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خرید  ۳۰دستگاه وانت دوکابین اورژانسی
مقره شو در برق منطقه ای خوزستان

عدم افزایش نرخ کرایه تاکسی های قم
تا پایان سال جاری

اهواز-فرج :معاون مالی و امور پشتیبانی شرکت برق
منطقه ای خوزستان با بیان اینکه بیش از  ۱۹۱میلیارد ریال
ماشین مقره شو در این شرکت خریداری شده ،گفت۳۰ :
دستگاه وانت دوکابین مجهز به مقره شو برای شستشوی
خطوط انتقال برق در حالت اورژانسی خریداری شده است.
مهدی باسطی نیا بیان کرد :به وانت دوکابین های
شستشوی مقره ها ،آمبوالنسی یا اورژانسی هم می گویند
چرا که از این قابلیت برخوردار هستند در مناطق صعب
العبور و یا مناطقی که خطر فرو رفتگی تجهیزات سنگین
وجود دارد برای شستشوی خطوط برق مورد استفاده قرار
بگیرند.وی افزود :تاکنون  ۱۵دستگاه وانت دو کابین مجهز به مقره شو به امور حمل و نقل این شرکت تحویل داده شده
و  ۱۵دستگاه دیگر که در حال نصب تجهیزات هستند تا بهمن ماه سال جاری به ناوگان برق منطقه ای خوزستان اضافه
می شوند.معاون مالی و امور پشتیبانی شرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد :عالوه بر خرید وانت دو کابین ها،
از سال  ۹۵تاکنون  ۱۳دستگاه کامیون مقره شو و دو دستگاه باالبر مقره شو  ۳۳متری نیز در در این شرکت خریداری
شده است.باسطی نیا با بیان اینکه هزینه خرید وانت دو کابین ها و نصب تجهیزات بر روی آن بیش از  ۶۸میلیارد ریال
بوده است ،تصریح کرد :در مجموع هزینه خرید دستگا های مقره شو  ۱۹۱میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال بر اساس قیمت
ها و توافق های سال  ۹۵و  ۹۶بوده است.
وی اضافه کرد :بعد از خاموشی های گسترده سال  ۹۵به دلیل ریزگردها ،خرید ماشین آالت مقره شو در دستور
کار این شرکت قرار گرفته و در حال حاضر با دستگاه های خریداری شده که قابلیت شستشوی خطوط گرم و سرد
را دارند و شستشوی مرتب خطوط و پست های برق  ،خطر خاموشی بر اثر آلودگی ها به حداقل ممکن رسیده است.

مدیر عامل سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی
شهرداری قم گفت :تا پایان سال جاری به هیچ عنوان نرخ
کرایه تاکسیهای استان افزایش نخواهد داشت
مرتضی عزتی عنوان کرد :تاکنون  ۲۵دستگاه در
دو خط مجهز به سیستم پرداخت الکترونیک به صورت
آزمایشی شدهاند تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص و ارزیابی
شود.
وی با اشاره به وجود دو مسئله در تاخیر راهاندازی این
سیستم در تمام خطوط استان ،بیان کرد :برخی از مسافران
بدلیل نداشتن اینترنت امکان استفاده از این سیستم را
ندارند ،همچنین رمز دوم یکبارمصرف از دیگر مشکالت آن است که باتوجه به اینکه  ۶۰درصد از سفرهای داخل قم زیر
سه کیلومتر است و از طرفی دریافت رمز دوم یکبارمصرف زمانبر است استفاده از این سیستم بامشکالتی مواجه شده
است.عزتی خاطر نشان کرد :تا اسفندماه سال جاری  ۳۰۰تاکسی دیگر بعد از ارزیابی مشکالت این سیستم و برطرف
شدن آنها مجهز به آن خواهند شد.مرتضی عزتی با بیان اینکه در صورت دریافت کرایه بیشتر با رانندگان متخلف
برخورد خواهد شد ،اظهار داشت :مسافران میتوانند در صورت تخلف رانندگان کد روی ماشین آنها را به شمارههای
 ۳۶۶۲۸۸۰۰و یا شماره  ۳۰۰۰۵۱۳۳گزارش دهند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی همچنین در رابطه با احتمال افزایش نرخ کرایهها در سال
جدید ،اظهار داشت :بعد از بررسی و محاسبه افزایش قیمتها و کسب استعالم کتبی از  ۳۰دستگاه و همچنین بررسی
افزایش حقوقها و افزایش قیمت اقالم یدکی ،ارزیابیهای الزم صورت میگیرد و در رابطه با افزایش و همچنین میزان
و درصد افزایش نرخ کرایه تاکسیها ،تصمیمگیری خواهد شد.

