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پیشرفت  25درصدی فعالیت های تعمیرات واحد 4
بخاری نیروگاه شهید رجایی

بیستمین روز از فعالیت های تعمیرات اساسی واحد
شماره  4بخاری نیروگاه شهید رجایی مطابق با برنامه ریزی
تعریف شده ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق
شهید رجایی ،بیستمین روز از فعالیت تعمیرات اساسی
واحد شماره  4بخاری به ظرفیت  250مگاوات در حالی
ادامه دارد که با انجام برش کاری لوله های «رهیت»،
دمونتاژ توربین  HP، IPو  ،LPتعویض بسکت های
« »GAHو  ،...پیشرفت این فعالیت تعمیراتی به 25
درصد رسیده است.
قلیاشویی بخشی از بویلر ،انجام تست های الکتریکی بر روی روتور ژنراتور ،پاکسازی لوله های بویلر از رسوبات،
همچنین دمونتاژ والوهای اصلی توربین ،تعمیرات اساسی  4دستگاه الکتروموتور و فن  6/6کیلوولت و تعمیرات اساسی
«ترین» شماره  4تصفیه خانه شیمی ،از دیگر فعالیت های تعمیراتی است که با موفقیت به پایان رسیده و یا در حال
انجام است.
در این دوره از برنامه های تعمیراتی ،دودکش این واحد هم تعمیرات اساسی خواهد شد به طوری که هم اکنون
دیواره سیمانی این تجهیز درحال تخریب است تا با دیواره جدید ،جایگزین شود.
در تداوم فعالیت های تعمیراتی واحدهای سیزده گانه نیروگاه ،واحد شماره  5گازی هم برای انجام تعمیرات
اساسی و  ،RIهم اکنون در دست تعمیرات قرار دارد.

افتتاح پانزدهمین کانون بسیج رسانه استان
خوزستان در دشت آزادگان

سجاد بهمئی ،مسؤول بسیج رسانه سپاه استان ،صبح
امروز در آیین افتتاح پانزدهمین دفتر کانون بسیج رسانه
استان خوزستان در دشت آزادگان با اشاره به اینکه حوزه رسانه
یکی از حوزههای مهم و مورد تاکید رهبر انقالب است ،اظهار
داشت :فضای رسانه امروزه یکی از حوزههای مهمی است که
باید مورد توجه قرار گیرد و فرموده مقام معظم رهبری که
دستور دادند که فضای مجازی را باید برای دشمن ناامن کرد
را تحقق ببخشیم ،ازخبرنگاران وفعاالن اجتماعی خواست در
حیطه معرفی اهداف انقالب اسالمی ایران ومنویات حضرت
امام خامنهای اروحنا له الفدا تالش کنند.
سروان بهئمی در ادامه گفت  :در حادثه غمانگیز شهادت سردار سلیمانی ،رسانه مقاومت تغییر ماهیت داد و در انتخابات
سال گذشته به رسانه بصیرتی تبدیل شد و در بحران کرونا ویروس به رسانه ی سالمت تغییر رویه داد تا مردم را نسبت به
رعایت پروتکل های بهداشتی ترغیب دهد.
سرگرد مهدی طرفی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دشت آزادگان با بیان اینکه رسانه یکی از ملزومات اساسی
برای نشر و مطالبه گری مشکالت شهرستان از مسولین است اظهار داشت که خبرنگاران وفعاالن اجتماعی این شهرستان از
ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی برای تهیه و تولید محتوا برخوردار است و این ناحیه مقاومت نهایت همکاری وحمایت خود را
با این عزیزان دارد.در پایان این مراسم محمدمهدی عبیداوی به عنوان مسئول کانون بسیج رسانه شهرستان دشت آزادگان
منصوب شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد:

