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اصفهان - معاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهان با بیان 
این که به دلیل شــرایط سخت کم آبی، ذوب آهن حدود ۲ تا 
۳ درصد از برنامه های خود عقب است، گفت: اگر آب به حدی 
کم شــود که نتوانیم بدنه کوره ها را خنک نگه داریم، احتمال 
اتفاقــات ناگوارهمچون انفجار در کوره و توقف چند ســاله آن 

وجود دارد. 
وی افزود : همزمان با تعمیرات اساســی ایســتگاه ریخته 
گری شماره ۵، نصب برج های خنک کننده هیبریدی ایستگاه 
ریخته گری شماره ۵، تعمیرات اساسی آگلوماشین شماره ۴ و 
تعمیرات اساســی تعویض لوله های اکران دیگ کنورتور شماره 
۲، تعمیرات اساســی درجه ۳ کوره بلند شماره ۲ شرکت نیز با 

موفقیت انجام شد.
مهرداد توالییان در خصوص تعمیرات اساســی کوره بلند 
شــماره ۲ ذوب آهن، اظهار کرد: این تعمیرات اساســی از نوع 

درجه سه بود که از نظر زمانی در هفت شبانه روز انجام شد.
وی تصریح کرد: این تعمیرات اساســی برای حفظ شرایط 

تولید اســت. فلسفه تعمیرات اساســی حفظ و پایداری شرایط 
موجود است تا در آینده ضرری به تولید وارد نشود.

معــاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: با توجه 
به محدودیت های زیاد در حوزه آب و برق که به شــدت ذوب 
آهن را تحت تاثیر منفی قرار داده، تعمیرات اساســی کوره بلند 
شماره ۲ انجام شد، اگرچه این تعمیرات پیشتر برای بازه زمانی 

دیگری برنامه ریزی شده بود.
وی بــا بیان این که ۱۶۰ نقطه کوره بلند شــماره ۲ ذوب 
آهن تعمیرات اساســی انجام شده است، گفت: از جمله قسمت 
های اصلی این تعمیر مربوط به زینک خانه و دیگری مربوط به 

قسمت پل شیب دار بود.
توالئیان تاکید کرد: به طور معمول برای تعمیرات اساسی، 
قطعات مورد نیازی که از ســال های قبل خریداری و نگهداری 
شده اســت، در زمان مناســب تعمیرات اساسی برای نوسازی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
وی در مورد تعمیرات اساسی کوره بلند شماره ۳ ذوب آهن 

نیــز، توضیح داد: اگر برخی اقالم مــورد نیاز این کوره همچون 
مواد نســوز از خارج وارد کشــور شــود، پیش بینی می شود 
تعمیرات اساسی کوره شماره ۳ ذوب آهن در مهر و آبان امسال 
انجام و این کوره برای تعمیر متوقف شــود، در غیر این صورت 

کار خاصی برای تعمیرات اساسی آن وجود ندارد.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان درباره تاثیر کم آبی 
و آســیبی که به بخش های مختلــف تولید و به خصوص کوره 
های بلند ذوب آهن می زند، گفت: آســیب ها دو دســته اند؛ 
باید توجه داشــت که به طور معمــول تجهیزات و کارخانجات 
صنعتی زمانی خوب کار می کننــد که به صورت پایدار و یک 
نواخت در مدار باشــند، اما اگر به هر دلیل کوره های بلند چند 
روز توقــف و دوباره کار کنند و این شــرایط تداوم یابد، از نظر 
تکنولوژی آســیب زیادی به کوره وارد می شــود که عالوه بر 
افت تولید، موجب بســته شدن و یا به اصطالح ماسیدگی مواد 
داخل کوره می شــود.وی با اشاره به آسیب های جدی کم آبی 
بــه کوره های بلند ذوب آهن، توضیح داد: اگر آب به حدی کم 

شــود که نتوانیم بدنه کوره را خنک نگه داریم، احتمال اتفاقات 
ناگوار همچون انفجار در کوره و توقف چند ساله آن وجود دارد.
توالئیان با اشاره به نگرانی ذوب آهن از کم آبی، تاکید کرد: 
امروز ذوب آهن با ریسک بسیار باال در حال حرکت است و این 
تعمیرات اساســی موجب شــده تا تولید ذوب آهن در این بازه 
۱۰ روز کاهش یابد، که این موجب نیاز به آب کمتر شده است.
وی با بیان این که در حال حاضر به دلیل شرایط سخت کم 
آبــی ذوب آهن اصفهان حدود ۲ تا ۳ درصد از برنامه های خود 
عقب اســت، اظهار کرد: اگرچه در ماه سوم سال قرار داریم، اما 
به دلیل شــرایط سخت کم آبی ذوب آهن در بحث تولید اصلی 
خود شــامل چدن و فوالد تقریبا دو تا سه درصد از برنامه های 

پیش بینی شده خود عقب است.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: البته این 
اتفاق موجب نشده تا ذوب آهن از تعهدات صادراتی خود عقب 
بماند، چراکه تعهدات تولیدی و صادرات در فواصل کوتاه است، 

اما از برنامه پیش بینی شده خود اندکی عقب مانده ایم.