مدیر روابط عمومی و
آموزش همگانی شرکت آب
وفاضالب استان اصفهان با اعالم
اسامی برگزیده گان گفت:در
بخش کودک دیانا حسینی 9
ساله از اردستان ،امیر محمد قادر
زاده  9ساله از اردستان ،یونس
عباسیان  8ساله از منطقه 5
اصفهان ،امیرحسین فوالدگر 8
ساله از لنجان و ستایش زاهدی
 9ساله از گلپایگان به مرحله
کشوری سومین دوره مسابقه
نقاشی آب مساوی زندگی راه
یافتند.
وی افزود :در بخش نوجوان
کوثر کوثر بادی  16ساله از
بادرود  ،مهزیار معصومی  11ساله از گلپایگان ،ملیکا
مجیدی  12ساله از گلپایگان  ،مبینا نکونام  16ساله از

آب را چگونه می بینید؟ بوده است.
مدیر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب و
فاضالب استان اصفهان اعالم کرد :از میان آثار دریافتی
این مسابقه  10اثر برتر به مرحله کشوری راه یافتند این
درحالیست که مرحله کشوری سومین دوره مسابقه آب
مساوی نقاشی اواخر سال جاری برگزار خواهد شد ،به
آثار برتر هم در مرحله استانی و هم در مرحله کشوری
جوایز ارزنده ای تعلق خواهد گرفت.
بنی طباء هدف از برگزاری جشنواره نقاشی
آب=زندگی را استفاده از توانایی هنری کودکان ونوجوانان
و تکثیر و نشر آثار آنان از فضای پیرامونی و جلب توجه
افکار عمومی به پدیده کم آبی برشمرد و افزود :زبان هنر
بهترین وسیله برای انتقال مفاهیم آموزشی و ضرورت
های جامعه است و مقطع سنی کودک و نوجوان بهترین
دوران برای فراگیری آن می باشد .همچنین هدف
گسترش فرهنگ صحیح مصرف آب میان آحاد جامعه،
با استفاده از توانایی هنری کودکان و نوجوانان می باشد
که مقصود توجه افکار عمومی به پدیده کمآبی است..

اعالم برگزیده گان سومین دوره مسابقه نقاشی آب = زندگی ویژه کودکان و نوجوانان در اصفهان

اصفهان  -مرادیان :سومین دوره مسابقه نقاشی
آب = زندگی با موضوع مدیریت مصرف آب ویژه کودکان
و نوجوانان با همکاری شرکت آب و فاضالب و اداره کل
آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب
و فاضالب استان اصفهان با اشاره به برگزاری سومین
دوره مسابقه نقاشی آب = زندگی گفت :در سومین دوره
مسابقه آب مساوی زندگی در استان اصفهان  9004اثر
در بخش کودکان و نوجوانان به دبیر خانه این مسابقات
ارسال شد که از این رقم 7هزارو  134اثر در بخش
کودکان و هزار و  870اثر در بخش توجوانان بوده است.
سید اکبربنی طباءبا بیان اینکه  5منطقه اصفهان و
 20شهرستان در استان در این مسابقات شرکت نمودند
اعالم کرد :سومین دوره مسابقه نقاشی آب مساوی زندگی
با استقبال قابل توجه کودکان و نوجوانان رده سنی  4تا
 16سال روبرو شد و پس از داوری صورت گرفته  5نفر
در بخش کودک و  5نفر در رده سنی نوجوانان به مرحله
کشوری راه یافتند.

معاون تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب،
تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان عنوان کرد؛

نمونه برداری و آنالیز
روغن( )OCMسد و نیروگاه
شهید عباسپور پایان یافت

گلپایگان و زهرا نمازی  16ساله
از گلپایگان به مرحله کشوری
این دوره مسابقات راه یافتند.
بنی طبا به موضوع نقاشی
در بخش کودک و نوجوان در
سومین دوره مسابقه نقاشی آب
مساوی زندگی پرداخت و اعالم
کرد :موضوعات بخش کودک این
رقابت شامل :آب از کجا و چگونه
به دست می آید؟ چگونه می
توان آب را نگهداری کرد؟چه کار
کنیم که آب هدر نرود؟ چگونه
ممکن است آب آلوده نشود؟ آب
چه نقشی در زندگی ما دارد؟ و
موضوعات بخش نوجوان شامل:
در انجام چه مشاغلی به آب نیاز
است؟ برای آینکه آبها آلوده نشوند چه باید کرد؟با چه
روشی از هدررفت آب جلوگیری میکنید؟ آینده منابع

اهواز-فرج :معاون تعمیرات نیروگاهی در شرکت نصب ،تعمیر و نگهداری
نیروگاه های برق آبی خوزستان از اتمام موفقیت آمیز نمونه برداری و آنالیز
روغن( )OCMتجهیزات نیروگاهی و ترانس های سد و نیروگاه شهید عباسپور
خبر داد .
«امیر محمودی» گفت :با پایان یافتن مراحل نمونه برداری و استاندارد سازی
نمونه ها از تجهیزات اصلی و ترانس های نیروگاه اول و دوم سد شهید عباسپور
 ،نمونه ها در آزمایشگاه استاندارد ،مورد بررسی قرار گرفت و آنالیز نتایج توسط
کارشناس و مشاور شرکت انجام شد.

