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 برگزارى مراسم اختتاميه مسابقات فوتسال
 رانندگان حمل و نقل عمومى

ــت سازمان حمل و نقل و بار و مسافر   حجت اله مرادى سرپرس
شهردارى اراك در حاشيه مراسم اختتاميه ششمين دوره مسابقات 
فوتسال رانندگان حمل و نقل عمومى گفت: با توجه به تاكيد شهردارى 
اراك در زمينه هاى ارتقاء فضاى فرهنگى ورزشى و گسترش آن در بين 

همه اقشار سازمان و مجموعه همكاران مسوول، مقرر گرديد مسابقه 
فوتسالى را بين رانندگان تاكسى در راستاى ارتقا روحيه اين عزيزان 
ــابقات با بيش از 90 نفر از رانندگان  برگزار نموده كه اين دوره ازمس
تاكسى شهر اراك در قالب 10 تيم به مدت دو ماه برگزار گرديد. وى 

با بيان اينكه در اين رقابت ها تيم هاى شركت تعاونى تاكسيرانى و مركز 
هوشمند 1828 به مرحله نهايى راه يافتند اظهار داشت: مرحله نهايى 
اين دوره از مسابقات 12 بهمن ماه جارى برگزار شد كه در پايان تيم 

1828 به عنوان قهرمان اين دوره از مسابقات شناخته شد.

زمستانى گرم و دلنشين با رعايت نكات ايمنى 
در مصرف گاز طبيعى

رئيس روابط عمومى شركت گاز خراسان رضوى با اشاره به 
آغاز موج جديد سرما در استان گفت: با سرد شدن هوا بيشتر 
افراد در منزل و محل كار از وسايل گرمايشى استفاده مى كنند، 
اما رعايت نكردن نكات ايمنى سبب مسموميت شديد با گاز و 

در بسيارى مواقع متاسفانه موجب بروز مرگ مى شود.
سيد احمد علوى با اعالم اين مطلب اظهار كرد: پيشگيرى 
ــيدكربن در روزهاى سرد سال  ــموميت با گاز مونواكس از مس
امرى ضرورى است. در اين راستا استفاده از وسايل گرمايشى 
استاندارد، اطمينان از مكش كامل و مناسب لوله هاى بخارى، 
بازبينى صحت كار وسايل گرمايشى و باز بودن مسير دودكش 
توصيه مى شود.  وى با بيان اين مطلب كه استفاده از بخارى، 
آب گرمكن و اجاق گازهاى غير استاندارد منجربه مسموميت 
ــيدكربن مى شود افزود: عدم استفاده از وسايل  با گاز مونواكس
ــوز و گرمايشى بدون دودكش و كنترل دودكش وسايل  گازس
گرمايشى قبل از استفاده از ديگر موارد پيشگيرى از مسموميت 
با گاز مونواكسيد كربن است.  كارشناس ارشد حوزه ايمنى گاز 
ادامه داد: محل اتصاالت دودكش بايد محكم باشد تا دودكش از 
جاى خود بيرون نيايد. دودكش هاى  باالى پشت بام بايد داراى 
كالهك مخصوص باشند و حداقل 75 سانتى متر از سطح پشت 

بام باالتر باشند.

برگزارى مسابقات فوتسال كاركنان شهردارى 
گراميداشت دهه مبارك فجر

ــال دهه فجر ويژه كاركنان شهردارى،  ــابقات فوتس مس
مناطق و سازمان هاى تابعه در سالن شهيدان ثامنى شهردارى 
ــده برگزار گرديد كه در پايان  اراك طبق برنامه زمان بندى ش

مسابقات شب اول و دوم نتايج رقم خورد.

عمليات اصالح انشعاب در شهر واوان در حال 
انجام مى باشد

ــته انشعاب آب شرب  طى دو ماه اخير بيش از 300 رش
ــه گزارش روابط  ــازى گرديد .  ب ــهر واوان اصالح و بازس در ش
ــتان تهران  ــركت آب و فاضالب جنوب غربى اس ــى ش عموم
مدير امور آبفاى شهر واوان با اعالم خبر مذكور  اظهار داشت : 
موضوع صرفه جويى و جلوگيرى از پرت آب على الخصوص در 
فصول گرم و اوج مصرف و همچنين ارتقاء وضعيت موجود آب 
آشاميدنى شهروندان و مشتركين محترم از حيث كمى و كيفى 
ــتور كار اين امور قرار  جزو يكى از برنامه هاى اصلى و در دس
گرفته و در اين راستا اصالح و بازسازى و به روزرسانى انشعابات 
آب شرب مخصوصاً انشعابات قديمى و با عمر باال در حال انجام 
مى باشد .  پرويز عبدى با اشاره به اجراى اين عمليات يادآور 
ــتا و به منظور به روز رسانى انشعابات ،  ــد : در همين راس ش
ــعاب  ــته انش در  خالل دى و بهمن ماه جارى تعداد 345 رش
آب آشاميدنى در منطقه هشت بهشت و خيابان و كوچه هاى 
مرتبط با بيش از 90 درصد پيشرف فيزيكى در حال انجام است 
و تا اواخر بهمن ماه كل انشعابات مورد استفاده قديمى در اين 
ــان و كوچه هاى مربوطه از مدار توزيع خارج و بجاى آن  خياب

انشعابات جديد در مدار بهره بردارى قرار مى گيرند . 

