداری و
تعمیرات و رضایت مشتریان را به همراه داشته باشد.

تجدید نظر و شفاف سازی در سهمیه بندی مواد اولیه فوالد

سرپرست وزارت صمت درباره مشکل تامین
مواد اولیه مورد نیاز صنایع فوالدی به ویژه کنسانتره
که امروزه تولیدکنندگان فوالد برای تهیه آن به
مشکل برخورده اند به خبرنگار ایراسین گفت:
سوداگران به بازار مواد اولیه آمده اند؛ در این زمینه
قرار است اقداماتی انجام شود که یکی از آنها تجدید
نظر در سهمیه بندی مواد اولیه و شفاف سازی آن
برای فوالدیهاست.جعفر سرقینی در ادامه افزود :به
این شکل که به ازای سهمیه داده شده به شرکتها
باید خروجی تولید داشته باشند و آن را گزارش
دهند .وی همچنین در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار
ایراسین درباره اینکه قیمتگذاری زنجیره فوالد که
از اسفند ماه تا به امروز ادامه پیدا کرده نیز اظهار
کرد :در جریان این موضوع هستم و باید بگویم
که متاسفانه مشخص شدن وضعیت ضرایب خیلی
طوالنی شده است؛ در این زمینه با برگزاری  2الی
 3جلسه کارشناسی آن را حل خواهیم کرد و تا یک
ماه آینده وضعیت قیمتگذاری زنجیره فوالد به طور
قطعی مشخص خواهد شد.وی که در حاشیه افتتاح
مرکز نوآوری در جمع خبرنگاران سخن میگفت
درباره اینکه نام وی به عنوان یکی از گزینه های
اصلی برای وزارت صمت مطرح شده نیز اظهار کرد:
بنده از اینکه گزینه نهایی کیست؟ اطالعی ندارم و
تنها برای ماموریتی که برای سرپرستی وزارت صمت

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد ؛

تهیه و توزیع  500بسته مواد غذایی خشك میان خانواده های كم بضاعت

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان تعداد
 500بسته مواد غذایی و بهداشتی برای توزیع میان خانواده های کم
بضاعت این شهرستان تهیه تحویل گردید .در راستای عمل به اوامر
مقام معظم رهبری در خصوص همیاری و مشارکت در تأمین معیشت
شهروندان نیازمند و در جهت ایفای نقش در حوزه ی مسئولیت های
اجتماعی شهرهای حوزه ی عملیاتی این شرکت  ،تعداد  500بسته
مواد غذایی بهداشتی تهیه شده جهت توزیع میان خانواده های کم
بضاعت با همکاری سپاه پاسداران  -دفتر امام جمعه  -کمیته امداد
و بهزیستی تحویل گردید .این بسته ها شامل  :مرغ  -برنج  -روغن

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در نشست
با تأکید بر ارائه خدمات مستمر و منظم از سوی
کادر سالمت ،اظهار کرد :مردم باید خدمات
بهداشت و درمان را در سطح استان بهصورت منظم
و مستمر بر اساس حقوق مشخص خود دریافت
کنند.ساالری با بیان اینکه در تمامی مراکز درمانی
و بیمارستانی پزشک کافی وجود دارد ،افزود :عالوه
بر پزشکان موجود در سطح مراکز درمانی۷۲ ،
پزشک جدید جذب و به بیمارستانهای سطح
استان اعزامشدهاند و بعید میدانیم با شروع به کار
این عزیزان کمبود پزشک در سطح استان داشته
باشیم.این مقام مسوول بر ارائه خدمات  ۲۴ساعته
در مراکز درمانی استان تاکید کرد و اذعان داشت:
بیمارستانهای استان عالو بر نوبت صبح باید در
نوبت عصر و شب نیز فعال بوده و پزشکان در
مراکز بیمارستانی حضور داشته باشند و به مردم و
بیماران خدمات مطلوب ارائه کنند.ساالری بر لزوم
تسلط کامل رؤسای بیمارستانها بر تمامی امور