تأمین رایگان اکسیژن بیمارستانها توسط فوالد مبارکه اقدامی راهگشا و ارزشمند

اصفهان –مرادیان :رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در
گفتوگوی تلفنی با رادیوفوالد از اقدام فوالد مبارکه در تأمین رایگان
اکسیژن بیمارستانهای تحت پوشش این دانشگاه بهعنوان اقدامی راهگشا
و ارزشمند یاد کرد.
دکتر طاهره چنگیز تصریح کرد :رؤسای بیمارستانهایی که دغدغۀ
تأمین اکسیژن را داشتهاند ،همواره قدردان و سپاسگزار فوالد مبارکه به
جهت این حمایت ارزشمند و حیاتی خواهند بود.
وی در ادامه به کمکهای فوالد مبارکه در خصوص تأمین بخشی از
تجهیزات موردنیاز بیمارستانهای درمانگر بیماران مبتال به کرونا اشاره
کرد و از دیگر صنایع استان دعوت کرد تا همچون فوالد مبارکه به حمایت
از سیستم درمان استان بپردازند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه با اشاره به هزینۀ 5
میلیارد تومانی تأمین لباسها و وسایل حفاظتی کارکنان حوزۀ بهداشت و
درمان استان در هر هفته ،خاطرنشان کرد :دانشگاه علوم پزشکی همچنان
متقاضی حمایت صنایع استان اصفهان در ادامۀ این مسیر است و با توجه
به کافی نبودن بودجههای دولتی ،نقش حمایتی صنایع از اهمیت بسیاری
به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس صورت گرفت:

ادای احترام کارکنان
شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه قم
به شهدای دفاع مقدس

برخوردار است.
خانم دکتر چنگیز در ادامه اظهار داشت :بهمنظور قدردانی از
حمایتهای فوالد مبارکه و ارج نهادن به زحمات کارکنان این شرکت ،از
هیچ تالشی در راستای ارتقای سالمتی این عزیزان فروگذار نخواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد :با برنامهریزی و اجرای طرح چرخش

آئین غبارروبی و عطرافشانی در چهارمین روز از هفته دفاعمقدس با حضور مدیر و کارکنان منطقه قم
در گلزار شهدا برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم ،به مناسبت فرا رسیدن هفته
دفاع مقدس ،آئین غبارروبی و عطرافشانی در گلزار شهدای شهرستان قم با حضور بسیجیان ادارات استان به
ویژه کارکنان منطقه قم برگزار شد.
بر اساس این گزارش ،در این مراسم مدیر و کارکنان منطقه در آئین غبارروبی و عطر افشانی گلزار مطهر
شهدا شرکت نموده و با ادای احترام به مقام شامخ شهدا با آرمانهای این دالورمردان تجدید میثاق و بر تداوم
راه آنها تأکید کردند.

اداره کل بنادر و دریانوردی و سازمان آتشنشانی بوشهر
تفاهمنامه همکاری امضا کردند

بوشهر -اخبار صنعت :مدیرکل بنادر و
دریانوردی استان بوشهر گفت :این اداره کل و
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
بوشهر در زمینه خدمات اطفا حریق ،امداد و نجات

بیمارستا نهای مرجع در اصفهان سعی شده تخت کافی برای
بیماران در نظر گرفته شود و به این ترتیب برای کارکنانی که
شش ماه بهصورت مستمر مسئولیت مراقبت از بیماران را در
بیمارستا نهای مرجع به عهده داشتهاند ،امکان استراحت بیشتری
فراهم شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین به اضافه شدن
بیمارستان الزهرا (س) به فهرست بیمارستا نهای پذیرندۀ بیماران
مبتال به کرونا اشاره کرد و دلیل این اقدام را کاهش حجم کار و
تقسیم این بیماران در بین تعداد بیشتری از بیمارستا نهای استان
عنوان کرد.
دکتر چنگیز در ادامه گفت :واقعیت امر این است که نگهداری و مراقبت
از بیماران مبتال به کرونا در بیمارستانها بسیار دشوار و پرهزینه است و بار
بسیار سنگینی به جهت تأمین امکانات و نیازمندیها بر دوش دانشگاه علوم
پزشکی قرار گرفته است؛ بنابراین بهشدت به کمک و همراهیهای مردم
و صنایع مختلف استان نیازمندیم تا در این امر یاریگر سیستم بهداشت و
درمان باشند.

تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و
دریانوردی استان بوشهر ،سیاوش ارجمندزاده در
آیین امضا تفاهمنامه همکاری با شهرداری بوشهر
اظهار داشت :در راستای پیگیری و تامین ایمنی
در برابر سوانح ،حوادث ،حفاظت از سالمت افراد،
جلوگیری از آسیب به اموال مردم در هر گونه
حوادث طبیعی و با هدف افزایش همکاری متقابل
و ایجاد سهولت در انجام عملیات اطفائی و امداد
این تفاهمنامه همکاری با سازمان آتشنشانی
شهرداری بندر بوشهر به امضا رسید.
وی بیان کرد :همکاری متقابل در زمینه
آتشنشانی ،همکاری متقابل جهت اعزام واحدهای
آتشنشانی ،امداد و نجات به محل سانحه در حد
مقدورات از دیگر مفاد تفاهمنامه است.
ارجمندزاده ادامه داد :اطالع رسانی سانحه و

یا حوادث آتشسوزی به مقامات مسئول استانی
و سازمانی و براساس چارت سازمانی متبوع،
همکاری و مشارکت جهت کسب امکانات و
تجهیزات الزم امداد و نجات از ستاد کل بحران
استان و یا دیگر سازمانها ،نهادها و ارگانهای
استانی ،همکاری و هماهنگی الزم جهت تسریع
در تردد واحدهای آتشنشانی و امداد و نجات از
دیگر موارد گنجانده شده در تفاهمنامه مشترک
با سازمان آتشنشانی شهرداری بندر بوشهر است.
فیصل محبی افزود :این تفاهمنامه همچنین
ایجاد کننده یک زبان مشترک و واحد برای مدیریت
مطلوبتر حوادث در زمینه آتشسوزی است.
وی عنوان کرد :ایجاد تعامل بین دستگاهها
بدون شک به افزایش توانایی مقابله با حوادث
و کاهش مخاطرات احتمالی نیز کمک شایانی
خواهد کرد.

در گفت و گو با شهردار منطقه یک:

ویژه برنامه های «نکوداشت شمیران» در هفته تهران تشریح شد
نکوداشت هفته تهران با اجرای بیش از  20برنامه فرهنگی ،اجتماعی با هدف
معرفی جاذبه های گردشگری ،تاریخی ،مفاخر ،نخبگان محلی و  ...در منطقه یک
اجرا می شود.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک؛ سید حمید موسوی
شهردار منطقه یک با بیان خبر فوق اظهار داشت :منطقه یک تهران با  27محله به
عنوان یکی از بزرگترین مناطق شهر تهران است که قدمت آن با توجه به کاوش
های باستانی تپه قیطریه به  3هزار سال می رسد ،این منطقه که مانند نگین
سبزی در شهر تهران و در دامنه های البرز قرار دارد دارای جاذبه های گردشگری،
تاریخی ،فرهنگی بسیار است که می توان با استفاده از فرصتی که در هفته تهران
فراهم شده این منطقه را به عنوان نگین شهر تهران معرفی کرد.
وی با اشاره به اینکه هفته تهران از  12مهر ماه با «نکوداشت شمیران» آغاز
می شود گفت :ویژه برنامه های این هفته با بزرگداشت و یادبود پیرغالمان حسینی
در مرقد مطهر امامزاده صالح (ع) و آیین نکوداشت شمیران در هفته تهران با
محوریت بزرگداشت مفاخر شمیران با حضور مدیران شهری ،اعضای شورای شهر،
مسئوالن محلی ،شمیران شناسان برجسته و شهروندان در باغ خسروشاهی آغاز
و به دنبال آن با اجرای بیش از  20برنامه متنوع فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری
در طی هفته تهران سعی در معرفی بیش از پیش شمیران به شهروندان دارد.
شهردار منطقه یک خاطر نشان ساخت :نشست مدیران شهری با نخبگان
منطقه ،افتتاح خانه موزه سفال و سرامیک ،به صدا درآوردن زنگ گردشگری در
یکی از مدارس منطقه ،بازدید از آرشیو اولین نشریه شمیران ،انتشار ویژه نامه
شمیران همشهری محله ،ویژه برنامه یک روزه شمیران گردی با حضور چهره های
شاخص ،عکاسان و فعاالن پر مخاطب شبکه های اجتماعی در حوزه گردشگری با
هدف معرفی جاذبه های منطقه ،پالک کوبی درختان محالت ،افتتاح پروژه کوچک
مقیاس بوستان گالب ،برپایی نمایشگاه صنایع دستی و پاکسازی مسیر کوهنوردی
درکه از دیگر برنامه های اجرایی در این هفته است.