اراده شهرداري بر رساندن سالن هاي سينما به 
33 عدد

شهردار اصفهان گفت: اراده شهرداري اصفهان بر اين قرار 
دارد تا با حمايت هاي خود سالن هاي سينماي اصفهان را به 
ــاند. قدرت اهللا نوروزي در حاشيه برگزاري سي  33 عدد برس
و ششمين جشنواره فيلم فجر در اصفهان با حضور در سينما 
سپاهان اظهار داشت: با توجه به اينكه جشنواره فيلم فجر يك 
جشنواره بين المللي است و هنرمندان سراسر كشور در آن 
مشاركت دارند قول مي دهم كه در جشنواره بين المللي فيلم 
ــال آينده كه در اصفهان برگزار مي شود  كودك و نوجوان س
ــتر هنرنمايي، ذوق ها بيشتر درخشيده و شاهد  هنرها بيش
توليدات بسيار بيشتري باشيم. وي با بيان اينكه جشنواره بايد 
به فرصتي براي اصفهاني ها، هنرمندان و فيلمسازان اين شهر 
ــود، تصريح كرد: اصفهان مركز هنر و فرهنگ بوده  تبديل ش
ــتاوردهاي اين جشنواره اين باشد كه اين  و بايد يكي از دس
مركزيت را به اين شهر بازگرداند و ما شاهد توليد فيلم هاي 
متعدد نه تنها در جشنواره بلكه به طور مستمر در طول سال 
باشيم. شهردار اصفهان تعداد سالن هاي سينماي اصفهان را 
ــت مورد ذكر كرد و افزود: شهرداري اصفهان اراده  تنها هش
ــا را به 33 عدد  ــالن ه ــرده تا با حمايت هاي خود اين س ك
ــاند. مجموعه سينمايي ساحل با كمك هاي شهرداري  برس
به هشت سالن مي رسد. در انديشه برنامه داريم و در سينما 

سپاهان قصد افزايش سالن ها را داريم. 

برگزارى همايش تخصصى زلزله در اراك
ــهردارى اراك با حضور  ــه ستاد مديريت بحران ش جلس
ــهرى شوراى شهر،  ــيون خدمات ش محمدى رييس كميس
ــهرى، نماينده ستاد  ــت معاونت خدمات ش بياتيان سرپرس
مديريت بحران استاندارى، شهرداران مناطق، رييس سازمان 
ــانى و خدمات ايمنى و  ــتان، رييس سازمان آتش نش آرامس
ــهردارى  ــر اداره ارتباطات و امور بين الملل ش همچنين مدي
ــه بياتيان سرپرست معاونت  اراك برگزار گرديد. در اين جلس
خدمات شهرى شهردارى اراك به ارايه توضيحاتى در خصوص 
ــهردارى ها  ــتاد مديريت بحران ش ــتورالعمل تشكيل س دس
ــتورالعمل؛ 4 كارگروه  ــت: در اين دس ــت و اظهار داش پرداخ
ايمنى، آتش نشانى و امداد و نجات، سيالب هاى شهرى، تدفين 

و همچنين اطالع رسانى و هشدار تعريف شده است

 بهره بردارى از پروژه هاى شركت
 آب منطقه اى گلستان در شهرستان گنبد

همزمان با ايام ا... دهه  مبارك فجر در مراسمى با حضور 
ــتاندار و جمعى از مديران استانى و شهرستانى پروژه هاى  اس
ــتان در قالب پروژه هاى عمرانى  شركت آب منطقه اى گلس
ــه با حضور  ــم ك ــد. در اين مراس ــد آغاز ش ــتان گنب  شهرس
دكتر هاشمى استاندار گلستان  و مديران دستگاه هاى اجرايى 
و مدير عامل شركت آب منطقه اى گلستان برگزار شد قنبرى 
ــتان گنبد، مينودشت و گاليكش  مدير امور منابع آب شهرس
ــتان اظهار كرد: بهسازى و  در خصوص پروژه هاى اين شهرس
ــتان باغلى مرامه به طول 20  اليروبى كانال هاى زراعى دهس
ــتان در  كيلومتر از جمله پروژه هاى  قابل افتتاح اين شهرس
ــد. وى افزود: ديواره سازى و  حوزه تامين و عرضه آب مى باش
تثبيت بستر بخشى از رودخانه چهل چاى در روستاى فارسيان، 
اليروبى رودخانه قره تكن در روستاى باغلى مرامه به مقدار 7 
كيلومتر و اليروبى رودخانه بايرام شالى به مقدار 4,5 كيلومتر از 
جمله پروژه هاى قابل افتتاح مهندسى رودخانه اين شهرستان 

در دهه  مبارك فجر است.

ــهد مقدس گفت:  شهردار مش
مديريت شهرى مشهد حمايت مـشـهـد

ويژه اى از سينماگران و فعاالن 
عرصه فيلم و سينما به عمل خواهد آورد.