وی تصریح کرد :نتایج و تفسیر آنالیز روغن طی بیش از  5جلسه فنی با حضور
کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان ،کارشناسان شرکت تولید و بهره برداری
سد و نیروگاه شهید عباسپور و شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی مورد بررسی
قرار گرفت و راهکارهایی جهت رفع مشکالت موجود ارائه گردید .
محمودی در پایان افزود :آزمایشات و آنالیز دوره ای روغن و شناسنامه ای
نمودن آزمایشات ( )OCMبه جهت کاهش هزینه های تعمیرات و از کار افتادگی
های خارج از زمان های معمول و اعالم شده در تمام نیروگاههای استان در حال
اجرا می باشد .

اخبار

7

در کارگاه آموزشی آشنایی با بازار عمان مطرح شد:

عمان؛ کشوری با مزیت های کم نظیر

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان در کارگاه آموزشی
آشنایی با بازار عمان که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد،
گفت :از ویژگی های کشور عمان روابط سیاسی منحصر به فرد در
منطقه ،سهولت در ثبت شرکت با سهامداری ایرانی ،اجازه ثبت با
100درصد مالکیت خارجی در مناطق آزاد ،برخورداری از قرارداد
موافقتنامه تجارت آزاد و پلی مناسب برای دسترسی به بازارهای
جهانی به منظور صادرات مجدد را میتوان نام برد .آرزو جمالی
نظری با بیان اینکه تهران ،شیراز ،اصفهان و مشهد بیشترین حجم
صادرات به عمان را دارند ،افزود :عمان کشوری 100درصد مصرف
کننده بوده و به دنبال کاالهای با کیفیت خوب و قیمت مناسب
است .این مدرس دانشگاه ،عمان را کشوری پادشاهی با 12 GDP
درصدی  ،نرخ تورم  4دهم درصدی و نرخ بیکاری  16درصدی
معرفی و تصریح کرد :پول این کشور به عنوان سومین پول قدرتمند
بینالمللی محسوب میشود .دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و
عمان گفت :عمان دارای رتبه دوم ریسک پذیری در اقتصاد جهانی
بوده و رتبه سهولت کسب و کار آن در بین  189کشور  67و رتبه
رقابت پذیری آن در بین  146کشور  47است .جمالی نظری ،آیتم
های اصلی سرمایهگذاری در این کشور را تولید ،حمل و نقل و
لجستیک ،شیالت ،معدن و گردشگری بیان و تاکید کرد :استان
اصفهان به دلیل وجود پتانسیلهای خوب در زمینه معدن ،میتواند
از ظرفیت خوب صادرات محصوالت معدنی به عمان استفاده کند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

هیئتهای مذهبی بدون مربی
و قاری قرآن نباشند

حجتاالسالم نوراهلل ولی نژاد گفت :هیئت های مذهبی بدون
مربی و قاری قرآن نباشند.به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات
اسالمی گلستان ،حجتاالسالم نوراهلل ولی نژاد اظهار کرد :اساسا برای
هدایت ،رشد و تعالی جامعه و جهتگیری درست جامعه ضرورت دارد
فعالیت قرآنی افزایش بیشتری داشته باشد.وی ادامه داد :اگر به دنبال
این هستیم که به اهداف بلند و بزرگ دست پیدا کنیم باید در همه
بخش های جامعه قرآن را گسترش دهیم.مدیرکل تبلیغات اسالمی
گلستان ابراز کرد :قرآن «ثقل اکبر» و عترت «ثقل اصغر» است و با
قرآن و عترت به جامعه باید تعالی و شکوفایی بخبشیم.عضو شورای
فرهنگ عمومی استان گفت :سازمان تبلیغات اسالمی به دنبال این است
که الیه های درونی جامعه فعالیت قرآنی را برنامه ریزی و طراحی و
اجرا کند و تبلیغات اسالمی با برنامه تبلیغ قرآن ،هفته قرآن و همایش
قرآنی و تجلیل از قاری برتر و مدرسان قرآن در این مسیر گام بر می
دارد.وی متذکر شد :تبلیغات اسالمی دو سر فصل مهم را در این
مسیر تعریف کرده و نخست موضوع موسسه قرآنی و خانه قرآن
شهری و روستایی است.حجتاالسالم ولینژاد بیان کرد :مبنا این
است هر  ۱۰هزار گلستانی یک موسسه قرآنی بهره مند باشند و
هر  ۵هزار گلستانی یک خانه قرآن شهری و روستایی باید داشته
باشد و با این تعریف اگر بتوانیم جامعه را مهندسی کنیم به همه
بخش های جامعه توانستیم کار قرآنی را تسریع دهیم.وی افزود:
نزدیک به  ۱۶۰روحانی مستقر روستا در استان وجود دارد و به همه
روحانی مسقر ابالغ کردیم مجامع قرآنی در سطح روستا شکل دهند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان گفت :هیچ هیئتی بدون قاری
قرآن و مربیان قرآن نباشد و تمام مساجد یک معلم قرآن خواهد
داشته و تمام هیئت مذهبی یک معلم قرآن نیاز دارد و آنهایی که
ندارند یک نفر را آموزش می دادیم و به همه تشکل های مذهبی
تاکید کردیم که برنامه با قرآن را دنبال کنند.