مشارکت ،ایجاد  قدردانی شهردار سندرک از حضور 
شور و نشاط انتخاباتی مردمی 

شهردارســندرک از ایجاد شــور و نشــاط انتخاباتی در 
 این شــهر توســط گروه های مختلف مردمی قدردانی کرد. 
خســرومحمودی  با قدردانی از اقشــار مختلف شهروندان 
شــهر وبخش ســندرک در راســتای ایجاد شــور و فضای 
انتخاباتی گفت: در این راســتا شــهرداری شهرســندرک با 
هماهنگی های الزم، همکاری و همراهی الزم را در ســطح 
شــهر باایجادفضاهای تبلیغاتــی نصب بنر وبروشــورهای 
حضــور و فضاهای مجــازی و عمومی باایجــاد پویش های 
 بــرای ایران"بــرای همه "انتخابــات ۱۴۰۰ " انجام شــد
وی با اشــاره به فضاســازی های انتخاباتی برای دعوت مردم 
به حضور پرشــور و آگاهانــه در انتخابات افــزود: در مدت 
زمان تبلیغات انتخابات ششــمین دوره شــورای اســامی 
شهر و ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری خوشبختانه 
شــاهد یک موج بسیار خوب، مناســب و حرفه ای در سطح 
شــهر ومنطقه ســندرک بودیم که در ایــن زمینه تاش و 
همت اقشــار مختلف شــهروندان از جمله نیروهای مردمی 
جوان، بســیجیان، هیئت های مذهبــی و نیروهای جهادی 
 و انقابــی و گروه هــا و احــزاب سیاســی را ارج می نهیم.
شهردارسندرک  همچنین با تقدیر از رعایت دستورالعمل های 
تبلیغاتی توســط نامزدهــا و ســتادهای انتخاباتی تصریح 
کــرد: برپایی ایســتگاه های تبلیغــی ترویجی بــا رعایت 
موازین بهداشــتی به همراه برگزاری کاروان های خودرویی 
از برنامه هایــی بود که در راســتای موج آفرینــی و ترغیب 
مــردم برای حضــور در پــای صندوق های رای در ســطح 
شــهر ،روســتاها و مکان های مختلف با برگزاری همایش، 
 سخنرانی و دیگر اقدامات اطاع رسانی و فرهنگی انجام شد.
محمودی  از اعتمادومشارکت حداکثری  وتاش برای برگزاری 
انتخابات ســالم ،مســئوالن اجرایی شهرستان ،هیئت های 
اجرایی ،ستاد انتخابات بخش سندرک وبخشداری سندرک نیز 
قدردانی کرد و گفت: سپاس وقدردانی داریم ازتمامی زحمت 
کشان عرصه برگزاری انتخابات وامیدواریم مردم سندرک در 
تمام صحنه ها الگو باشــند و از این برنامه ها در جهت افزایش 
مشارکت شهروندان و ایجاد شور و نشاط اجتماعی وسیاسی به 

بهترین شکل ممکن دوام داشته باشد .

ارتباط  مشکل  هیچ  بدون  انتخابات  برگزاری 
مخابراتی در استان گلستان

غامعلی شهمرادی با اشــاره به اقدامات انجام شده در 
زمینه توسعه زیرساختهای مناسب مخابراتی در ایام انتخابات 
گفت : فعالیتهای الزم جهت تامیــن ارتباطات پایدار انجام 
شــده و با همکاری بعمل آمده با کمیتــه فناوری اطاعات 
انتخابات ، مستقر در استانداری هیچ مشکل ناشی از نقصان 
در ارتباطات مخابراتی در روز انتخابات  مشــاهده نشده است  
وی با تاکید بر اینکه با برگزاری جلسات متعدد بین استانداری 
و مخابرات منطقه گلستان و بررسی تمامی شعب  در کمیته 
فنآوری اطاعات استانداری ،  آنتن دهی تمامی شعب توسط 
نمایندگان فرمانداری، کارشناســان مخابرات و دیگر عوامل 
اجرایی در چندین نوبت تایید شده است مدیر مخابرات منطقه 
گلستان تاکید کرد اختالی در سیستم آنتن دهی شعب وجود 
نداشته است و اختاالت پیش آمده مربوط به دستگاه احراز 

هویت و سرور وزارت کشور بوده است.