موسوی افزود :در ویژه برنامه های این هفته سعی شده از ظرفیت های
تبلیغات محیطی و اطالع رسانی منطقه حداکثر استفاده شود که اکران عکس
های قدیم و جدید شمیران در معابر اصلی و ورودی های منطقه ،رونمایی از
المان «شمیران نگین تهران» در ورودی جنوبی منطقه ،نصب بوم بنرها با موضوع
نکوداشت شمیران و هفته تهران ،معرفی تاریخچه محله ها ،اولین های شمیران،
انتشار پادکست های تاریخی شمیران در شبکه های اجتماعی و انتشار ویژه نامه
چند رسانه ای شمیران نگین تهران از جمله این برنامه ها است.
گفتنی است؛ شنبه نخستین روز هفته تهران با شعار «مکتب تهران؛ فرهنگ
و هنر» ،یکشنبه روز دوم با شعار «مکتب تهران؛ معماری شهرسازی» ،دوشنبه
سومین روز هفته تهران با شعار «مکتب تهران؛ محیط زیست» ،سهشنبه چهارمین
روز با شعار «مکتب تهران؛ آمد و شد» ،چهارشنبه پنجمین روز از هفته تهران
با شعار «مکتب تهران؛ ایثار و شهادت» ،پنجشنبه ششمین روز با شعار «مکتب
تهران؛ امام حسین (ع)» و جمعه  ۱۸مهر ،هفتمین و آخرین روز هفته تهران با
شعار «مکتب تهران؛ گفتگو» نامگذاری شده است.

دیدار شهردار منطقه  ۷با مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

به مناسبت گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشانی ،شهردار منطقه  ۷به همراه
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه به دیدار مدیر عامل سازمان آتش
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران رفت و این روز را به آتش نشانان خدوم
و ایثارگر تبریک گفت.سمیه حاجوی شهردار منطقه در حاشیه این دیدار گفت:
هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی ،یادآور فداکاریها و از خودگذشتگیهای
آتشنشانان خدوم و زحمتکشی است که برای ارتقای ایمنی و ایجاد آسایش
و رفاه مردم از هیچ گونه تالشی فروگذار نبوده و نیستند.وی در ادامه تاکید

کرد :بدون هیچگونه شک و تردیدی زحمات آتش نشانان که همواره برای از
خودگذشتگی و ارائه خدمات به شهروندان آماده هستند قابل ستایش است.شهردار
منطقه  ۷در پایان یادآورشد :ما در این منطقه با برگزاری دوره های مختلف و
استفاده از ظرفیت سرای محالت در تالشیم با آگاهی بخشی شهروندان در زمینه
ایمنی کمکی هرچند کوچک به آتش نشانان داشته باشیم.گفتنی است مدیران
شهرداری منطقه  ۷با حضور در ایستگاه های آتش نشانی مستقر در این منطقه با
اهدای گل از زحمات این عزیزان تقدیر کردند.
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تجهیز اکونومایزر در کانال دو خروجی دیگ
بخار شماره ۲شرکت پاالیش نفت اصفهان