اولین اصل در حوزه درآمدزایی بعد از ایجاد
انضباط مالی ،تنظیم روابط سالم با ارباب رجوع
است .علی کمالی زاده در جلسه ای که به منظور
تبادل نظر و رسیدگی به مشکالت مالی مناطق با
حضور مدیران شهرداری کرج برگزار شد ،اولین
اصل در حوزه درآمدزایی را بعد از ایجاد انضباط
مالی ،تنظیم روابط سالم با ارباب رجوع و تکریم
مراجعه کنندگان عنوان کرد .وی همچنین با اشاره
به ضرورت بررسی و اولویت بندی پرونده ها و
برگشتی در دست اقدام ،گفت :بهبود
چک های
ِ
روش های کسب درآمدهای نقدی و غیرنقدی و
وصول بدهی و برنامه ریزی بر اساس پتانسیل ها
و سرمایه های موجود در مناطق ضروری است.
به گفته این مسئول؛ هم اندیشی و نظرسنجی در
خصوص ایجاد درآمدهای پایدار و برنامه ریزی برای
ادامه این مسیر ،از اهداف جلسات درآمدی است.
شهردار کرج در ادامه با اشاره به اینکه بیشتر درآمد
شهرداری از مناطق به دست میآید و مدیران باید
در افزایش درآمدزایی پیش قدم باشند ،افزود:
تشکیل جلسات مستمر و پیگیری هر چه بیشتر
وضعیت مطالبات با هدف ارتقا درآمدزایی مناطق و
سازمان های شهرداری کرج برای ایجاد درآمدهای
پایدار امری مهم است.

مایع  -رب گوجه  -ماکارونی  -لوبیا  -عدس  -پروتئین گیاهی -
قند  -مایع دستشویی  -مایع سفید کننده و ماسک  3الیه معمولی
می باشد .
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان پیش از این و در
فاز نخست از این رزمایش انسان دوستانه که نشأت گرفته از حفظ
کرامات انسانی و رعایت شئونات شهروندی است تعداد  2340بسته
مواد غذایی و بهداشتی را تهیه و جهت توزیع در اختیار نمایندگان
سپاه پاسداران دفاتر ائمه جمعه  -کمیته امداد  -بهزیستی شهرستان
های مسجدسلیمان  -اللی  -هفتکل و اندیکا قرار داد .

کادر سالمت ۲۴ ،ساعته در خدمت مردم باشند
اداری ،مالی و درمانی تأکید کرد و اظهار داشت:
رئیس بیمارستان باید بر شیوه و بهکارگیری نیروها،
غذای بیماران ،توزیع دارو ،افزایش رضایتمندی
بیماران و خانوادهها تسلط کامل داشته باشد و
پیوسته مرکز درمانی و یا بیمارستان را پایش کند.
وی بر لزوم هماهنگی رؤسای بیمارستانهای تابعه
استان در خصوص پیگیریها برای رفع کمبودهای
زیرساختی در مراکز بیمارستانی تأکید کرد و گفت:
برخی از رؤسای بیمارستانهای استان به جهت
رفع نواقص و کمبودها از ظرفیتهای برونسازمانی
بهره میگیرند که بسیار حایز اهمیت است اما الزم
است قبل از این اقدام ،بهمنظور هماهنگی بهتر و
پرهیز از موازی کاری ،با معاونان مربوطه دانشگاه
هماهنگیهای الزم صورت بگیرد.رئیس دانشگاه
علوم پزشکی گیالن با تأکید بر اینکه بیمارستان
نباید تنها یک ساختمان باشد بلکه باید فعال بوده
و به مردم خدمات ارایه دهد ،تصریح کرد :برخی
از بیمارستانهای استان به دلیل خدمات محدود