غیر  های  زمین  کردن  محصور  پروژه  کشاورز: 
محصور 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شــهرداری قزوین، 
کشاورز با اشاره به مهم ترین پروژه های عمرانی این منطقه 
اظهار کرد: یکی از پروژه های مهمی که در منطقه دو قزوین در 
جریان است پروژه محصور کردن زمین های غیر محصور است.
وی افزود: این پروژه به دلیل بروز مشــکالتی که برای برخی 
از بناهای شــهری به وجود آمده اســت اجرا می شود و تا به 
امروز پیشرفت مناسبی را هم داشته است. سرپرست معاونت 
فنی و عمرانی منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: پروژه 
محصور نمودن زمین های غیر محصور منطقه دو شهرداری 
قزوین تا به امروز ۶۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته است . 
این مســوول گفت: خوشبختانه این پروژه از لحاظ ریالی هم 
رشــد خوبی داشــته و تا به امروز نزدیک به ۵۰ درصد رشد 
داشته است.کشاورز گفت: این پروژه در بازه زمانی یک ساله 

اجرا خواهد شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان گیالن خبرداد: 
ایجاد قرارگاه جهادگران مدرسه ساز در گیالن

به گزارش روابط عمومی، قرارگاه جهادگران مدرسه ساز 
باحضور مهندس علی دقیق مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان گیان، سرهنگ احمد ابراهیمی رئیس سازمان 
بســیج سازندگی سپاه قدس اســتان گیان، حاج ابوالقاسم 
میرمسعودی وحاج بهمن یعقوبی رئیس و مدیرعامل مجمع 
خیرین مدرســه ســاز اســتان گیان با رویکرد توسعه زیر 
ســاخت های آموزشی و به  منظور انسجام بخشی به فعالیت 
گروه های جهادی،تشکیل و تفاهمنامه این امر مقدس منعقد 
و به امضاء رسید.مهندس دقیق در این آئین با یادآوری اینکه 
منشــاء تحوالت جامعه از مدارس آغاز می شود، افزود: دانش 
آمــوزان زندگی اجتماعی خود را از مــدارس آغاز می کنند 
و امروز خدمت به این قشــر می تواند آینده ای درخشــان را 
برای کشــور به ارمغان آورد.وی با اشاره به تفاهمنامه قرارگاه 
جهادگران مدرسه ساز، تصریح نمود: آینده گان  نسبت به این 
کار ارزشــمند و حرکت جهادي در حوزه  مقدس فرهنگ و 
مدرسه سازي با افتخار سخن خواهند گفت.مدیرکل نوسازی 
مدارس اســتان گیان با بیان اینکه سازمان محترم نوسازی 
مدارس کشور بانی این فعالیت فرهنگی ارزشمند است،افزود: 
انجام فعالیت های خدمت رســانی در حوزه احداث، تعمیر و 
بازسازی مدارس در مناطق کم برخوردار،  جذب و سازماندهی 
مشــارکت های اجتماعی و مدیریت کمک هــای مردمی در 
برنامه های عمرانی و پروژه های آموزشی و برگزاری همایش ها 
و پویش های ملی در حوزه مدرسه سازی ازجمله موضوعات 

فعالیت این قرارگاه است.

خیابان های فرعی منطقه بی بیان آسفالت شدند
به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، 
عملیات اجرای روکش آسفالت خیابان های فرعی منطقه ی 
بی بیان انجام شــد .  در این عملیات که در راستای عمل به 
مســئولیت های اجتماعی و توسط اداره خدمات مهندسی و 
بهسازی اماکن این شرکت صورت گرفت خیابان های فرعی 
حدفاصل کارخانه بهره برداری نمره 9 تا مسجد امام رضا )ع( 
و همچنین خیابان های فرعی ســمت تعاونی قدیم به متراژ 
تقریبی ۱2۰۰۰ متر مربع از روکش آســفالت گرم بهره مند 

شدند . 
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معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

بحران کم آبی، مانع انجام تعهدات تولیدی و صادراتی ذوب آهن نشد

نیروی  توزیــع  مدیرعامل شــرکت  گلســتان- 
برق گلســتان از حضور پرشــور مردم فهیم اســتان 
در انتخابات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری و 
ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا تقدیر 

و تشکر نمود
علــی اکبر نصیری گفــت : خادمان صنعت برق 
در قالب اکیــپ هاي عملیاتي این شــرکت در روز 
۲۸ خــرداد ماه ۱۴۰۰ به صــورت آماده باش کامل 
بــوده و تمام توان خود را براي انجام انتخاباتي بدون 

خاموشي به کار گرفتند
علي اکبــر نصیري اظهار داشــت: لغــو تمامي 
مرخصي ها پرســنل این شــرکت از هفته گذشــته 
تا پایــان انتخابات، اســتفاده از مولدهاي اضطراري 
و بازدید، برگزاري نشســت ها و جلســات توجیهي، 
کنترل و سرویس شبکه هاي توزیع از جمله اقدامات 
انجام شده براي تامین برق پایدار روز انتخابات است
وي با بیان اینکه پرســنل شرکت توزیع نیروي 
برق این استان عالوه بر حضور با شکوه در انتخابات 
تامیــن کننده بــرق پایــدار مراکــز انتخاباتي نیز 
هســتند گفت: تمامي نیروهاي ســتادي، مدیریتي، 
گروه هاي حراســتي و عملیاتي بــا ناوگان مجهز به 
منظور حفاظت از تاسیسات توزیع برق و رفع معایب 
احتمالي در صورت بروز حوادث فني آماده بودند که 
در مجموع ۵۱۳ نفر از ســاعت ۶ صبح تا ســاعت ۲ 
بامداد روز بعد درقالب ۹۲۳۴ نفر ســاعت در ستاد و 