تقى زاده خامسى در افتتاحيه پانزدهمين جشنواره 
ــهد اظهار كرد: اين روزها مبارك است  فيلم فجر مش
زيرا براى اولين بار است كه جشنواره فيلم فجر با اين 
تعداد فيلم و همزمان با بهره بردارى از 11 سالن سينما 

به همت بخش خصوصى در مشهد برگزار مى شود.
نياز كشور به 10 برابر شدن تعداد سينماها

ــروژه در موعد مقرر  ــاره به اينكه اين پ وى با اش

ــزود: ما امروز  ــت، اف ــيده اس خود به بهره بردارى رس
پانزدهمين جشنواره فيلم فجر را برگزار مى كنيم كه 
خود برگزارى اين جشنواره، همت بااليى را مى طلبيد 
ولى بايد بدانيم كه ما اول راه هستيم زيرا از 7 ميليارد 
ــينما در دنيا سهم ناچيزى از آن  دالر فروش بليت س

كشور ماست.
ــا اول راه  ــه داد: م ــهد مقدس ادام ــهردار مش ش
هستيم زيرا كشورهايى كه جمعيتى مشابه كشور ما 
ــالن هاى سينما در آنها 10 برابر كشور  دارند تعداد س
ــيدن به استانداردهاى  ــورمان براى رس ماست و كش
جهانى نيازمند 3500 سالن سينما بجاى 350 سالن 

موجود است.
تكليفمان را با موسيقى، فيلم و تئاتر مشخص 

كنيم
ــا اول راه  ــان كرد: م ــى خاطرنش تقى زاده خامس
هستيم چون متاسفانه فروش فيلم هايمان به صورت 
قاچاق رقم بسيار بيشترى از فروش گيشه سينما در 

وضعيت آزاد است. 
ــه ما هنوز اول راهيم، اذعان  وى با تاكيد بر اينك
كرد: هنوز تكليفمان با فيلم، موسيقى و تئاتر مشخص 
ــازيم  ــت. يعنى هنوز نمى دانيم كه بايد فيلم بس نيس
ــيقى و تئاتر داشته باشيم يا نداشته  ــازيم، موس يا نس

باشيم؟
بخاطر كسرى هاى حوزه سينما مقصريم

ــرد: بخاطر  ــح ك ــهدمقدس تصري ــهردار مش ش
كسرى ها و ضعف هاى زيادى كه داريم و اين نقص ها 
تقصير هنرمندان نيست بلكه تقصير ما مديران و افراد 
ــت، در اول راهيم. من به سهم  ــئوليت اس داراى مس
ــدان عذرخواهى  ــور از همه هنرمن ــودم از اين قص خ

مى كنم.
ــا همه اينها، اما اميدواريم، چون  وى بيان كرد: ب
ــرادى مثل حاتمى كيا داريم و حاتمى كياهايى كه  اف
ــور حضور دارند و با همه مشكالت و مشقات،  در كش

كار خود را انجام مى دهند.
صنعت فيلم نيازمند حمايت صندوق توسعه 

ملى
تقى زاده خامسى گفت: با اينكه ساخت فيلم يك 
ــوب مى شود اما تاكنون حتى يك وام از  صنعت محس
سوى صندوق توسعه ملى كه كارش كمك به صنعت 
ــاخت هيچ فيلمى پرداخت نشده است  است براى س

چون اصال اين كار را قبول ندارند.
وى افزود: اما باز هم اميدواريم، اميدواريم كه اگر 

سالى صد فيلم مى سازيم، اين فيلم ها موفق مى شوند 
ــوند. اميدواريم  ده ها جايزه داخلى و خارجى برنده ش
ــاد نظرسنجى مى كند مشخص  كه وقتى وزارت ارش
مى شود از هر 10 نفرى كه بيشترين بليت سينما را در 
كشور خريدارى كرده اند، 8 نفرشان مشهدى هستند.
دعوت از سرمايه گذاران براى ورود به عرصه 

ساخت سينما در مشهد
ــرد: اميدواريم كه بخش خصوصى  وى تصريح ك
براى ساخت سالن سينما به ميدان آمده است كه اين 
مجموعه يكى از نمونه هاى بارز آن است. راه اندازى 11 
سالن سينما كار آسانى نيست و من از سازندگان اين 

مجموعه تشكر مى كنم.
ــدوارم  ــه داد: امي ــهدمقدس ادام ــهردار مش ش
ــاركت بخش خصوصى  مجتمع هاى بعدى نيز با مش
ــينما به استانداردهاى  ــاخته شود تا ما در حوزه س س
جهانى نزديك شويم. استاندار، شوراى اسالمى شهر و 
شهردارى مشهد از سينماگران و فعاالن عرصه فيلم و 
سينما حمايت ويژه مى كند لذا از همه سرمايه گذاران 
ــهد دعوت به  ــور براى ورود به اين عرصه در مش كش

عمل مى آوريم.

در آستانه سى و نهمين سالروز 
ــالمى، گـيــالن اس ــالب  انق ــروزى  پي

ــت  مديرعامل از اداره كل پس
استان گيالن بازديد كرد. 

به گزارش روابط عمومى شركت ملى پست، معاون 
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات رئيس هيئت مديره و 
مديرعامل با حضور در اداره كل پست استان، در جمع 
ــروزى انقالب  ــت ايام پي كارمندان ضمن گرامى داش
گفت: پيروزى انقالب اسالمى در سال 57 در حقيقت 
سرآغاز تحولى بزرگ در كشور بود كه مسير پيشرفت 
و امنيت كشورمان را هموار نموده و راه ظلم ستيزى و 

مبارزه با استبداد را به رخ جهانيان كشيد.
ــع را فصل  ــپس بخش توي ــدس نعمتى س مهن
الخطاب همه امور پست دانست كه يكى از محورهاى 

مهم اساسنامه شركت ملى پست نيز مى باشد.
ــيدگى به مشكالت  وى هدف از اين بازديد را رس
ــمرد و گفت: مهم ترين  ــود در اين اداره كل برش موج

ــانى مناسب تر به مردم و  هدف اين ديدار، خدمت رس
رفع چالش هاى پيش روست.

