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افتتاح رسمى خط يك قطار شهرى 
اصفهان با حضور معاون اول رييس جمهور

مشاور عالى شهردار اصفهان گفت: آيين افتتاح رسمي 
خط يك قطارشهري اصفهان تيرماه سال جاري با حضور 

معاون اول رييس جمهور برگزار خواهد شد.
ــعرباف  اظهاركرد: خط يك مترو اصفهان از  جواد ش
ايستگاه قدس تا ايستگاه دفاع مقدس به طول 21 كيلومتر 
ــتگاه به بهره برداري رسيده و روزانه 30 هزار نفر  با 20 ايس
ــافر را جابه جا مي كند. وى با بيان اينكه تاكنون براي  مس
خط يك قطار شهري اصفهان حدود دو هزار و 300 ميليارد 
ــت، افزود: براى تكميل اين  ــده اس تومان اعتبار هزينه ش
خط700 ميليارد تومان اعتبار ديگر نياز است تا خط يك 
مترو با سه هزار ميليارد تومان اعتبار به صورت كامل تكميل 

شود.  راه اندازى كامل خط يك مترو از قدس تا صفه 
ــرد: خط  ــهردار اصفهان تصريح ك ــى ش ــاور عال مش
ــتگاه ــفندماه 96 به ايس ــهرى اصفهان تا اس  يك قطار ش
ــيد، اما تنها تونل غربي حدفاصل   دفاع مقدس(صفه) رس
ــه ماه گذشته  ــده بود، اما طي س آزادي تا صفه تكميل ش
با اقدامات صورت گرفته تونل شرقي آن حدفاصل ميدان 
آزادي تا صفه نيز تكميل شده و در آستانه بهره برداري است. 
وى ادامه داد: تا پيش از اين مسافران مترو در ميدان آزادي 
تغيير قطار مي دادند كه با اين اتفاق قرار است قطار به صورت 
يكسره از شهرك قدس تا صفه تردد كنند. شعرباف با اشاره 
ــده در ايستگاه ميدان امام حسين(ع)،  به اقدامات انجام ش
گفت: ايستگاه ميدان امام حسين(ع) سه ورودي در شمال 
شرقي، جنوب شرقي و سمت غرب دارد كه تاكنون ورودي 
ــهروندان باز شده است. وى  ــرقي آن به روي ش شمال ش
در خصوص ايستگاه ميدان انقالب نيز اظهاركرد: ايستگاه 
ــتگاه غربي  ــرقي دارد كه ايس انقالب دو ورودي غربي و ش
سمت ابتداي خيابان عباس آباد وارد مدار شده است. مشاور 
عالى شهردار اصفهان اظهاركرد: آيين افتتاح رسمي خط 
يك قطارشهري اصفهان تيرماه سال جاري با حضور معاون 

اول رييس جمهور برگزار خواهد شد.
ــه 10 دقيقه ــت قطارها ب ــرفاصله حرك ــش س  كاه

 تا مهرماه
ــرويس دهي  ــرفاصله زماني س ــا بيان اينكه س وى ب
ــت كه تا مهرماه به 10 دقيقه  قطارشهري  15 دقيقه اس
ــتيم با  ــرد: درصدد هس ــان ك ــش مي يابد، خاطرنش كاه
ــده نزديك طول زمان  ــزي صورت گرفته در آين برنامه ري

سرويس دهي خط يك قطار شهري را افزايش دهيم.
ــعرباف افزود: در حال حاضر خط يك قطارشهرى  ش
اصفهان از ايستگاه قدس تا آزادي از ساعت 6 و 30 دقيقه 
صبح تا 21 به مسافران سرويس دهي مي كند، با تكميل تونل 
شرقى حدفاصل ميدان آزادي تا صفه نيز سرويس دهي در 
اين مسير از ساعت 6 و 30 دقيقه صبح تا 21 شب انجام 

مي شود و پس از آن تا ساعت 22 افزايش خواهد يافت.

پيكربندى و برنامه ريزى محاسبه گر 
خلوص هيدروژن ژنراتور واحد بخارى با 

تكيه بر توانمندى هاى داخلى محقق شد"
ــبه گر خلوص هيدروژن ژنراتور  ــتگاه محاس دس
ــروگاه بخار، از  ــماره 4 ني ــد ش Purity Meter واح
ــى طراحى و  ــروه ابزاردقيق معاونت مهندس ــوى گ س