صف خدمات رسانی بصورت مستمر حضور داشتند

پیام تقدیر و تشکر مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان از حضور 
پرشور مردم فهیم استان در انتخابات

رشت-محمد اسماعیل هنرمند مدیر عامل توزیع 
نیروی بــرق گیالن در این آیین با اشــاره به اجرای 
طرح های جهــادی تبدیل کابــل خودنگهدار و تاب 
آوری گفت: از آغاز سال گذشــته به منظور پایداری 
شــبکه و تامین انرژی برق مشترکین در سطح استان 
گیالن اجرای دو طرح جهادی تبدیل شــبکه فرسوده 
مسی به کابل خودنگهدار و طرح تاب آوری با موفقیت 
اجرا شــدوی افزود: درفاز اول اجرای این طرح ۱۰۰۰ 
کیلومتر شبکه فرســوده با صرف هزینه ۱۲۰میلیارد 
تومــان به کابل خود نگهدار مجهز شــد و در فاز دوم 
نیز ۱۰۰۰ کیلومتر دیگر با اعتبار۱۴۰ میلیارد تومان 
در گیالن آغاز شــده اســت وی در بخش دیگری از 
ســخنان خود به اجرای طرح استانی تاب آوری اشاره 
کرد و گفت: در ســطح استان قریب به  ۹۰۰کیلومتر 
طرح تــاب آوری بهمراه اصــالح ۱۱۹ فیدر با صرف 
هزینــه ۲۲میلیارد  تومان به بهره برداری رســید که 
این اقدامات مهم طی ۵۰۳ مرحله با تالشهای ارزنده 
۲۲۵۴ اکیپ عملیاتی انجام شــده اســت مدیر عامل  
ضمن تشــکر از صبر و شــکیبایی مشترکین تصریح 
کرد :با توجه به شــرایط ویژه امسال در صنعت برق از 
جمله بروز خشکسالی و کمبود بارشها ، افزایش دمای 
زودرس ، اســخراج غیرمجاز رمــز ارزها و عدم توازن 
تولید و مصرف، رعایــت راهکارهای مدیریت مصرف 
از سوی مشــترکین  از جمله تنظیم ترموستات کولر 
بروی دمای آسایش )۲۵ درجه به باال( و عدم استفاده 
از وسایل پرمصرف در ســاعت اوج مصرف به صنعت 
برق جهت تامین برق پایدار کمک شایانی می کنند.

آغاز فازم دوم طرح تبدیل شبکه 
فرسوده سیمی به کابل خودنگهدار در 

استان گیالن
ایالم- مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت:با توجه به 
اینکه بستر دوره چهارم انقالب صنعتی IT می باشد استفاده از فن 
آوری های جدید در زمینه ایمنی و آتش نشانی در مجموعه وزارت 
 نفت و بالتبع در شرکتهای تابعه وزارت نفت ضروری به نظر می رسد.

به گــزارش روابط عمومی، دکتر" روح الــه نوریان" در دومین 
کمیتــه تخصصی ایمنی و آتــش نشــانی وزارت نفت که به 
میزبانی پاالیشــگاه گاز ایالم برگزار شد، افزود: انقالب صنعتی 
چهــارم تحول عظیمی در ۱۰ ســال آینده بــه وجود خواهد 
آورد که در بحث فن آوری های نوین، پیشــرفت های رباتیکی 
،شــهر هوشمند، رایانش ابری، هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی، 
کالن داده ها و داده کاوی، محاســبات نــرم و کاربرد اینترنت 
 اشــیا می توانــد دراین صنعت تحول اساســی ایجــاد کند.

وی به اهمیت موارد ایمنی و آتش نشانی در واحدهای پرمخاطره 
همچون پاالیشگاه ها اشــاره کرد و اظهار داشت:با شروع دوره 
چهارم انقالب صنعتی از سال ۲۰۱۵ و استفاده از فن آوری های 
جدید در بخش های ایمنی و آتش نشــانی همچون استفاده از 
واقعیت مجازی V.R  در شــبیه سازی حوادث و استفاده آتش 
نشــانان از آن،کاله ایمنی و دســتبند هوشمند، سنسورهای 
هوشمند در امداد و نجات، ردیابی افراد،ارسال لحظه ای اطالعات 
 حیاتــی برای آمادگی و مقابله با حوادث احتمالی ضرورت دارد.

 HAZID ، وی به شناســایی خطرات با روش هــای مختلف
HAZOP ،  JHA وهمچنیــن انجام اقدامات اصالحی برای 
فعالیت های ریسک باال در ســنوات گذشته در این پاالیشگاه 
گاز اشــاره و تصریح کرد:با اقدامات انجام شــده در واحدهای 
فرآیندی خوشبختانه در چند سال گذشته حادثه ناتوان کننده 
یا آتش ســوزی گسترده در سطح پاالیشــگاه نداشته ایم و در 
 زمینه کاهش حوادث این شــرکت کارنامه قابــل قبولی دارد.