ــپس  معاون وزير ارتباطات و فناورى اطالعات س
اعتقاد به هدف اصلى شغل نامه رسانى كه همان ارائه 
خدمت به مردم است را موجب رضايت قلبى همكاران 
ــت و گفت: برخى گمان  مى كنند كه  اين بخش دانس
شغل نامه رسانى از شأن مناسبى در جامعه برخوردار 
ــت در حالى كه بايد به اين شغل افتخار كرد زيرا  نيس

حق الناس در اين شغل كامال رعايت مى شود.
وى سپس از افزايش فعاليت هاى توزيع پست در 
آينده خبر داد و تصريح كرد: داشتن يك شبكه پستى 
ــته و از  موفق نياز به بخش توزيع قوى و باكيفيت داش
اين طريق مى توان به جذب بازارهاى جديد نيز اميدوار 
بود. رئيس هيئت مديره با اشاره به امانتدارى همكاران 
ــتچى گفت: برند شبكه پست كشور همكاران نامه  پس
رسان بوده و اينان جزو مورد اعتمادترين قشر نيروهاى 
ــان جامعه به شمار مى روند و از همين رو  خدمت رس

بايد اين فرهنگ را همچنان حفظ و تقويت نمود.
ــور را مقوله  ــيل شبكه پست كش ــنه آش وى پاش
ــر كارمندى در  ــود: ه ــت و تصريح نم ــت دانس كيفي
ــته و  ــئول كيفيت دانس هر جايگاهى بايد خود را مس

وظايفش را به بهترين نحو انجام دهد.
مدير عامل با تاكيد بر اين كه توزيع در زمان مورد 
ــترى يكى از مهم ترين اهداف شبكه است  دلخواه مش
گفت: در اين راستا برنامه ويژه اى در دست تهيه است 

كه به مرحله اجراء درخواهد آمد.
ــت كاركنان را از مباحث  نعمتى همچنين معيش
مطرح در اين شركت اعالم  كرد و بيان داشت: افزايش 
پرداخت ها در شركت ملى پست منوط به تالش همه 

همكاران و كسب درآمد بيشتر است.
وى با بيان اين كه اداره كل پست گيالن نزديك به 
10 ميليارد تومان ضرر مالى دارد گفت: همه ادارات كل 
پست كشور به جز تهران و البرز زيان ده هستند اما در 

اين ميان سهم گيالن از همه بيشتر است.

ــاورى اطالعات افزود:  ــاون وزير ارتباطات و فن مع
ــت انقباضى نبوده و به هيچ  سياست شركت ملى پس
ــخت گيرى با  ــال كاهش هزينه از طريق س وجه دنب

پرسنل نيست.
ــتفاده از ظرفيت ها به بهترين  نعمتى بر لزوم اس
شكل ممكن تاكيد و بيان داشت: 50 درصد از نيروها 
بايد در قسمت توزيع مستقر شوند اما هم اكنون كمتر 
ــتند و از همه  ــوم در اين بخش مستقر هس از يك س
ــترى بر اين نكته  ــران انتظار مى رود نظارت بيش مدي

داشته باشند.
ــختى  ــت گفت: س ــركت ملى پس مدير عامل ش
ــيون هاى اجتماعى و  ــانى در كميس ــغل نامه رس ش
صنايع مجلس راى نياورده، اما تالش ها براى اين مهم 
ــود تا  همچنان ادامه دارد. نعمتى افزود: تالش مى ش
ــازى كار و ابزار آالت مربوط به شغل نامه  استاندارد س
ــال هاى خدمت رسانى نامه رسانان  رسانى انجام و س
ــيكلت  نيز كاهش يابد. ضمن آن خريد لباس، موتورس
مناسب و ساير تجهيزات براى اين همكاران به اقتضاى 

هر استان در دست اقدام است.
ــانى  وى همچنين در خصوص تجهيزات نامه رس
گفت: استفاده از خورجين در حال حاضر منسوخ شده 
و بر همين اساس به دنبال طرحى هستيم تا با طراحى 
ــتاندارد را به اين  باكس ويژه روى موتور، تجهيزات اس

بخش وارد كنيم.
مهندس نعمتى با اشاره به برخى قراردادهاى كنونى 

شركت پست گفت: برخى قراردادهاى غيرمرتبط يا بايد 
حذف شده و يا مورد بازنگرى قرار گيرند.