بهگونهای پیش میروند که مردم حاضر نیستند
برای چرخه درمان ،خود را به آنها بسپارند و
سیر درمان خود را مستقیماً به بخش خصوصی
و یا مطبها میسپارند که این مهم باسیاستهای
خدمتی دانشگاه در تناقض است.ساالری با بیان
اینکه از ظرفیت آزمایشگاهها ،سونوگرافیCT ،
اسکن ،رادیوگرافی و یا سایر تجهیزات تشخیصی
پزشکی بهصورت  ۲۴ساعته استفاده نمیشود،
افزود :برخی از بیمارستانها به بیماران سراپایی
خدمات مذکور را ارائه نکرده و یا تنها این خدمات
را به بیماران بستری محدود میکنند که این رویه
باید تغییر کرده و سیستم درمان کام ً
ال در اختیار
مردم قرار بگیرد.
انتقال نیرو از شهرستانها به رشت و از بخش
بهداشتی درمانی به اداری ممنوع استوی همچنین
بر ضرورت حفظ نیروها در بخش بهداشت و درمان
بهویژه در شهرستانها تأکید کرد و خاطرنشان
شد :هیاترئیسه دانشگاه ،مخالف انتقال نیرو از

شهرستان به مرکز استان و یا از کادر بهداشت و
درمان به بخش اداری است و باید در این زمینه
مقاومت کافی در سطح بیمارستانها و شبکهها
صورت بگیرد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن
با اشاره به گالیه برخی از کادر درمان و همچنین
بیماران نسبت به وسایل حفاظت شخصی و
پزشکی ،یادآور شد :در خصوص کمبود تجهیزات
و ملزومات حفاظت فردی هم از سوی بیماران و
هم از سوی برخی کادر پزشکی انتقادهایی شده
که به نظر میرسد یا ملزومات کافی خریدارینشده
و یا خریداریشده و بد مصرف میشود که باید
نظارت بر این رویه نیز در سطح دانشگاه و واحدها
تشدید شود.گفتنی است؛ طی این نشست ،معاونان
دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز در خصوص
چالشهای حوزه سالمت در بخشهای درمان،
بهداشت ،آموزش ،غذا و دارو موضوعاتی را طرح
و برای حل و رفع نواقص موجود پیشنهادهایی را
ارائه کردند.

دهقان ناصرآبادی در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد:

تسریع در احداث ایستگاه راه آهن

شهردار کرج عنوان کرد:

ایجاد انضباط مالی اولین اصل در
حوزه درآمدزایی

به بنده داده شده در این وزارتخانه هستم تا در گزینه
نهایی برای معرفی به مجلس مشخص شود.
وی همچنین در خصوص راه اندازی مرکز
نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران -ایمینو
اظهار کرد :تحقیقات و نوآوری در بخش معدن
وجود داشته اما هیچگاه به منسجمی امروز نبوده
وراه اندازی این مرکز نقطه عطفی برای معادن
است ،زیرا مرکز ایمینو به جذب ایدههای جدید در

معدن و صنایع معدنی کمک خواهد کرد و ما را
به اهداف خود یعنی باال بردن راندمان و جلوگیری
از خام فروشی یاری خواهد داد.سرقینی ادامه داد:
بسیاری از فناوری ها که در جهان وجود دارند در
اختیار ما گذاشته نمی شوند .بنابراین امیدواریم این
مرکز به یکسری از فناوریها دسترسی پیدا کرده تا
با کمک آنها بتوانیم از معادن به طور واقعی استفاده
کنیم .به عنوان مثال مصارف انرژی در معادن و