همچنین مدیر HSE شــرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه 
علل تامه اکثر حوادث در شــرکت های زیرمجموعه شــرکت 

ملــی گاز ایران خطاهای انســانی اســت،گفت: علل تامه اکثر 
حوادث خطاهای انسانی است که نشان دهنده اهمیت فاکتور 
 های انســانی و نقش تعیین کننده آنها در حوادث می باشــد.
"غالمرضــا بهمــن نیا بــه وضعیــت رو به رشــد  HSE در 
شــرکت پاالیش گاز ایالم اشــاره کــرد و افزود: بــا ادامه این 
رونــد انتظار بر این اســت که پاالیشــگاه ایالم بــه زودی در 
 رده پاالیشــگاه هــای برتــر  در حــوزه HSE دیده شــود.

 وی به اهمیت و ضرورت نگاه عمیق به علل بروز حوادث و درس 
آموزی از حوادث اشــاره و اظهار داشت: مدیریت HSE شرکت 
ملی گاز ایران در راستای پیشگیری از بروز حوادث با تکیه بر درس 
آموزی از حوادث گذشته، پروژه های بهبود متعددی از جمله" 
بررســی حوادث ۱۰ سال اخیر در شرکت ملی گاز و استخراج و 
استفاده از درس آموخته ها" و "بررسی نقش خطای انسانی در 
حوادث و راهکارهای حذف علل ریشه ای بروز خطاها و مدیریت 
 بهینه فاکتور های انسانی" تعریف نموده و در حال پیگیری می باشد.
بهمــن نیا خاطر نشــان کــرد: در حــوزه HSE، شــرکت 
ملــی گاز ایــران تــالش می کنــد با ایجــاد هــم افزایی در 
همــه شــرکت هــای زیرمجموعه و بــکار گیــری ظرفیت 
 موجــود از بروز مجــدد حوادث گذشــته پیشــگیری کند.
مدیر HSE شرکت ملی گاز ایران گفت: به هر حال راه کار اساسی در 
پیشگیری از حوادث، ارتقائ فرهنگ HSE در سطح کل سازمان 
و اشاعه ی این موضوع که: "همه در زمینه HSE مسئول هستند" 
 می باشد که در این راستا آموزش نقش اساسی در این زمینه دارد.
بهمن نیا افزود:برگزاری آموزش های حضوری و مجازی، تدوین، 
چاپ و انتشار کتابچه های قوانین طالیی در زمینه های ایمنی، 
بهداشت و محیط زیســت، استخراج ۵۰۰ درس آموخته از ۵۰ 
حادثه در ســطح وزارت نفت و اطالع رسانی در سطح شرکت 
و.... از جمله اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری از حوادث 

بوده است

استفاده از فن آوری جدید در زمینه ایمنی و آتش نشانی ضروری است

کرمانشــاه-   مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کرمانشاه با بیان 
اینکه بیشترین کاهش بارش در کشــور مربوط به کرمانشاه است، 
در خصوص وضعیت آب شــهر کرمانشــاه در تابستان پیش رو ابراز 
نگرانی کرد. علیرضا کاکاوند در نشست خبری برگزار شد، با اشاره به 
خشکسالی کشور و کاهش بارش ها در ایران، گفت: بیشترین کاهش 
بارندگی در سراسر کشور مربوط به کرمانشاه به میزان ۱۹۰ میلی متر 
بوده اســت. وی کاهش ۷۰ درصدی دبی چشمه ها که منبع اصلی 
تامین آب روستاهای استان اســت را از پیامدهای این خشکسالی 
دانست و عنوان کرد: در خصوص چاه ها نیز به طور میانگین سه لیتر 
در ثانیه کاهش دبی داشته ایم. به گفته این مسئول، دبی سراب قنبر 
که یکی از منابع اصلی تامین آب شــهر کرمانشاه است از ۳۰۰ لیتر 
در ثانیه در ســال گذشته، اکنون به ۱۰۵ لیتر در ثانیه رسیده است. 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه ادامه داد: در کنار 
کاهش منابع آبی، متاسفانه میزان مصرف همچنان باال است، بگونه ای 
که در مناطق شهری ۱۷۴۱ لیتر در ثانیه ) ۱۰۵۰ لیتر آن مربوط به 
شهر کرمانشاه( و در مناطق روستایی ۲۸۳ لیتر در ثانیه کمبود آب 
داریم. کاکاوند ســرانه مصرف آب در کرمانشاه را ۲۲۳ لیتر در شبانه 
روز اعالم کرد و با بیان اینکه این عدد در کشور ۱۷۰ لیتر و در جهان 
کمتر از ۱۵۰ لیتر در شــبانه روز اســت، یادآور شد: در کنار مصرف 
باالی مشترکین، مصارف غیرمجاز و غیرمنطقی هم داریم. وی معتقد 