ــالت مربوط به خريد و فروش  وى در مورد معض
ــرد: براى حل اين معضل بايد با  اينترنتى نيز تاكيد ك
ــركت هايى كه در اين زمينه معتبر هستند قرارداد  ش
بسته شود. رئيس هيئت مديره پس از آن در خصوص 
ــت كه  ــات رفاهى نيز گفت: تمام تالش اين اس اقدام
خدمات رفاهى، پرداختى و ورزشى كارمندان شركت 
ملى پست ارتقاء يافته و شرايط مناسبترى فراهم شود 
كه البته اين امر منوط به افزايش درآمدها و استفاده از 

همه ظرفيت هاى موجود است.
مديرعامل نگاه مقام عالى وزارت به پست را بسيار 
ــمرد و گفت: با توجه به روند مثبت امور در  مثبت برش
شبكه پستى، مهندس آذرى جهرمى براى ارتقاء سطح 

رفاهى همكاران نظر مساعد دارد.
ــت  در ادامه اين ديدار، باقرى منش مدير كل پس
گيالن نيز ضمن تبريك ايام اهللا دهه فجر اظهار داشت: 
پست گيالن در چند ماه گذشته توانست رتبه نخست 

كيفيت كشورى را كسب كند.
ــع 95 درصدى نامه ها در گيالن خبر  وى از توزي
ــده تعداد برگشتى ها به حداقل  داد و افزود: تالش ش
رسيده و با رفع نواقص، كيفيت را به صد در صد ارتقاء 
دهيم. معاون وزير ارتباطات و فناورى اطالعات پس از 
اين جلسه از بخش هاى مختلف اداره كل پست گيالن 

بازديد كرد.

مديرعامل در جمع كاركنان پست گيالن

شبكه توزيع مزيت رقابتى شركت ملى پست است

 حمايت ويژه مديريت شهرى مشهد
 از سينماگران و فعاالن عرصه فيلم و سينما

 

كاهش 10 درصدى تخصيص آب شرب اصفهان و 55 شهر و 300 
روستاى استان

ــركت آب وفاضالب استان اصفهان درجلسه مديريت   مديرعامل ش
ــره برداران و اصـفـهـان ــه يك بار با حضور مديران وبه ــران كه هر دوهفت بح

ــان بزرگ ــانى اصفه ــتركين طر ح آبرس ــئولين خدمات مش  مس
  تشكيل مى شود

ــديد بحران كم آبى در استان خبرداد  واعالم نمود: درحال  ــه  از  تش  در دومين جلس
ــرب استان وابسته به سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ است  حاضر 85درصد   تامين آب ش
كه اين امر ارتباط مستقيم با حجم ذخيره سد زاينده رود و تخصيص آن به آب شرب دارد 
اين در حاليست كه هم اكنون حجم سد زاينده رود بطور بى سابقه ايى كاهش يافته است 
بنابراين بايد تمام تالش ها جهت تامين مستمر آب شرب مردم لحاظ شود تا كاهش 10 

درصدى تخصيص آب شرب مديريت شود.
ــم امينى بر تشكيل كميته هاى مقابله با بحران كم آبى در شهرستانها  مهندس هاش
تاكيد كرد و بيان داشت: براى اينكه مديران آبفا در شهرستانها ومناطق بتوانند زمينه هاى 
ــال فراهم نمايند بايد كميته و كارگروه  مقابله با  ــرب را در تمام روزهاى س تامين آب ش
ــكيل دهند وحضور فرمانداران وبخشداران در اين كميته ها ضرورى ست  خشكسالى تش
ــرايط سخت  ــرب مردم در ش چرا كه آنها هم بايد در جريان فرايند چگونگى تامين آب ش

قرار گيرند .
مهندس هاشم امينى افزود:مديران وبهره برداران طرح آبرسانى اصفهان بزرگ بايد به 
صورت  دقيق منابع آبى محلى را با ميزان دقيق دبى  آبدهى آنها مورد بررسى قراردهند تا 
هماهنگى بيشتر شهرستانها و مناطق  به سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ  را به دنبال داشته 
باشد  بگونه ايى كه آب شرب مشتركين در منطقه خود را به صورت پايدار حتى الممكن از 

طريق منابع محلى و طرح آبرسانى در هر شرايطى تامين كنند.
وى عالوه بر شناسايى دقيق منابع آبى محلى ،كاهش هدر رفت آب در هر منطقه را 
ــيار حائز اهميت خواند و عنوان نمود: هم اكنون شركت آبفا استان اصفهان آب شرب  بس
93 شهر و300 روستا را تامين مى نمايند اين در حاليست كه براساس تحقيقاتى كه دفتر 
مديريت مصرف آب شركت در دستور كارقرار داده حاصل گرديد كه در برخى از شهرستانها 
ميزان هدر  رفت واقعى  آب ، هدر رفت ظاهرى آب  وباالنس آب بايد مورد توجه جدى قرار 
گيرد كه بايد با هوشمند سازى شبكه و درنهايت اصالح شبكه فرسوده ميزان هدر رفت 

آب به حداقل ممكن كاهش يابد.

با هدف ارتقاء كمى و كيفى و تثبيت فشار آب آشاميدنى  
   تعدادى شيرخط در رباط كريم تعويض گرديد

ــتگاه شير خط با لوازم جانبى در رباط  طى دو ماه جارى 8 دس
كريم نصب و راه اندازى شد.آبفاى تهران

ــركت آب و فاضالب جنوبغربى  به گزارش روابط عمومى ش
ــتان رباط كريم با اعالم اين خبر اظهار داشت:   ــتان تهران مدير امور آبفاى شهرس اس
ــانى مطابق ــاماندهى خطوط آبرس ــبكه و س ــرورت ايزوله نمودن ش ــا عنايت به ض  ب