برنامه ريزى شد.
ــا اعالم خرابى  ــزارش دفتر روابط عمومى، ب به گ
ــماره 4 نيروگاه  ــتگاه محاسبه گر ژنراتور واحد ش دس
ــى  ــى با بررس ــار، گروه ابزار دقيق معاونت مهندس بخ
ــتگاه قديمى موجود و عدم كارايى  ــرايط فنى دس ش
ــوى آن اقدام به طراحى، پيكربندى و برنامه  الزم از س
ــتفاده  ــتگاه PLC جديد با اس ــزى برروى يك دس ري
ــتم  ــوس، براى بكارگيرى در سيس ــى معك از مهندس
ــبه گر خلوص هيدروژن ژنراتور واحد شماره 4  محاس
ــارى نمودند. نكته مهم در اين پروژه، صرفه جويى  بخ
قابل مالحظه در راه اندازى اين سيستم بود، به طورى 
ــتگاه PLC به جاى خريد  ــا جايگزينى يك دس كه ب
دستگاه كامل آنااليزر هيدروژن و طراحى، پيكربندى 
ــه ريزى بر روى آن، تنها يك دهم مبلغ خريد  و برنام

دستگاه آنااليزر، هزينه شده است. 

نشست رييس دادگسترى شهرستان 
كوهدشت با اصحاب رسانه

ــت در  ــتان كوهدش ــترى شهرس ــس دادگس ريي
ــتان، ضمن  ــن شهرس ــانه اي ــتى با اصحاب رس نشس
ــتى و ديگر  ــهيد بهش ــاد و خاطره ش ــت ي گراميداش
ــده هاى ورودى  ــهداى هفتم تير گفت: تعداد پرون ش
شعب مختلف در يك سال گذشته 32839 فقره بوده، 
ــره در دادگاه ها، 18423  ــه از اين تعداد 9353 فق ك
ــوراه هاى  ــرا و تعداد 5194 فقره در ش فقره در دادس
ــت.فردين  ــيدگى قرار گرفته اس حل اختالف مورد رس
ــيدگى به پرونده ها در  عسگرزاده به كاهش زمان رس
يك سال گذشته اشاره كرد و اظهار داشت: با تالش و 
مساعى پرسنل زحمت كش داگسترى 35 روز نسبت 
ــال گذشته كاهش زمان رسيدگى به پرونده هاى  به س
مختلف را داشتيم. وى افزود: با توجه به كاهش منابع 
آبى اين شهرستان توانستيم تعداد 224 حلقه چاه غير 
ــه از اين تعداد تا كنون 60  ــايى كنيم ك مجاز را شناس
ــدود شده است. و در  ــتور مقام قضايى مس حلقه با دس
ــاه هاى مجاز از  ــتيم با نصب كنتور براى چ صدد هس
مصرف بى رويه آب توسط كشاورزان جلوگيرى كنيم. 
رييس دادگسترى شهرستان كوهدشت گفت: حدود 4 
هزار پرونده در پزشكى قانونى تشكيل شده و در حال 
ــكى قانونى به شهرستان  پيگيرى براى اختصاص پزش
ــتيم و اميداواريم به زودى اين مشكل  ــت هس كوهدش
ــگرزاده به تشكيل شعبه اى ويژه جهت  حل شود. عس
ــيدگى به پرونده هاى مربوط به امر منابع طبيعى  رس
ــره پرونده در اين  ــزود: تعداد 175 فق ــاره كرد و اف اش
زمينه تشكيل گرديده كه مورد رسيدگى قرار گرفته و 
يا در حال رسيدگى است. وى افزود:حدود 637 هكتار 
ــورد تجاوز قرار  ــتان م ــطح شهرس از منابع ملى در س
گرفته كه ازين مقدار توانستيم با رسيدگى ويژه مقدار 
ــع يد نموده و 513  ــار را به صورت كامل خل 14 هكت
هكتار هم رفع تصرف صورت گرفت. رييس دادگسترى 
ــتان كوهدشت به كاهش 14/5 درصدى طالق  شهرس
توافقى در شهرستان نسبت به سال گذشته اشاره كرد 
ــره پرونده طالق در يك  ــت: در مجموع 438 فق و گف
سال گذشته در اين دادگسترى تشكيل شده كه 236 

فقره مربوط به طالق توافقى بوده است. 

اخبار
مدير عامل شركت توزيع نيروى  برق استان كردستان در نشست سـنـنـدج
ــرق در بخش ادارى  ــازى مصرف ب تخصصى بهينه س
ــيار ــال جارى بس ــتان س ــرايط تابس  تأكيد كرد: ش
ــته است و با توجه به  ــال هاى گذش  متفاوت تر از س
كمبود انرژى برق، هيچ راهى جز مديريت مصرف در 

بخش هاى مختلف وجود ندارد.
ــئوالن انرژي و  ــت كه با حضور مس در اين نشس
ــتگاههاي اجرايي  مديران روابط عمومي ارگانها و دس
برگزار شد،  هيوا لهونيان افزود: عليرغم شرايط سخت 
ــكالت پيش رو باز هم با اعمال راهكارهاى ساده  و مش
ــف مى توان  ــرف در تعرفه هاى مختل ــت مص مديري
ــر گذاشت اما  ــتانى بدون خاموشى  را پشت س تابس
ــتركين  ــتلزم همكارى همه جانبه مش اين مهم مس
ــاعات اوج  ــئوالنه به ويژه در س  برق براى مصرف مس