صنایع معدنی باالتر از ن ُرم جهانی است و این مرکز
میتواند روی این موضوع فعالیت کرده و برای کم
شدن میزان مصرف ایده پردازی کند .برای مثال
اگر روی عناصر نادر خاکی مورد نیاز کشور و فلزات
خاص و استراتژیک فعالیت کند به موفقیت خواهد
رسید .زیرا این اقدام و فراخوان همیشگی بوده و
هرکدام از شرکتها و محققان فناوری ایده ای نو
داشته باشند ،میتوانند با مراجعه به ایمینو این
ایده را مطرح کرده و از لحاظ مالی و اجرایی مورد
حمایت قرار گیرند.وی درباره بحث توزیع مواد اولیه
مورد نیاز صنایع پایین دستی و هدفمند شدن آن
نیز اظهار کرد :تولید کشور بیشتر از نیاز داخلی
است اما آنچه که باعث برهم خوردن تعادل بازار می
شود تقاضاهای سوداگرانه است که باید حذف شود؛
بخشی از آن میتواند با استفاده از سامانه بهین یاب
حذف شود اما در بخش دیگر می بینیم که برخی از
کارخانه ها هستند که از بهین یاب سهمیه مواد اولیه
را تهیه میکنند اما تولیدی ندارند .در این زمینه
قرار است توسط گروههای کارشناسی و بازرسی که
در استانهای مختلف داریم آنها را شناسایی کرده و
سهیمه شان را قطع کنیم .البته تا حدودی توانستیم
این موضوع را سرکوب کنیم اما با تغییرات نرخ ارز
این تقاضاهای سوداگرانه مجدداد اوج میگیرند که
باید تدبیری برای آن در نظر گرفته شود.

یک فعال سیاسی اجتماعی با اشاره به اهمییت تحقق مطالبات
محلی در بهبود وضعیت جامعه محلی و همینطور در سطوح ملی،
از عملیاتی شدن آبرسانی به روستاهای بخش مرکزی مرودشت و
تسریع در احداث ایستگاه راه آهن این شهرستان سخن گفت.
به گزارش خبرنگار ما ،اسفندیار دهقان ناصر آبادی ،فعال سیاسی
اجتماعی با اشاره به اهمییت پیگیری و تحقق مطالبات محلی در
راستای بهبود وضعیت جامعه محلی و همینطور تاثیر سازنده آن به
صورت ملی عنوان کرد :در شهرستان مرودشت که در  40کیلومتری
شیراز قرار دارد و از پتانسیل باالی گردشگری و توریسم برخوردار
است ،برخی از مطالبات بوسیله پایش هایی که انجام شده است،
بدست آمده و مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.دهقان افزود:
در شهرستان مرودشت ،تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام به ویژه
احداث ایستگاه راه آهن و پیگیری تکمیل طرح جدید آبرسانی از
سد درودزن به شهرمرودشت و روستاهای بخش مرکزی از مطالبات
مطرح و بدست آمده در این شهرستان است .وی با تشریح پیگیری
های انجام شده در این خصوص ،ابراز کرد :با تحقق هدف مذکور
در آبرسانی از سد درودزن ،جمعیتی  20هزار نفری و حدود 21
روستا تحت پوشش آبرسانی از جمله دو دهستان محمدآباد و
دهستان کناره و  ...قرار خواهند گرفت.وی با بیان پیگیری هایی که
از طریق قاسمی بخشدار مرکزی شهرستان مرودشت انجام گرفته
است ،ابراز کرد :در اینخصوص  25میلیارد تومان اعتبار تخصیص
داده شده است و پیمانکار طرح نیز مشخص شده است.هم اکنون
حدود بیش از دو هفته است که پیمانکاردر راستای آبرسانی به این
روستاها مشغول به حفاری و لوله گذاری است.این فعال اجتماعی با