ــازى خطوط و  ــانى و خارج س ــده ، موضوع به روز رس ــدى ش ــزى زمانبن ــه ري   برنام
شبكه هاى قديمى و فرسوده از مدار توزيع و همچنين بازسازى و يا تعويض شيرهاى 
خطوط معيوب و از كار افتاده كه از ابتداى سال جارى در دستور كار قرار گرفته بود . 
لذا در همين راستا طى مدت زمان دى و بهمن ماه جارى عمليات نصب و راه اندازى 

شيرهاى خطوط در اين شهر انجام گرديد . 
آرش شكيبى با اشاره به مشخصات اين پروژه خاطر نشان ساخت  : اين عمليات 
ــارى و داخلى و به منظور  ــارى معادل 270 ميليون ريال از محل اعتبارات ج ــا اعتب ب
ارتقاء و تثبيت فشار آب آشاميدنى شهروندان و مشتركين محترم در شهر رباط كريم 
ــير خط معيوب از مدار خارج و بجاى آن  ــتگاه ش ــت دس انجام گرديد كه طى آن هش
ــايز 150 ميلى مترى با لوازم و تجهيزات جانبى نصب و  ــير خطهاى جديدى در س ش

راه اندازى گرديد .
ــتان رباط كريم با اشاره به اهميت نصب و راه اندازى اين   مدير امورآبفاى شهرس
ــهروندان و مشتركين  ــاخت : در حال حاضر آب شرب ش ــير خطها خاطر نشان س ش
محترم در اين شهرستان با كميت و كيفيت مطلوبى تامين و تويع مى گردد . لذا در 
ــتمرار اين وضعيت و با استفاده از شيرهاى خطوط موجود  ضمن كنترل  ــتاى اس راس
فشار شبكه و خطوط توزيع آب و همچنين محدود نمودن حوزه قطعى در مواقع افت 
ــار و يا شكستگيها ، قادر به توزيع آب آشاميدنى شهروندان بصورت يكنواخت و با  فش

فشار متعادل در كليه مناطق تحت پوشش مى باشيم.
ــابه از  ــن عمليات و پروژه هاى مش ــد : اي ــكيبى همچنين ياد آور ش مهندس ش
ــازى ، تعويض و نصب شيرهاى آتش نشانى ، مانور شير آالت ، و نصب  جمله مرئى س
ــاميدنى شهروندان و مشتركين  ــير هيدرانت به منظور ارتقاء كمى و كيفى آب آش ش
 محترم در دست انجام است و اجراى اين عمليات حداكثر تا پايان سالجارى به اتمام

 خواهد رسيد .

 بهره برداري از ايستگاه  CGS كمشچه و 17 كيلومتر 
خط انتقال گاز

  CGS در جهت تقويت رينگ خط تغذيه اصفهان بزرگ، ايستگاه
ــچه، و 17 كيلومتر خط انتقال16 اينچ  گاز  اصـفـهـان 200هزارمتري كمش

باحضور مسئوالن به بهره برداري رسيد.
مراسم بهره بردارى از ايستگاه CGS  200هزارمتري كمشچه با حضور فرماندار برخوار، 
نماينده مجلس مردم اين شهرستان، مدير عامل شركت گاز استان اصفهان و جمعى ديگر 

از مسئوالن و همچنين اصحاب مطبوعات در شهر كمشچه برگزار شد. 
مديرعامل شركت گاز استان اصفهان، دراين خصوص گفت: اين ايستگاه  متشكل از 
يك خط انتقال ورودي 16اينچي به طول17متر و يك خط خروجي24اينچي به طول 18 
كيلومتر است كه هم اكنون با بهره بردارى  از17 كيلومتر خط انتقال16 اينچ ، اين  ايستگاه 

به رينگ خط تغذيه  اصفهان بزرگ متصل  مي شود.
  CGS ــتگاه ــر خط انتقال گاز 16 اينچى و ايس ــدس علوى، افزود: 17 كيلومت  مهن
ــاني  ــه اي بيش از 240 ميليارد تومان در ناحيه گازرس ــچه با هزين 200هزارمتري كمش

شهرستان برخوار راه اندازي شد.
وى بيان داشت: با بهره برداري از اين ايستگاه شهرهايى كه در مبادي ورودي اين خط 

تغذيه قرارمي گيرند از كيفيت گازرساني باالتري برخوردار خواهند شد.
 سيد مصطفى علوى افزود: استان اصفهان 6.5درصد از جمعيت كل كشور و 6.5درصد 
از مساحت كل كشور را تشكيل مى دهد و در حال حاضر بالغ بر 99.6درصد از خانوارهاى 
ــتان تحت پوشش گاز طبيعى ــطح اس ــتايى  س ــهرى و 95 درصد از خانوارهاى روس  ش

 قرار دارند.
ــركت گاز استان اصفهان، گفت: از سال 1348 تا كنون در سطح استان  مديرعامل ش
ــار و  ــتگاه تقليل فش ــان، بيش از يك هزار و 111كيلومترخط انتقال گاز، 933 ايس اصفه
حفاظت از زنگ، بيش از 26هزار كيلومتر شبكه گازرسانى، يك ميليون و 830هزار انشعاب و 
اشتراك پذيرى بيش از1 ميليون و 742 هزار مشترك در سطح استان اجرايى شده است.