مصرف مى باشد.
ــال جارى پيش بينى  ــان تأكيد كرد: در س لهوني

ــور ، 58 هزار مگاوات است كه  مصرف زمان پيك كش
از اين بخش حدود 20 هزار مگاوات مربوط به استفاده 
ــاعات گرم روز مي باشد  ــايل  سرمايشى در س از وس
ــگاوات در اين بخش هم در بخش  ــدود 5 هزار م و  ح
ــى رود ادارات و ــود كه انتظار م ــرف مى ش  ادارى مص

ــال راهكارهاى  ــتان با اعم ــتگاه هاى اجرايى اس  دس
ــت مصرف،  زمينه كاهش مصرف و تأمين برق  مديري

پايدار براى شهروندان را فراهم آورند.
ــرايط  ــدس لهونيان ادامه داد:  با توجه به ش مهن

خاص امسال براى تأمين برق پايدار در فصل تابستان 
در نشست هاى متعدد با استاندار محترم و ساير مقامات 
استانى تهميدات ويژه اى انديشيده شده است و مقرر 
ــده در همه ادارات يك نفر به عنوان مسئول يا رابط  ش
ــاى الزم و  ــب آموزش ه ــود تا با كس انرژى تعيين ش
ــركت توزيع برق استان  همكارى و ارتباط مداوم با ش
ــتان،  مصرف برق را در بخش هاى روشنايى و  كردس
گرمايشى كاهش دهند. وى يادآور شد: سهميه كاهش 
پيك مصرف در استان كردستان 50 مگاوات است و اگر 

مصرف استان به اين ميزان كاهش پيدا نكند قطعا ناچار 
به اعمال خاموشى در سطح استان خواهيم بود.

ــتان  ــركت توزيع نيروى برق اس ــر عامل ش مدي
ــتان با اشاره به رواج بد مصرفى در بخش انرژى  كردس
كشور تصريح كرد: براساس محاسبات انجام شده و در 
ــتن مصارف منطقى و  صورت افزايش بهره ورى و داش
معمولى حتى با نصف ميزان انرژى توليدى كشور هم 
مى توان كشور را بدون هيچ مشكلى اداره كرد و از اين 
رو اهتمام جدى براى افزايش بهره ورى انرژى و كاهش 

مصارف غير ضرورى الزم است. وى با شاره به بخشنامه 
كاهش 10 درصدى مصرف برق در بخش ادارى اظهار 
كرد: خوشبختانه دولت در موضوع كاهش مصارف غير 
ــت و از اين رو  ضرورى برق در بخش ادارات جدى اس
همه ادارات و ارگان ها را مكلف به كاهش 10 درصدى 
ــرف برق و نيز تأمين 20 درصد از مصارف خود از  مص
انرژى خورشيدى كرده است كه يك گام مهم و اساسى 

براى بهينه سازى مصرف انرژى به شمار مى رود.
وى در ادامه به نقش مهم رابطين انرژى و مديران 
روابط عمومى در فرهنگ سازى كاهش مصرف برق در 
ــاره كرد و افزود: براساس برنامه ريزى انجام  ادارات اش
ــده مقرر شده هزينه صرفه جويى در مصرف انرژى  ش
ــنل مرتبط  با  ادارات به صورت پاداش و كارانه به پرس
ــود و اميدواريم  ــرژى پرداخت ش ــش ان موضوع كاه
ــاد مختلف مردم  ــانه ها و آح ــاركت رس با يارى و مش
 بتوانيم تابستانى بدون خاموشى را در استان كردستان

 سپرى كنيم.

 براى عبور موفقيت آميز از فصل تابستان
 هيچ راهى جز مديريت مصرف وجود ندارد

در  ــاد  ميرعم ــن  حس ــيد  س ــزارش روابط گـيــالن ــه گ ــت ب نشس
ــالن آيين  ــاورزى گي ــازمان جهاد كش ــى س عموم
ــنايى با روش هاى  ــى " آش افتتاحيه كارگاه آموزش
ــت، داشت و برداشت چاى"  با حضور مهندس  كاش
ــور، مهندس  ــازمان چاى كش ــاز رييس س جهانس
ــز  مراك ــاماندهى  س ــر  دفت ــركل  مدي ــى   درجان
ــاد  ــج وزارت جه ــبكه تروي ــاورزى و ش ــاد كش جه
ــكده چاى  ــاورزى و دكتر آزادى رييس پژوهش كش