اشاره به وضعیت آبرسانی تا زمان اجرای این طرح درروستاهای بخش
مرکزی مرودشت ،یادآور شد :آبرسانی در روستاهای موردنظر توسط
چاه های حفر شده آبفار در جوار روستا تامین می شد و یک یا دو
روستا از این طریق آب شرب مورد نیاز خود را تامین می کردند.وی
ادامه داد :در برخی از مناطق شهرستان به دلیل خشکسالی های به
وقوع پیوسته ،سطح آب های زیرزمینی بسیار پایین رفته است و به
تناسب شوری آب افزایش پیدا کرده است و این موضوع کیفیت الزم
آب را کاهش می داد.دهقان با اشاره به اینکه سد درودزن در 80
کیلیومتری مرودشت واقع شده است و جزیی از شهرستان محسوب
می شود ،گفت :بخش عمده ای از تامین آب شیراز که کالن شهری
با یک میلیون  860هزار نفر جمیعت است ،از محل سددرودزن
تهیه می شود.وی افزود :انتظار اهالی شهرستان مرودشت بر این بود
که در سیر تامین آب شرب شهروندان ،ابتدا با توجه به محل سد،
این اتفاق در مرودشت و سپس در کالنشهر شیراز بیفتد.وی با بیان
اینکه نماینده سابق مرودشت مهندس برومندی نیز در پییگیری و
اختصاص بودجه در این طرح از نقشی موثر برخوردار بوده است،
گفت :این پروژه عملیاتی شده است و امیدوار هستیم تا پایان دولت
شاهد افتتاح این پروژه مهم و حیاتی برای بیش از  20هزار نفر اهالی
در  21روستای بخش مرکزی مرودشت باشیم.این فعال اجتماعی با
اشاره به اینکه هر یک از شهروندان و فعاالن اجتماعی بایستی پیگیر
مطالبات جامعه محلی خود باشند ،ابراز کرد :استمرار در این دست
پیگیری ها می تواند وضعیتی مطلوب را برای شهروندان به وجود
آورد.دهقان تاکید کرد :در راستای تحقق مطالبات محلی شهرستان
مرودشت تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت و در این زمینه

ارتباط خود را با فرماندار و مدیر آبفار(آب و فاضالب روستایی) حفظ
کرده ایم و امید به خداوند که این مهم به سرانجام خواهد رسید.وی
با اشاره به یکی دیگر از مطالبات بدست آمده در سطح شهرستان
مرودشت ،خاطرنشان کرد :اتمام پروژه های نیمه تمام همواره باید در
اولویت قرار گیرد و در این زمینه موضوع راه آهن و احداث ایستگاه
راه آهن در شهرستان مرود شت با توجه به شرایط مهم شهرستان
در ارتباط با قابلیت گردشگری که دارای آن است ،مد نظر قرارگرفته
است.وی در ارتباط با ظرفیت های گردشگری که این شهرستان از آن
بهره مند است ،افزود :این شهرستان به حکم وجود آثار تاریخی تخت
جمشید از جایگاهی برجسته و خاص برخوردار است.وی از احداث
ایستگاه راه آهن که می تواند رونق را برای این منطقه به همراه
داشته باشد ،یاد کرد و ابراز کرد :بر اساس اعالم فرماندار شهرستان
مرودشت ،بودجه ای در این زمینه درنظرگرفته شده است و امید
که تا  4ماه آینده عملیات احداث به نتیجه خواهد رسید.دهقان با
اشاره به اینکه شهرستان مرودشت از جمعیتی حدود  400هزار نفری
برخوردار است ،عنوان کرد :این شهرستان دارای ظرفیت های مختلف
گردشگری از جمله تخت جمشید ،نقش رستم و پاسارگاد و میراث
جهانی ثبت شده یونسکو است که می تواند به عنوان یکی از مراکز
جذب گردشگر داخلی و خارجی محسوب شود و استقرار ایستگاه راه
آهن قطعا پویایی را برای این منطقه به همراه خواهد داشت.وی ضمن
گالیه از اینکه تاکنون وضعیت ساختمان ایستگاه راه آهن مرودشت
مشخص نشده است ،گفت :شایسته نیست که شهروندان برای استفاده
از راه آهن به چند کانکس مراجعه کنند.