وى، با اشاره به اينكه پروژه ايستگاه CGS كمشچه و 17 كيلومتر خط انتقال گاز يك 
ــد گفت: يك ساختمان ادارى با اعتبار 600  ــطح استان و كشور مى باش طرح كالن در س

ميليون تومان نيز در كنار اين ايستگاه براى تكريم ارباب رجوع احداث شده است.
ــتان اصفهان، بيان داشت: ساالنه  وى، با تاكيد بر پايدارى خوب جريان گاز دراس

بيش از 200 ميليارد تومان هزينه گاز مصرفى در اصفهان مى شود.

استان بوشهرجايگاه دوم در تخليه و بارگيرى كانتينر 
در بين بنادر كشور

ــتان بوشهر  مديركل بنادر و دريانوردى اس
گفت: تخليه و بارگيرى كاالهاى كانتينر در بـوشـهـر

بندر بوشهر با رشد 37 درصدى در 10 ماه 
امسال به 297 ميليون تى.ايى.يو رسيد.

محمد مهدى بنچارى در جمع خبرنگاران با گراميداشت دهه 
مبارك فجراظهار داشت: در حوزه عمليات نفتى نيز استان بوشهر 
ــت كشور با 124 ميليون و 36 هزار و  با قرار گرفتن در رتبه نخس
ــور را به  612 تن جابه جايى معادل 73 درصد عمليات نفتى كش
ــلويه و  خود اختصاص داد كه فعاليت هاى اين حوزه در بنادر عس

خارگ صورت گرفته است.
ــل دريايى در  ــهر از حيث حمل و نق ــتان بوش وى افزود: اس
مجموع با 134 ميليون و 332 هزار و 28 تن جايگاه نخست كشور 
را داراست. مديركل بنادر و دريانوردى استان بوشهر گفت: در حوزه 
عمليات غيرنفتى نيز بنادر استان بوشهر با 10 ميليون و 295 هزار 
ــور را به  و 416 تن جابه جايى 11 درصد حمل و نقل دريايى كش

خود اختصاص داد و در رتبه سوم قرار گرفت.
بنچارى يادآور شد: از اين حيث استان هاى بوشهر، هرمزگان، 
خوزستان به ترتيب با 50، 33 و 14,6 رتبه اول تا سوم حمل و نقل 

كانتينرى كشور را به خود اختصاص داده اند.
ــدور 169 هزار گواهينامه  ــهر با ص وى اضافه كرد: بندر بوش
ــده در  ــم كل گواهينامه هاى صادرش ــد از حج ــارت 36 درص مه
كشور، رتبه اول را بدست آورد و پس از آن استان هاى هرمزگان و 

خورستان با 22 و 21 درصد در رده هاى بعدى قرار دارند.
مديركل بنادر و دريانوردى استان بوشهر افزود: در 10 ماه سال 
جارى، 54 شناور در آب هاى استان بوشهر دچار حادثه شدند كه با 
وجود 6 مركز امداد و نجات دريايى و 11 ايستگاه مخابراتى موجود 

در اين استان توانستيم 287 نفر را از مرگ حتمى نجات دهيم.

شستشو و راه اندازى مجدد مخزن ذخيره اى 
چهاردانگه 

ــاميدنى  ــى آب آش ــاء كيف ــدف ارتق با ه
ــهر آبفاى تهران ــرم ش ــتركين محت ــهروندان و مش ش

چهاردانگه مخزن 10 هزار مترمكعبى اين 
شهر شستشو گرديد 

به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب جنوبغربى استان 
تهران مدير امور آبفاى شهر چهار دانگه ضمن اعالم اين خبر اظهار 
داشت : با عنايت به برنامه ريزيهاى زمانبندى شده از سوى معاونت 
نظارت بر بهره بردارى و مطابق برنامه ساليانه درخصوص ارتقاء سطح 
كمى و كيفى آب شرب شهروندان و مشتركين ، و از سويى به منظور 
ــات و مخازن ، عليهذا طى بهمن ماه جارى  ــانى تاسيس به روز رس
عمليات خارج سازى امالح و ماسه هاى ته نشين شده و همچنين 
ــو و گندزدايى مخزن اين شهر انجام گرديد. محسن آذرى  شستش
ضمن تشريح پروژه مذكور يادآور شد : با توجه به اينكه بخش عمده 
و قابل توجهى از آب آشاميدنى شهروندان چهاردانگه از طريق چاهها 
ــهر تامين و  و پس از تجميع در مخزن 10 هزار متر مكعبى اين ش
توزيع مى گردد . و با توجه به ماسه دهى برخى چاهها عالوه بر افت 
كيفيت آب آشاميدنى موجب بروز مشكالتى در مخزن و خطوط و 
شبكه هاى آبرسانى نيز مى گردد . لذا در همين رابطه و به منظور 
ارتقاء كمى و كيفى آب آشاميدنى شهروندان و همچنين پاك سازى 
ــان 5 روزه در بهمن ماه  ــانى ، طى مدت زم مخازن و خطوط آبرس
ــين شده  ــه و امالح ته نش ــازى كامل ماس جارى و پس از خارج س
ــزن 10 هزار متر مكعبى چهاردانگه ، اين مخزن با آب ژاول  در مخ
ــوى مجدد گرديده و سپس آبگيرى و در مدار توزيع  و كلر شستش
قرار گرفت .  مهندس آذرى همچنين يادآور شد : در همين رابطه 
و به منظور رعايت استانداردهاى الزم و همچنين ساماندهى مخزن 
ــات و اتصاالت مربوطه ، بخشى از تجهيزات و تاسيسات و  و تاسيس

همچنين اتصاالت معيوب تعويض و تعمير و راه اندازى شد.