اصفهان–مرادیان:مدیرپروژهتجهیزاکونومایزرافزود:درنتیجهانجام
این کار بخشی از انرژی تلفشده حاصل از احتراق دیگ بخارها که از طریق
دودکش به محیط اطراف وارد میشود ،در تجهیز اکونومایزر با آب ورودی
دیگ بخار تبادل حرارت میکند؛ با این عمل دمای گاز خروجی از دیگ بخار
کاهشیافته و همزمان دمای آب ورودی به دیگ بخار افزایش مییابد.با توجه
به اینکه دیگ بخارهای پاالیشگاه به تجهیز اکونومایزر مجهز نیستند ،اجرای
پروژه طراحی و نصب اکونومایزر بر روی دیگ بخار شماره  ۲در دستور کار
قرار گرفت .با عنایت بهصرفه جویی در مصرف سوخت در دیگ بخار شماره
 ۲پس از نصب تجهیز مذکور ،عالوه بر کاستن مخاطرات زیستمحیطی
درنتیجه کاهش دمای دودهای خروجی دیگ بخار ،از انرژی حاصله در
جهت افزایش دمای آب ورودی به دیگ بخار استفاده میشود .این پروژه
جزو پروژههای ( Energy savingصرفهجویی انرژی) در دیگهای بخار
بوده و زمانی بازگشت سرمایه آن به کمتر از دو سال برآورد گردیده است.

بازدید مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از
مناطق سیل زده تالش

رشت-زینبقلیپور:مدیرعاملشرکتگازاستانگیالنطیبازدید
از مناطق سیل زده تالش اظهار داشت :خوشبختانه با تمهیدات بعمل آمده
و آمادگی کامل پرسنل اداره گاز تالش ،تاسیسات گاز از سیل هفته گذشته
کمترین خسارت را متحمل شده است.وی با بیان اینکه کلیه قطعی های
گاز به جز  25خانوار در روستاهای پی سرا و گیجاو برطرف شده است،
اظهار داشت :همکارانم در اداره گاز تالش هم اکنون در تالش هستند تا
گاز این مناطق در سریع ترین زمان ممکن دوباره برقرار شود.مهندس اکبر
از ساکنین مناطق سیل زده تقاضا نمود تا در صورت بروز هرگونه مشکل
از دستکاری تجهیزات گازرسانی جدا ً خودداری نموده و بالفاصله با مرکز
پیام و اتفاقات شرکت گاز به شماره  194تماس حاصل فرمایند.در ادامه
مدیرعامل شرکت گاز با حضور در فرمانداری تالش با آقای سید عیسی
مهدوی فرماندار و رییس کمیته بحران شهرستان تالش دیدار و به بحث
و تبادل نظر پرداخت.در این دیدار فرماندار تالش با قدردانی از تالش ها و
خدمات شرکت گاز در بحران سیل اخیر ،از مدیرعامل شرکت گاز درخواست
نمود تا عملیات وصل مجدد گاز در وستاهای پی سرا و گیجاو همانند سایر
مناطق سیل زده با سرعت انجام شود.شایان ذکر است ،سیل سی ام
شهریورماه در شهرستان تالش سبب ایجاد خسارات فراوان در روستاهای پی
سرا جوکندان ،کری جوکندان ،سراگاه بخش مرکزی و همچنین روستاهای
گیجاو و سیاه بیل اسالم و موجب قطعی گاز  428مشترک گردید که این
آمار با تالش شبانه روزی پرسنل شرکت گاز استان گیالن هم اکنون به 25
خانوار کاهش یافته است.

روانی ترافیک در منطقه15
با اجرای اصالح هندسی معابر پر تردد

اصالح هندسی  5نقطه مهم منطقه  ۱۵طی شش ماه نخست سال
بهمنظور تسهیل تردد شهروندان در راستای اجرای پروژه های کوچک
مقیاس انجام شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،15مسعود
لواف زاده معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه با اعالم این خبر افزود :این
عملیات در راستای افزایش ایمنی و کاهش تعداد تصادفات ناشی از سرعت
غیرمجاز در این تقاطع به اجرا درآمد.او به تشریح این عملیات ها پرداخت و
گفت :در این راستا اصالح هندسی میدان واقع در تقاطع خیابان هاشم آباد
و خیابان شهید رضایی با حجم عملیات اجرایی  ۸هزار مترمربع و اصالح
هندسی بلوار خاتم االنبیاء ( قصرفیروزه) با خیابان  ۱۵متری دوم افسریه با
هماهنگی معاونت فنی و مهندسی سازمان ترافیک شهر تهران به مساحت
 ۲هزار مترمربع انجام شد.