افزایش پایداری شبکه های برق استان لرستان با نصب  40دستگاه سکشن الیزر
تعداد  40دستگاه سکشن الیزر(قطع
کننده خطوط  20کیلوولت) طی  7روز در نقاط
مختلف استان لرستان بر روی شبکه های توزیع
برق نصب شد .به گزارش دفتر روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق لرستان ،مدیر عامل
شرکت توزیع برق استان اظهار داشت :در یک
اقدام جهادی تعداد  40دستگاه سکشن الیزر در
مدیریت های توزیع برق خرم آباد1و  ،2پلدختر،
الیگودرز ،چگنی ،نورآباد و کوهدشت بر روی
شبکه نصب و راه اندازی شد.مهندس فریدون
خودنیا با اشاره به اینکه در فاز اول ،این پروژه
موجب جذب  65میلیارد ریال اعتبار شد ،گفت:
این مبلغ از محل اعتبارات بازسازی شبکه های
برق خسارت دیده از سیالب فروردین ماه 98
تأمین شده است.وی افزود :در فاز دوم نیز مقرر
گردیده تعداد  10دستگاه دیگر درنقاط مختلف

استان نصب گردد.مدیرعامل شرکت توزیع برق
لرستان با بیان اینکه این اقدام توسط پرسنل
شرکت صورت گرفته ،ابراز داشت :نصب اصولی
این دستگاه ها نیاز به داشتن مهارت و دانش
فنی باالیی می باشد که خوشبختانه نیروهای
پرتالش شرکت در این امر موفق عمل نموده و
عالوه بر صرفه جویی در هزینه ها در سریع ترین
زمان ممکن( 7روز) اقدام به نصب و راه اندازی
آنها نمودند.مهندس خودنیا مزایای استفاده از
این تجهیزات را اتوماسیون شبکه های توزیع
برق ،افزایش پایداری و کاهش مدت زمان
خاموشی های احتمالی برشمردند .برگزاری
نشست شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق
استان لرستان با حضور نماینده محترم خرم آباد
و چگنی در مجلس شورای اسالمی
نشست شورای انسجام بخشی صنعت آب و

برق لرستان با حضور دکتر مهرداد ویس کرمی
نماینده محترم خرم آباد و چگنی در مجلس
شورای اسالمی در سالن کنفرانس شرکت توزیع
نیروی برق استان لرستان برگزار شد.به گزارش
روابط عمومی شرکت توزیع برق لرستان ،رئیس
شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق در استان
ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های عمرانی و زیر
ساختی این صنعت در لرستان  ،اظهار کرد :هزینه
های اجرای پروژه های برق رسانی در لرستان با
توجه به شرایط کوهستانی که دارد باالست و می
طلبد در این زمینه توجه جدی تر به استان صورت
گیرد .مهندس فریدون خودنیا گفت :انتظار داریم
نمایندگان محترم لرستان از شایسته ساالری در
مناصب مدیریتی صنعت آب و برق حمایت کنند
تا بتوانیم با اهداف تعریف شده وزارت نیرو به
نحو مطلوب و در جهت رضایتمندی مردم خدمات

رسانی و انتظارات مردم را برآورده نماییم.وی افزود:
با توجه به هزینه های سنگین در تولید و توزیع
برق ،انتظار میرود مردم فهیم لرستان ،با پرداخت
به موقع هزینه های مصرفی ،شرکت توزیع برق را
در امر خدمات رسانی و ارائه انرژی مطمئن و برق
پایدار یاری نمایند هر چند انتظارات برآورده نشده
و احتیاج به همکاری بیشتر مردم در این زمینه
می باشد.
در ادامه نماینده محترم مردم خرم آباد و
چگنی در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :باید
مشکالت مردم را در مسائل برق و آب حل و فصل
کرد و هر کدام از دستگاه که در این حوزه که
مسئولیت دارند با تمام توان به مردم خدمات ارائه
دهند .دکتر مهرداد ویسکرمی گفت :یکی از وظایف
ما نمایندگان استان در مجلس پیگیری بحث حق
آبه لرستان است و به طور جدی از آن دفاع خواهیم