برگزار گرديد.
 مدير هماهنگى ترويج سازمان جهاد كشاورزى 
ــا ــنايى ب ــى آش ــر داد: كارگاه آموزش ــالن خب  گي
ــت چاى براى  ــت و برداش ــت، داش روش هاى كاش
ــدى مراكز جهاد  ــئول پهنه هاى تولي مروجين مس
ــتان هاى گيالن و  ــاورزى مناطق چاى خيز اس كش
مازندران دوم لغايت چهارم تيرماه در محل معاونت 
آموزشى مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى در حال 
برگزارى مى باشد. مهندس جدى نيا افزود: با توجه 
ــطح اطالعات  به اهميت محصول چاى و ارتقاى س
ــاورزى  ــئول پهنه مراكز كش و آگاهى مروجين مس

مناطق چاى خيز استان هاى گيالن و مازندران كه 
بعنوان نيروهاى ارائه دهنده خدمات به بهره برداران 
ــاورزى و چايكاران مى باشند اين كارگاه  بخش كش
ــر خواهد بود. بازديد از  ــى به مدت 3 روز داي آموزش
ــالم شهرستان شفت  ــتگاه تحقيقات چاى فش ايس
ــى ترويجى كارگاه فوق الذكر  آخرين برنامه آموزش
ــاعت 8:30 لغات 12 روز دوشنبه  ــد كه س مى باش

چهارم تيرماه در آن مكان برگزار خواهد شد.
ــى 100 نفر فراگير اعم از  در اين كارگاه آموزش
مروجين مسئول پهنه هاى مراكز جهاد كشاورزى، 
ــج  ــى و تروي ــدات گياه ــان ادارات تولي كارشناس
ــاى گيالن و  ــتان ه ــتان هاى چاى خيز اس شهرس

مازندران حضور دارند.
در آيين افتتاحيه اين كارگاه مهندس جهانساز 
ــاى را در ــور وضعيت چ ــازمان چاى كش  رييس س

ــت و آموزش  ــال هاى اخير رو به بهبودى دانس  س
باغداران را الزمه مديريت بهينه باغات چاى برشمرد 
تا شاهد اعتالى توليد اين محصول باشيم. مهندس 
ــودن اين فعاليت  ــا اقتصادى نم ــاز افزود: ب جهانس
ــام داده و از همه  ــى انج ــى توان اقدامات اثربخش  م
ــتفاده نمود. وى اشاره  توانمندى هاى اين بخش اس
ــيل با  ــاورزى پتانس نمود: مروجان مراكز جهاد كش
ارزشى در راستاى ايجاد تحول در توليد محصوالت 
استراتژيك مى باشند. دكتر آزادى رييس پژوهشكده 

چاى در سخنان خود  از برنامه هاى در دست اقدام 
ــش ارزش افزوده چاى و  ــكده از قبيل افزاي پژوهش
معرفى محصوالت جديد در حوزه توليد مواد آرايشى 
ــتى ، واردات ارقام چاى از كشورهاى چين  و بهداش
و ژاپن و بطوركلى تعامل با كشورهاى چاى خيز نام 
برد. راه اندازى مجدد اولين كارخانه چايسازى كشور 
بعد از حدود 12 سال خبر مسرت بخش عنوان شده 

از سوى رييس پژوهشكده چاى بود.
ــاماندهى  ــى مديركل دفتر س ــدس درجان مهن
ــور در  ــبكه ترويج كش ــاورزى و ش مراكز جهاد كش
ــتند: مراكز جهاد كشاورزى با  اين مراسم بيان داش
برخوردارى از مروجان مسئول پهنه هاى كشاورزى 

ــه هاى علمى و  ــى براى انتقال يافت ظرفيت مطلوب
ــند. مهندس درجانى خاطرنشان  تحقيقاتى مى باش
ــاخت: در سال 92 با تالش هاى مهندس حجتى  س
ــاورزى مقدمات جذب 10  ــرم جهاد كش وزير محت
ــاورزى فراهم  ــناس در مراكز جهاد كش هزار كارش
ــالت مهم وزارت جهاد كشاورزى را  گرديد. وى رس
ــازى و افزايش دانش بهره برداران خواند  توانمندس
ــان از منابع توليد ــه آن ــتفاده بهين  كه منتج به اس
 مى گردد. بنا وى افزود:  برگزارى دوره هاى آموزشى 
براى توانمندسازى علمى كارشناسان مسئول پهنه، 
تجهيز مراكز جهاد كشاورزى بلحاظ سخت افزارى و 

نرم افزارى از اقدامات در حال انجام است.