كاهش پيك بار استان با مشاركت مشتركين تا دو برابر 
هدف محقق گرديد

ــتان در  ــركت توزيع برق اس مديرعامل ش
ــازه" ، كه از سـمـنـان ــه تلويزيونى "يه صبح ت برنام

شبكه استانى سيماى مركز سمنان پخش 
شد، حضور يافت.

مهندس سيدمحمد موسوى زاده با تشريح عملكرد و معرفى 
پروژه هاى قابل افتتاح اين شركت در دهه مبارك فجر سال جارى 
ــاركت جدى مشتركين برق در استان سمنان به ويژه  گفت: با مش
بخش هاى صنعت و كشاورزى ، در زمينه كاهش پيك بار استان در 

تابستان امسال ، به دو برابر هدف تعيين شده دست يافته ايم.
ــت : از محل همكارى مشتركان صنعتى با اين  وى اظهار داش
شركت در طرح هاى تعطيالت و تعميرات ساليانه و ذخيره عملياتى، 
ــارد ريال گرديده كه در صورت  تخفيفات مربوطه بالغ بر 17 ميلي

حساب هاى برق مصرفى مشتركان همكار اعمال خواهد شد .
ــم انداز و افق سال 1404، در  وى تصريح كرد: در برنامه چش
نظر است تا با اجراى شايسته برنامه هاى پيش بينى شده ، ميزان 
خاموشى مشتركان و درصد تلفات شبكه هاى توزيع برق در استان 
ــد :  ــمنان  ، به كمترين مقدار ممكن تقليل يابد. وى يادآور ش س
طراحى استاندارد، اجراى مناسب ، نگهدارى ، سرويس و تعميرات 
به موقع و همچنين شناسائى و رفع اشكال شبكه هاى عارضه دار 
با اجراى رزمايش هاى خدمت متعالى، موجب شده تا متوسط نرخ 
خاموشى مشتركان استان به مقياس كشورى ، حدود پنجاه درصد 
ــائى در  ــاره به اين كه اجراى برنامه پيك س كمتر گردد . وى با اش
راستاى برنامه هاى اقتصاد مقاومتى در حوزه ماموريت اين شركت 
است اضافه كرد : هر چه ميزان اوج بار شبكه كمتر گردد ، راندمان 
ــبكه ها بيشتر شده و كاهش 25 مگاواتى پيك بار  نيروگاه ها و ش
استان در سال جارى، مبين آن است كه رشد مصرف كنترل گرديده 

و از سرمايه گذارى جديد براى توليد برق پيشگيرى خواهد شد.

آغاز عمليات اجرايى گازرسانى به 34شهر و روستا ى 
استان چهارمحال و بختيارى در ايام اهللا دهه فجر

آغاز عمليات اجرايى گازرسانى به 34 شهر و 
روستا ى استان چهار محال و بختيارى در شـهـركـرد

ــدرى (  ــيامك حي ــه فجر س ــام اهللا ده اي
مديرعامل شركت گاز استان چهار محال و بختيارى) از برخوردارى 
ــى خبرداد و گفت:  ــتان از نعمت گاز طبيع 294000 خانوارى اس
ــده استان تعداد  ــتاى گاز دار ش ــهر و 455 روس تاكنون در 38 ش
ــعاب شهرى و 71366 انشعاب روستايى نصب شده  107728 انش
است كه اين تعداد انشعاب نصب شده تعداد مشتركين اين استان را 

از مرز سيصد هزار مشترك عبور داده است . 
حيدرى ضريب نفوذ گاز در استان در بخش شهرى را 99,5 و 
ــتايى را 88 درصد اعالم كرد و گفت : در سطح استان تاكنون  روس
1144مشترك در حوزه صنعتى و كشاورزى از نعمت گاز طبيعى 
ــال جارى مورد  ــده اند كه تعداد 32 مورد از آنها در س بهره مند ش
بهره بردارى قرار گرفته اند و اين امر زمينه سرمايه گذارى در سطح 
ــاورزى و صنعتى را بيش از گذشته  ــتان در قالب طرحهاى كش اس
ــاخته است .  مدير عامل شركت گاز استان گفت :در دهه  هموار س
ــهر و 33 روستا در شهرستانهاى،  مبارك فجربا كلنگ زنى يك ش
ــردگان،اردل و كوهرنگ با اعتبارى بالغ بر213900 ميليون ريال  ل

عمليات اجرايى گازرسانى به اين مناطق آغاز خواهد شد . 
وى با بيان اين كه روستاهايى كه در برنامه كلنگ زنى اخير قرار 
دارند عمدتا در مناطق سخت گذر ،صعب العبور و جنگلى قرار دارند 
و برخى از آنها در مرز مشترك بين استانى با استانهاى همجوار قرار 
گرفته اند گفت : اين پروژه ها كه از طرحهاى ملى نيز محسوب مى 
گردند مقدار 23464 متر خط تغذيه ،149000متر شبكه توزيع و 
2889 عدد انشعاب را شامل خواهند شد كه پيش بينى مى گردد با 
برنامه ريزى صورت گرفته كل پروژه هاى كلنگ زنى شده در اين ايام 

به طور متناوب ، تا پايان سال 98 به بهره بردارى كامل برسند .
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