است، این مصارف باال منشا فرهنگی دارد و  آنچه از نحوه مصرف آب 
مشاهده می شود نشان می دهد بسیاری از مردم هنوز خشکسالی را 
باور نکرده اند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه راهکار 
اصلی رفع مشکل کم آبی شهر کرمانشاه را اجرای کامل طرح آبرسانی 
بلندمدت از سد گاوشان دانست که ۲۵۰۰ لیتر در ثانیه آب به شهر 
می رساند. کاکاوند با بیان اینکه این طرح قرار بود سال ۱۳۹۴ اجرا شود 
اما هنوز عملیاتی نشده، خاطرنشان کرد:هم اکنون فقط ۷۰۰ لیتر در 
ثانیه از ســد گاوشاه به صورت طرح اضطراری به کرمانشاه می رسد. 
وی اظهار کرد: آنطور که شــرکت آب منطقه ای قول داده، قرار است 
تصفیه خانه که بخشی از این طرح است به طور اضطراری برای هزار 
لیتر در ثانیه ) بجز ۷۰۰ لیتر کنونی( تا تیر ماه وارد مدار شود. وی با 
بیان اینکه در کنار این طرح باید مخازن و خطوط انتقال بین مخازن 
نیز اجرا شــود، افزود: بخشی از مشکل آب شهر کرمانشاه به واسطه 

کمبود ۱۲۹ هزار مترمکعبی مخازن در شهر است. .
هفت چاه جدید به کمک تامین آب کرمانشاه می آید

کاکاوند در ادامه از اقداماتی که برای کمک به تامین آب شــهر 
کرمانشاه توسط آب و فاضالب در حال انجام است نیز یاد کرد و گفت: 
سال گذشته یازده حلقه چاه جدید را برای شهر کرمانشاه وارد مدار 
بهره برداری کردیم و امسال نیز برای هفت چاه دیگر برنامه داریم که 
ظرف یک هفته آینده سه حلقه از این تعداد و تا ۲۰ روز آینده مابقی 

آنها وارد مدار می شــود. وی سپس درباره اینکه اکنون کدام مناطق 
شهر کرمانشاه بیشتر مشکل قطعی دارند، گفت: سال گذشته عمده 
مشکل در ظفر، نوکان و ... بود که اکنون این مناطق آرام شده است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه اظهار کرد: اکنون 
نیز مجبوریم از ساعت ۱۴ تا ۱۷ مخازن میدان جمهوری، فردوسی و 
زیباشهر را نیم بست کنیم که شبکه هوا نگیرد که مناطقی از جمله 
زیباشهر، متخصصین، سعدی، خیام، بهار، منزه و بخشی از ارتفاعات 
مهدیه را تحت تاثیر قرار می دهد.وی تاکید کرد: در سایر نقاط شهر 

قطعی روزانه نداریم.
همه چیز درباره قطعی آب محالت شهید جعفری و فردوسی

کاکاوند ســپس به مشــکل قطعی چند روزه آب در محدوده 
فردوسی و خیابان شهید جعفری اشــاره کرد و گفت: متاسفانه در 
یکی از کوچه ها لوله گاز چسبیده به لوله آب کار شده بود که با عبور 
ماشین سنگین و وارد شدن فشار، لوله آب قیچی شده بود و به سختی 
نشت یابی شد. کاکاوند با اشاره به تالش فراوانی که برای پیدا کردن 
منشا این قطعی انجام شد، گفت: پیمانکار شرکت گاز که لوله گاز را 
اینگونه چسبیده به لوله ما کار کرده باید جوابگوی زیان قطعی آب پنج 
روزه شش تا هفت هزار مشترک این منطقه باشد. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان کرمانشاه تاکید کرد: هم اکنون مشابه این مشکل 
در زیباشهر نیز رخ داده و سه شبانه روز است که نیروها مشغول کار 

در این منطقه هستند.
پرت ۳۸ درصدی آب در کرمانشاه

کاکاوند در ادامه از وضعیت هدررفت آب در کرمانشــاه هم یاد 
کرد و گفت: اکنون میانگین پرت آب در اســتان ۳۳ درصد است که 
از میانگین ۲۲ تا ۲۵ درصدی کشــور باالتریم.به گفته این مسئول، 
میانگین پرت آب در شهر کرمانشاه نیز ۳۸ درصد است که البته نسبت 
به گذشته که ۴۱ درصد پرت داشتیم، کاهش یافته است. وی بخشی 
از این پرت آب را مربوط به مشترکین غیرمجاز دانست و از شناسایی 
۱۰ هزار مشترک غیرمجاز در کرمانشاه خبر داد که بسیاری از آنها 
خانه باغ های اطراف شهر هستند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان کرمانشاه با بیان اینکه جرائم انشعابات غیرمجاز اثرگذار نیست، 

۱۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آب و فاضالب کرمانشاه
کاکاونــد در ادامه از جهش ۱۲ برابری اعتبارات شــرکت آب و 
فاضالب در سال جاری خبر داد که با پیگیری های استاندار، نمایندگان 
مجلس، وزارت نیرو و آبفای استان به رقم ۱۱۰۰ میلیارد تومان رسیده 
است.وی اظهار کرد: البته هنوز ریالی از این اعتبارات تخصیص پیدا 
نکرده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه افزایش 
اعتبارات تنش آبی به رقم ۱۱۲ میلیارد تومان، اعتبارات حوزه فاضالب 
از ۱۴ میلیارد تومان سال گذشته به ۱۹۰ میلیارد تومان و ... را از جمله 

این موارد دانست.