 آيين افتتاحيه كارگاه آموزشى " آشنايى با روش هاى كاشت، 
داشت و برداشت چاى"   در استان گيالن

برگزاری نشست خبری مدیرکل 
یستی گیالن با اصحاب رسانه بھز

در زمان حاضر ، 143 مركز درمان  ــگيرى اعتياد تحت نظارت گـيـــالن و پيش
بهزيستى در اين استان فعال است.

ــارزه با مواد  ــبت هفته مب ــت خبرى به مناس  نشس
مخدر با حضور مديركل بهزيستى گيالن ، معاونت امور 
پيشگيرى ، كارشناسان مسئول حوزه پيشگيرى و جمعى 

از اصحاب رسانه در بهزيستى گيالن برگزار گرديد.
 مديركل بهزيستى گيالن در اين نشست گفت: در 
زمان حاضر ، 143 مركز درمان و پيشگيرى اعتياد تحت 

نظارت بهزيستى در اين استان فعال است.
دكتر محمد رضا پارسى روز دوشنبه به مناسبت هفته 
مبارزه با مواد مخدر در نشست خبرى در جمع خبرنگاران 
ــانه هاى گروهى استان گيالن افزود: سال گذشته به  رس
صورت ميانگين، حدود 28 هزار نفر در اين مراكز در چرخه 
درمان قرار گرفتند. وى اعتياد به مواد مخدر را يك بيمارى 
و معضل اجتماعى عنوان و تصريح كرد: اين معضل نظام 
اجتماعى را تحت تاثير قرار مى دهد به اين ترتيب دولت 
ــتادى را به عنوان ستاد مبارزه با موادمخدر با عضويت   س
ــكيل داده است. رئيس كميته  دستگاه هاى اجرايى تش
ــتاد مبارزه با مواد مخدر استان  فرهنگى پيشگيرى ، س
ــت هاى اصلى مبارزه با  گيالن اضافه كرد: يكى از سياس
ــيج اجتماعى و مشاركت همگانى  مواد مخدر، ايجاد بس
ــگيرى از اعتياد است. دكتر محمد رضا پارسى  براى پيش
ــف در هفته مبارزه با مواد  به برگزارى برنامه هاى مختل
مخدر از سوى كميته فرهنگى و پيشگيرى اشاره و خاطر 
نشان كرد: مقرر شد تا دستگاه هاى پيشگيرى از اعتياد به 
برگزارى كارگاه هاى پيشگيرى از اعتياد با هدف ارتقاى 

سطح آگاهى عموم مردم برگزار شود.

تحویل بیش از ۷۷۵ میلیون متر مکعب 
وین وگاه شھید رجایی قز گاز به نیر

ــتان  ــركت گاز اس مدير عامل ش ــه ماهه بهار قـزويــن قزوين گفت: در س
ــب گاز  ــر مكع ــون مت ــش از 775 ميلي ــال ، بي امس
ــهيد رجايى  ــزار مگاواتى ش ــروگاه دو ه ــل ني  تحوي

شده است. 
ــماعيل مفرد بوشهري مدير عامل اين شركت  اس
ــت كاهش مصرف  ــال به عل افزود: در فصول گرم س
ــود محدوديت هاى  ــدم وج ــى و ع ــش خانگ در بخ
تحويل گاز به نيروگاه، ميزان گاز تحويل شده به اين 
ــى يابد به گونه  ــع عظيم توليد برق افزايش م مجتم
اى كه در سه ماهه بهار امسال بيش از 775 ميليون 
ــى تحويل  ــهيد رجاي ــب گاز به نيروگاه ش ــر مكع مت
ــده است در حاليكه مقدار گاز تحويل شده به اين  ش
ــتان 1396 حدود 516 ميليون متر  نيروگاه در زمس

مكعب بوده است.
ــهرى با اشاره به اينكه نيروگاه شهيد رجايى  بوش
ــتان است  بزرگترين مصرف كننده گاز طبيعى در اس
گفت: در سال گذشته 2 ميليارد و 591 ميليون متر 
مكعب گاز توسط اين مجتمع نيروگاهى مصرف شده 
است كه معادل 57 درصد كل گاز مصرفى استان در 

طول سال بوده است.
ــتان قزوين تصريح  ــركت گاز اس ــر عامل ش مدي
ــركت گاز استان قزوين در راستاى  كرد: از اهداف ش
ــئوليت هاى اجتماعى اين شركت، تحويل  اجراى مس
ــت كه ــهيد رجايى اس ــرى گاز به نيروگاه ش  حداكث

ــرى از آلودگى  ــايانى در جلوگي ــى تواند كمك ش  م
هواى استان و كاهش آاليندگى هاى زيست محيطى 

داشته باشد.

 رشد ۳۷ درصدی نفر ساعت آموزش
 در شرکت گاز استان اصفھان

ــاعت  ــزار نفر س ــش از 131 ه بي ــنل شركت گاز استان اصـفـهـان آموزش پرس
اصفهان  طى سال 96 برگزار شد.