کرد ،چرا که حق قانونی مردم است و باید داده
شود و در این راه تمام سعی خود را نموده و از
هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد.وی افزود :مجمع
نمایندگان استان مصمم هستیم در جهت احقاق
حق آبه استان لرستان از مجموعه وزارت نیرو با
تمام توان خود این امر را محقق نموده و نگرانی ها
و دغدغه های مردم والیت مدار لرستان را مرتفع
نماییم و موجبات رضایتمندی آنها را فراهم کنیم.
ویسکرمی بیان کرد :لرستان باید به منابع
پایدار انرژی دست پیدا کند و در این مسیر انتظار
داریم مدیران استان به جد در این مسیر پیگیر
باشند.در پایان این نشست مهندس کرموند مدیر
عامل محترم شرکت آب و فاضالب لرستان و
مهندس حسن نژاد مدیر عامل محترم آب منطقه
ای لرستان گزارش هایی از اقدامات ،فعالیت های
انجام شده ،موانع و مشکالت خود ارائه دادند.

شماره 3040

اخبار
مدیرکل میراث فرهنگی گلستان:

 ۷آیین عزاداری محرم گلستان در
فهرست میراث ناملموس کشور قرار دارد

گرگان -مدیرکل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت:
تاکنون هفت اثر از مواریث فرهنگی ناملموس
مرتبط با آیینهای محرم از گلستان در فهرست
ملی میراثفرهنگی ناملموس به ثبت رسیده
است.احمد تجری اظهارکرد :تاکنون هفت اثر
از مواریث فرهنگی ناملموس مرتبط با آئینها
و مراسم محرم از این استان در فهرست ملی
میراثفرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است.وی
گفت :آئین و مراسم طوق بندان گرگان ،مراسم
عزاداری بنی اسد در شهرستان بندرگز ،مراسم
چهل منبر در شهرستان گرگان ،آئین مذهبی
حسن حسین شهرستان گالیکش از جمله این
میراث ناملموس به ثبت رسیده است.تجری
اضافه کرد :همچنین مراسم سینه زنی کمر به
کمر رامیان ،آئین دسته چوبی بافت قدیم گرگان
و آئین نخل پا روستای باالجاده کردکوی هم از
آئینهای عزاداری مردم گلستان در ایام محرم
ثبت ملی شده است.وی تصریح کرد :گلستان
ظرفیتهای بسیار در حوزه گردشگری مذهبی
مخصوصاً در ایام ماه محرم و صفر دارد که سعی
ما معرفی هرچه بهتر این قابلیت در سطح ملی
و بین المللی است.
مدیرکل میراث فرهنگی گلستان:

 ۴مرکز تخصصی صنایعدستی
درگلستان به بهرهبرداری میرسد

گرگان -مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری گلستان از بهرهبرداری از چهار
مرکز تخصصی صنایع دستی با اعتباری بالغ بر
چهار هزار و  ۷۰۰میلیون ریال طی هفته دولت
خبر داد.احمد تجری در آیین متمرکز افتتاح و
آغاز عملیات اجرایی پروژههای عمرانی ،اقتصادی
و اشتغالزایی هفته دولت در استان گلستان اظهار
کرد :امسال در هفته دولت  ۶۹پروژه با اعتبار
 ۲۱۰میلیارد تومان و اشتغالزایی  ۵۰۷نفر طی
هفته دولت در حوزه گردشگری و صنایع دستی
گلستان به بهرهبرداری میرسد.وی با این توضیح
که چهار مرکز تخصصی صنایع دستی در استان
با اعتباری بالغ بر چهار هزار و  ۷۰۰میلیون ریال
در هفته دولت افتتاح میشود ،افزود :پروژه های
ساماندهی ابنیه و اجرای زیرساختهای گردشگری
از اولویتهای اصلی در حوزه گردشگری استان
است.مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی گلستان ادامه داد :امسال در هفته دولت
امسال ساخت یک هتل و دو مجتمع گردشگری،
 ۲۷خانه مسافر و یک دفترخانه مسافرتی و ۳۶
واحد تاسیسات گردشگری در گلستان به پایان
میرسد.وی از پایان عملیات مرمت و احیاء دو بنای
تاریخی در استان خبر داد و اضافه کرد :در هفته
دولت امسال همچنین  ۱۸واحد اقامتی بومگردی
با اشتغال  ۷۵نفر به بهرهبرداری میرسد.تجری
با اشاره به اینکه عزم و اراده جدی برای ارتقاء
زیرساختهای گردشگری در گلستان شکل گرفته
از ساخت سه پروژه هتل و مجموعه گردشگری با
همکاری بخش خصوصی خبر داد.