بسیاری از مردم هنوز خشکسالی را باور نکرده اند، کرمانشاه بیشترین کاهش بارش را داشته است

رشت- مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب گیالن در 
نشست خبری با اصحاب رسانه که به صورت ویدئوکنفرانس 
برگزار شد، با بیان اینکه مراقبت از آب بعنوان ثروت ملی، 
وظیفه همگانی است، گفت: با صرفه جویی در مصرف آب 
حتی در کمترین میزان، می توانیم تابســتان پیش رو را 
با تنش کمتری پشت سر بگذاریم.به گزارش دفتر روابط 
عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب استان 
گیالن؛ سید محســن حسینی با ارائه آماری در خصوص 
کاهش بارش برف و باران در سال آبی ۹۹ نسبت به سال 
های گذشــته گفت: کاهش نزوالت جوی موجب کاهش 
آبدهی چشمه ها شده است که این امر تاثیر مستقیمی بر 
کمبود آب شرب مناطق مختلف استان دارد.وی با تاکید 
بر اینکه ۳۱۳ روستای گیالن که از طریق چشمه ها تامین 
آب می شوند، در تابستان سال جاری با تنش آبی مواجه 
خواهند شد، افزود: تمهیداتی برای رفع کاهش تنش آبی 
این روستاها پیش بینی شده استوی در بخش دیگری از 
ســخنانش با اشاره به اینکه شرکت آب و فاضالب گیالن 
هیچ برنامه مدون و از پیش تعیین شــده ای برای قطع 
آب شرب ندارد، گفت: تنها در صورت بروز برخی حوادث 
و تعمیرات خطوط و تاسیسات آبرسانی ممکن است آب 
شــرب برخی مناطق دچار اُفت فشــار و یا قطعی موقت 
شود که این موضوع در قالب اطالعیه به اطالع مردم عزیز 
رســانده می شود تا نسبت به ذخیره سازی آب مورد نیاز 
خود اقدام کنند.حسینی با تاکید بر گسترده بودن حجم 
خدمات رسانی شرکت آب و فاضالب استان گفت: در حال 
حاضر بیش از یک میلیون مشترک شهری و روستایی در 
گیالن از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن: 
مراقبت از آب بعنوان ثروت ملی وظیفه 

همگانی است
قزوین-معاون فروش و خدمات مشــترکین شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان قزوین گفت: با همکاری بنیاد 
نخبگان استان قزوین، رویداد استارت آپی» ایده های نو 
در مواجهه با افزایش مصرف و چالش قطعی برق« تیرماه 

امسال در قزوین برگزار می شود.
ســید محمد قافله باشــی در خصوص این رویداد 
اســتارت آپی اظهارداشت: به منظور استفاده از ایده های 
نخبگان و صاحب نظران در کاهش مصرف انرژی و بهینه 
سازی مصرف رویداد استارت آپی با همکاری بنیاد نخبگان 
استان و شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار می 

شود.
وی بیــان کرد: رویداد »ایده هــای نو در مواجهه با 
افزایش مصرف و چالش قطعی برق« در محورهای اصالح 
الگوی مصرف در ساعات پیک بار، ابداع روش های نو آورانه 
و هوشمند، ارتقای مانیتورینگ مصرف، کاهش همزمانی 
بار مصرفی، مدیریت پیامدهای قطعی برق در فرآیندهای 
تولید، کاهش ضایعات، ارتقای ایمنی صنعتی، مالحظات 
برق اضطراری و ذخیره ســازی انرژی، مدیریت مصرف 
بهینه انرژی، کاهش قیمت تمام شده و کاهش و تنظیم 
بارهای سرمایشی، جایگزینی تجهیزات فرسوده و کم بازده 
و فناوری های نوین و فضای مجازی در بخش انرژی های 

نو، اینترنت اشیا، شبکه های اجتماعی برگزار می شود.
قافله باشی تصریح کرد: درحوزه ایده پردازی صنایع 
مختلف شیشه، کاشی، فوالد و مواد لبنی، مراکز کشاورزی 
و چاه های آبیاری، دامداری هــا، مرغداری ها و پرورش 
ماهی، مراکز اداری ، تجاری و مسکونی در بخش شهری و 

روستایی مورد نظر است.