ــه ميزان 131,744 نفر  ــى ب بالغ بر 426 دوره آموزش
ساعت  براى كاركنان شركت گاز استان اصفهان طى سال 
96 برگزار شد كه اين ميزان نسبت به سال 95 ، رشد 37 
درصدى داشته است. مهندس علوى ، مدير عامل شركت 
گاز استان اصفهان، سرانه آموزش مديران را در سال گذشته 
بالغ بر 130,5 ساعت بر شمرد و گفت :سال گذشته سرانه 
آموزش در بخش كاركنان رسمى130,3 ساعت و كاركنان 
غيررسمى27 ساعت، تعيين گرديد. وى،با اشاره به ميانگين 
اثربخشى دوره هاى آموزشى بالغ بر 80,78 درصد طى سال 
96، افزود: در اين سال 210 نفر نيز در دوره هاى آموزشى 
ــركت گاز  ــركت نمودند. مديرعامل ش ــازمان ش خارج س
استان، گفت: به منظور تصويب اهداف كالن و خط مشى 
ــكيل شوراى آموزش،ايجاد و تجهيز كارگاه  آموزش، با تش
ــى و سايت واحد آموزش جهت برگزارى دوره هاى  آموزش
 آموزشى حضورى، مجازى و انجام ارزشيابى سطح واكنش 
ــوى، در خصوص  ــى مصوب گرديد. عل دوره هاى آموزش
ــامانه  ــى مجازى از طريق س ــزارى دوره هاى آموزش برگ
ــران (IGLS) بيان  ــى گاز اي ــركت مل آموزش مجازى ش
داشت: با اعالم فراخوان، اطالعات تمامى نيروهاى رسمى 
ــتقيم جمع آورى گرديد و با ارسال به ستاد  و قرارداد مس
ــد. وى، افزود:  ــال ش ــاب كاربرى آنها فع ــى گاز، حس مل
ــوان همگانى، تقويم  ــا اعالم فراخ ــداى هر فصل ب در ابت
ــه ماهه براى  تمامى كاركنان ارسال سپس  ــى س  آموزش
ــى جمع آورى شده و با تزريق در  درخواست هاى آموزش

سامانه، ثبت نام فراگيران انجام مى شود.

ھمکاری ھمه ادارات و دستگاه ھای  
اجرایی برای پیشگیری از بحران کمبود برق

ــوراى هماهنگى مديريت بحران  ش ــتان در آخرين كـردسـتـان ــتاندارى كردس اس
نشست خود تمامى ارگان ها، ادارات و سازمان هاى دولتى 
را مكلف به همكارى همه جانبه براى پيشگيرى از بحران 

ناشى از كمبود برق كرد.
ــت حسين خوش اقبال،  ــت كه به رياس در اين نشس
معاون سياسى امنيتى، استاندارى برگزار شد، اعضاي شورا  
ــتگاه هاى اجرايى  بر لزوم برنامه ريزى تمامى ادارات و دس
براى كاهش 10 درصد از مصرف برق خود نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته تأكيد كردند.مدير عامل شركت توزيع 
نيروى برق در ابتداى اين نشست كمبود 5 هزار مگاواتي 
ــتان سال جارى به دليل كاهش شديد  انرژى برق در تابس
ــدها و كاهش توان توليد برق نيروگاه هاى  ــت س آب پش
ــت و خواستار همكارى همه جانبه  برقابى را قطعى دانس
ادارات براى پيشگيرى از بروز قطعى برق در استان شد.هيوا 
لهونيان سهميه استان كردستان براى كاهش مصرف را 50 
الى 80 مگاوات اعالم كرد و افزود: در صورتى كه اين ميزان 
ــتان كاهش پيدا نكند، اعمال خاموشى غير  مصرف در اس
قابل اجتناب خواهد بود.لهونيان تأكيد كرد: عملكرد ادارات 
و دستگاه هاي اجرايي در خصوص پرهيز از اسراف و صرفه 
جويي در مصرف انرژي تأثير و بازتاب زيادي در بين عموم 
مردم دارد و تا ادارات در اين زمينه پيشقدم نشوند نمي توان 
انتظار داشت كه شهروندان همكاري الزم را داشته باشند.در 
ادامه معاون سياسى امنيتى و رييس شوراى مديريت بحران 
ــاره به حساسيت موضوع خواستار اتخاذ  استاندارى با اش
ــط تمامى دستگاه ها براى همكارى  تصميمات الزم توس
ــركت توزيع و نيز اطالع رسانى در صرفه  همه جانبه با ش

جويى و مصرف بهينه برق شد.