پرداخت ۴۶میلیارد تومان تسهیالت به
واحدهای گردشگری سیل زده گلستان

گرگان -معاون برنامه ریزی و سرمایه
گذاری میراث فرهنگی گلستان از پرداخت ۴۶
میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای گردشگری
سیل زده استان خبرداد.مجید رحمانی خلیلی
در قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده
گلستان اظهارکرد :سیل سال  ۹۸به  ۲۵واحد
گردشگری استان خسارت زد که  ۸۹میلیارد و
 ۸۸۳میلیون تومان خسارت برآورد شد.وی افزود:
تاکنون  ۴۶میلیارد تومان از خسارات واحدهای
گردشگری جبران شده است.رحمانی خلیلی
همچنین گفت که  ۴۴خانه تاریخی گمیشان که
در سیل خسارت دیدند به بانک معرفی شده و
هر واحد  ۱۸میلیون تومان تسهیالت بالعوض
دریافت کردند.در ادامه رئیس صمت گلستان هم
گفت ۸۵ :درصد تسهیالت جبران خسارت سیل
به واحدهای صنعتی خسارت دیده از پرداخت
نشده است.حسین طلوعیان افزود :از مجموع ۵۳
میلیارد تومان تسهیالتی که به بانک ها معرفی
شده اند تاکنون هشت میلیارد و  ۳۰۰میلیون
تومان پرداخت شده است.

 95درصد آب شرب الهیجان از تصفیه
خانه بزرگ آب گیالن تأمین می شود

مدیرعامل این شرکت با حضور در جلسه
فرمانداری شهرستان الهیجان به منظور
بررسی وضعیت تأمین آب این شهرستان ،از
برخورداری  95درصدی الهیجان از آب شرب
با کیفیت تصفیه خانه بزرگ آب گیالن خبر
داد.سیدمحسن حسینی رئیس هیأت مدیره و
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن
با اشاره به شروع به کار آزمایشی فاز دوم
تصفیه خانه بزرگ آب گیالن اظهار داشت:
با بهره برداری از این تصفیه خانه 95 ،درصد
آب شرب مشترکین شهرستان الهیجان از این
تصفیه خانه تأمین می شود.وی با تأکید بر ارتقاء
کیفیت آب شرب شهرستان الهیجان تصریح
کرد :آب خام تصفیه خانه بزرگ گیالن ،از سد
آیت ا… بهجت شهر بیجار تأمین می شود که از
کوههای درفک سرچشمه می گیرد و در نتیجه
آب شرب شهرستان الهیجان نیز به لحاظ کمی
و کیفی ارتقاء خواهد داشت.مدیرعامل آبفای
گیالن با بیان اینکه پیش از این آب شرب شهر
الهیجان از چاههای بازکیاگوراب و سایت شهید
خوش سیرت تأمین می شد افزود :با راه اندازی
این تصفیه خانه ،چاهها بصورت رزرو خواهند
بود و در مواقع بحران و شرایط اضطراری مورد
استفاده قرار خواهند گرفت .وی درپایان از
مشترکان شهرستان الهیجان که در کدورت آب
ناشی از افزایش فشار در شبکه توزیع آب این
شهرستان در پی بهره برداری آزمایشی فاز دوم
تصفیه خانه بزرگ آب گیالن صبوری و همراهی
نمودند ،تشکر وقدردانی به عمل آورد.