رویداد ایده های نو در مواجهه با افزایش 
مصرف و چالش قطعی برق در قزوین 

برگزار می شود اراک - به منظور بزرگداشــت بانو مجتهده امین و ســی و 
هشتمین سالگرد درگذشت این بانوی فرهیخته، همایش استانی 
»بانوی تحول آفرین تاریخ« به همت دفتر نماینده ولی فقیه در 
استان مرکزی و دانشگاه فرهنگیان پردیس زینب کبری )س(( 
اراک، در این شهرستان برگزار شد.  سرپرست دانشگاه فرهنگیان 
پردیس زینب کبــری)س( اراک اظهار کرد: الگویی که با قرآن 
و سیره انبیای الهی و امامان معصوم مؤانست دارد، می تواند در 
پرورش و تربیت فرزندانی صالح و شایسته و داشتن خانواده ای 
سالم و در نهایت جامعه ای سالم تأثیرگذار باشد.  زهرا عسگری، 
سرپرست دانشگاه فرهنگیان پردیس زینب کبری)س( اراک، در 
همایش اســتانی »بانوی تحول آفرین تاریخ« که به همت دفتر 
نماینده ولی فقیه در استان و این دانشگاه برگزار شد، گفت: برای 
داشتن دختران و زنانی تراز انقالب اسالمی باید در کنار اسوه های 
دینی همچون حضرت زهرا)س(، حضرت زینب )س(، الگوهای 
عینی و قابل لمس ارائه دهیم تا برای نوجوان و جوان امروز قابل 
لمس باشد. وی بیان کرد: همایش بانوی تحول آفرین تاریخ الگوی 
جهانی به منظور بزرگداشت بانوان مفاخر کشور است که می تواند 
به عنوان طلیعه کنگره ملی بانوان تحول آفرین برای سال آینده 
مطرح باشد. یکی از رسالت های دانشگاه فرهنگیان تربیت دانشجو 
معلم است و برای رسیدن به حیات طیبه بر اساس نظام معیار 
اســالمی و آنچه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آمده 
است. عسگری ادامه داد: حیات طیبه یا سبک زندگی اسالمی 
دستیابی به وضع مطلوب زندگی اســت که بر اساس مبانی و 
ارزش های دین اسالمی است که تحقق آن باعث رسیدن به قرب 
الهی می شود و این امر همان عاملی است که بانو مجتهده امین و 
سایر بانوان مفاخر کشور به آن رسیده اند. وی بیان کرد: در زمان 
حیــات بانو مجتهده امین و پس از آن همه علما و مجتهدان از 
ایشان تکریم کرده اند و همان طور که عالمه طباطبایی بین مردان 

و علما بی نظیر هستند، بانو مجتهده امین نیز بین بانوان دارای 
چنین جایگاهی هســتند. همه ما به عنوان افرادی که در حوزه 
تعلیم و تربیت نقش آفرین هستیم باید دانش آموزان، دانشجویان 
و جوانان به ویژه بانوان و دختران را با جایگاه بانوانی که در جامعه 
اسالمی تأثیرگذار بوده اند آشنا کنیم. عسگری با اشاره به اینکه 
بانوان مفاخر ایران کم نیستند، اظهار کرد: البته این خأل احساس 
می شود که این بانوان آن گونه که باید در جامعه معرفی نشدند، 
یکی از اهداف برگزاری این همایش گرامیداشت یاد و بزرگداشت 
نام این بانوان فرهیخته است، بانو مجتهده امین، طوبی کرمانی، 
مهری سویزی، گرجی، طاهره دباغ، شهال حبیبی و فاطمه رهبر 
از جمله بانوانی هستند که باید برای معرفی آنان اقداماتی صورت 
گیرد تا به عنوان الگو و اسوه به جامعه معرفی شوند. وی بیان کرد: 
الگویی که با قرآن و سیره انبیای الهی و امامان معصوم مؤانست 
دارد، می تواند در پرورش و تربیت فرزندانی صالح و شایســته و 
داشتن خانواده ای سالم و در نهایت جامعه ای سالم تأثیرگذار باشد 
و الگوپذیری شایسته در ســوره »تحریم« آیه ۱۱: »َوَضَرَب الَلّ 
َمَثــاًل لِلَِّذیَن آَمُنوا اْمَرأََت فِْرَعْوَن إِْذ َقالَْت َرِبّ ابِْن لِي ِعْنَدَک بَْیًتا 
الِِمیَن،  ِني ِمَن الَْقْوِم الَظّ ِني ِمْن فِْرَعْوَن َوَعَملِِه َونَِجّ ِة َونَِجّ فِي الَْجَنّ
و باز خدا برای مؤمنان )آســیه( زن فرعون را َمَثل آورد هنگامی 
که )از شــوهر کافرش بیزاری جست و( عرض کرد: بار الها )من 
از قصر فرعونی و عزت دنیوی او گذشــتم( تو خانه ای برای من 
نزد خود در بهشت بنا کن و مرا از شّر فرعون )کافر( و کردارش 
و از قوم ســتمکار نجات بخش« بیان شده است. مسئول دفتر 
نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان مرکزی 
بیان کرد: پذیرش واقعی زن مبتنی بر نگاه واقع گرایانه است و بر 
همین مبنا نظام اجتماعی بنا شده است. تبعیت از غرب جایگاهی 
ندارد. چراکه آنان هویت خود را نشناخته و دارای هویت وارداتی 

و محدود هستند. 

سرپرست دانشگاه فرهنگیان پردیس زینب کبری)س( اراک تاکید کرد: 
تربیت فرزندانی شایسته در سایه مؤانست با الگوهای قرآنی