برگزاری مراسم اختتامیه مسابقات 
ورزشی جام رمضان شرکت گاز گیالن

به گزارش روابط عمومي گاز گيالن  ــم اختتاميه مسابقات جام گـيـــالن – مراس
ــتان گيالن با حضور حسين اكبر  رمضان شركت گاز اس
مديرعامل گاز گيالن و جمعي از پرسنل شركت روز شنبه 
ــابقات نهايي رشته هاى  دوم تيرماه، پس از برگزاري مس

واليبال و فوتسال در سالن ورزشي شركت گاز برگزار شد.
ــن تقدير از تالش  ــم مهندس اكبر ضم در اين مراس
 همه همكاران در جهت اجراي شايسته اين مسابقات براي

 تيم ها و نفرات برتر آرزوي موفقيت روزافزون نمود.
ــين محقق رئيس منابع  ــم حس در ابتداي اين مراس
ــانى گاز گيالن، گزارشي را از نحوه برگزاري مسابقات  انس
و نتايج آن براي حضار بيان نمود. در اين دوره از مسابقات 
كه از 29 ارديبهشت ماه در سالن ورزشى شركت گاز آغاز 
گرديد 230 ورزشكار حضور داشته و پس از اذان مغرب و 
افطار به رقابت با يكديگر پرداختند. در رشته فوتسال تيم 
خط انتقال با شكست تيم اداره گاز آستانه به مقام قهرماني 
رسيد و تيم اجراي طرحها با غلبه بر تيم اداره گاز تالش به 
مقام سوم نائل آمد. در اين مسابقات آقاى حسين روضانپور 
بعنوان بازيكن اخالق و تيم فوتسال فومن بعنوان تيم اخالق 
برگزيده شدند. در رشته واليبال نيز تيم هاي ستاد، رودبار 
ــت  ــوم دس و گاز گيالن به ترتيب به مقام هاي اول تا س
ــته بدمينتون دو نفره آقايان يوسف مدد و  يافتند. در رش
سهيل حسن دوست به مقام قهرمانى دست يافتند و آقايان 
اسماعيل زاده و اميرحسين حسن دوست و سيامك و آرش 
ــدند. در رشته  ــوم ش هل عطايى حائز مقام هاى دوم و س
شطرنج پس از برگزارى پنج دور، آقايان عليرضا احمدى، 
ــه ترتيب به  ــن نژاد و عباس پورجعفرى ب ــن حس  محس

مقام هاى اول تا سوم دست يافتند.

۸۹ درصد مشترکین کمتر از یک سوم 
ینه  استحصال آب را می پردازند ھز

ــادى افزود:  ــدى نصرآب بداود احم هزينه تمام شده هر مترمكعب آب گـلسـتـان
در استان يك هزار و 100 تومان مى باشد، كه 89 درصد 
ــه ازاى مصرف هر  ــا 300 تومان ب ــتركين ماهانه ت مش

مترمكعب آب بهاء خالص پرداخت مى كنند. 
ــتركان  ــدود 87 درصد مش ــان اينكه ح ــا بي  وى ب
ــتان در بخش مسكونى هستند،  تحت پوشش آبفا گلس
تصريح كرد: 79 درصد مشتركان بخش مسكونى الگوى 
ــد و مابقى ماهانه بيش از  ــرف آب را رعايت مى كنن مص
ــتفاده مى كنند كه جزء مشتركان  20 مترمكعب آب اس
ــوند.  نصرآبادى، 18 درصد  ــوب مى ش پرمصرف محس
مشتركين تحت پوشش آبفا گلستان را جزء مشتركين 
ــمرد و گفت: اين مشتركين ماهانه از 0  كم مصرف برش
تا 5 مترمكعب آب استفاده مى كنند كه هزينه آب بهاء 
خالص آنان تا 152 تومان به ازاى هر مترمكعب مى باشد.  
وى عنوان كرد: 61 درصد مشتركين از 5 تا 20 مترمكعب 
ــتفاده مى كنند كه بهاى خالص آب مصرفى آنان  آب اس
ــبه مى شود.    تا 250 تومان به ازاى هر مترمكعب محاس
نصرآبادى مشتركينى كه ماهانه از 20 تا 50 مترمكعب 
آب استفاده مى كنند را جزء مشتركين پرمصرف دانست 
و افزود: مشتركينى كه از 20 تا 40 مترمكعب آب استفاده 
مى كنند، آب بهاء خالص تا 445 تومان و مشتركينى كه 
ــتفاده مى كنند، آب بهاء  از 40 تا 50  مترمكعب آب اس
ــاجد و  خالص تا 945 تومان پرداخت مى كنند.  وى مس
اماكن مذهبى را جزء مشتركينى دانست كه آب را به طور 
رايگان استفاده مى كنند و گفت: در بعضى از موارد بدليل 
رايگان بودن هزينه آب بهاء در مكان هاى مذهبى، شاهد 

استفاده بى رويه و اسراف آب مى باشيم.

 احیاء راه اندازی مجدد یک حلقه چاه
 در اسالمشھر

ــر 300 ميليون  ــا اعتبارى بالغ ب ب ــهر آبفاى تهران ــماره 25 اسالمش ريال چاه ش
بهسازى و احياء مجدد گرديد 

ــركت آب و فاضالب  ــزارش روابط عمومى ش به گ
جنوب غربى استان تهران ، مدير امور آبفاى شهرستان 
ــا عنايت به ــر مذكور گفت : ب ــهر با اعالم خب  اسالمش
ــد مدير عامل محترم  ــتور العملهاى صادره و تاكي  دس
ــتر و تامين و  ــركت در راستاى آمادگى هر چه بيش ش
ــهروندان و مشتركين محترم  ــاميدنى ش توزيع آب آش
ــگيرى از  ــك مصرف آب و پيش ــاى گرم و پي در روزه
ــى كم آبى ، لذا موضوع احياء و  هر گونه چالش احتمال
ــتان به   راه اندازى چاههاى قديمى و نيمه فعال شهرس
ــازى و ورود مجدد به مدار توزيع در دستور  منظور بهس
كار قرار گرفته و بخشى از اين طرح انجام شده و بخش 

ديگر نيز در حال انجام مى باشد . 
شفا نظرپور با اشاره به مشخصات پروژه جديد انجام 
شده در اين خصوص يادآور شد : پروژه احياء و بهسازى 
چاه نيمه فعال شماره ( 25 ) اسالمشهر واقع در منطقه 
بهاران تهران با آبدهى حدودى 10 ليتر بر ثانيه با صرف 
ــال از محل اعتبارات  ــارى معادل 350 ميليون ري اعتب
ــازى و  ــامل بهس جارى و داخلى و با اجراى عملياتى ش
ــرچاهى ، كف شكنى و خارج سازى  ترميم اتصاالت س
ــه موجود در كف چاه و همچنين  ــن و ماس امالح و ش
ــوك همراه بود . كه اين عمليات از اواسط  عمليات ايرش
خرداد ماه جارى آغاز شد و در مدت زمان 10 روزه نيز 
به اتمام رسيد و در حال حاضر چاه مذكور با تاسيسات 
ــرچاهى وتجهيزات جديد با آبدهى بيش از 23 ليتر  س

برثانيه مجددا در مدار توزيع قرار گرفت . 

برگزاری تور صنعتی تعالی قضات در شھرک 
صنعتی لیا

ــهركهاي  ــركت ش مدير عامل ش ــبت قـزويــن بمناس صنعتي قزوين گفت: 
ــتاي حمايت دستگاه قضايي از  هفته قوه قضاييه در راس
سرمايه گذاران در جهت رونق بخشيدن به بخش توليدي 
ــهرك  ــتغال پايدار تور صنعتي قضات  در ش ــاد اش وايج

صنعتي ليا برگزار شد. 
" حميد رضا خانپور "  درحاشيه برگزاري تور صنعتي 
ــش 20 نفر از قضات و مديران  تعالي قضات در جمع بي
ــتان قزوين اظهار داشت: حضور  دستگاههاي قضايي اس
ــي و در كنار  ــهرك هاي صنعت ــووالن قضايي در ش مس
ــان دهنده نگاه مثبت دادستان  واحدهاي توليدي را نش

قزوين و محاكم قضايي شهرستانها دانست. 
ــلمين صادقي  ــالم والمس در اين بازديد حجت االس
ــبختانه در قزوين  ــتان قزوين گفت: خوش نياركي دادس
ــكل واحدهاى  عزم و اراده جدى براى برطرف كردن مش
توليدى شكل گرفته اما همه دستگاه ها ضمن پرهيز از 
ــطحى و جزيره اى بايد براى حل مشكالت  نگاه هاى س

آنها اقدام كنند. 
ــى از واحدهاى  ــكل اندك ــئول قضائى مش اين مس
ــورهاى  ــت و تصميمات كش توليدى را مربوط به سياس
خارجى دانست و گفت: بخش اعظمى از مشكالت صنايع 
ــور باز مى گردد كه در صورت  و توليدات ما به داخل كش
ــتان  ــاخت. دادس اراده جمعى مى توان آنها را مرتفع س
ــتغال  ــن گفت همه بايد براى حمايت از توليد و اش قزوي
ــال حمايت از كاالى ايرانى اقدام كنند زيرا اشتغال  در س
ــيب هاى  ــترش آس هر فرد در يك واحد توليدى از گس
اجتماعى جلوگيرى كرده و در نهايت نيز منجر به تقويت 

اقتصاد كشور مى شود.


