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اخبار

نشت یابی  ۵۴۰۰کیلومتر خط تغذیه
و شبکه توزیع گاز دراستان گلستان

رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان گلستان از نشت یابی بیش
از  ۵۴۰۰کیلومتر و تغذیه و شبکه توزیع توسط واحد بازرسی فنی
شرکت در هشت ماهه سال جاری خبر داد .ابوالفضل نرسی با اشاره
به اهمیت فرآیند نشت یابی و بازرسی در شناسایی و کنترل نقاط
مخاطرهآمیز و همچنین جلوگیری از هدر رفت انرژی گفت:با عنایت به
سوخت گازطبیعی در سبد انرژی کشور و همچنین گستردگی شبکه
های گازرسانی و تجهیزات و متعلقات آن و ضرورت بازرسی و کنترل
آنها به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی فرایند نشت یابی و
بازرسی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار می باشد .وی افزود :از
مجموع  ۵هزار و  ۴۰۰کیلومتر نشت یابی صورت گرفته شده در حدود
 ۳۳۰۰کیلومتر مربوط به شبکه های پلی اتیلن و  ۲۱۰۰کیلومتر
مربوط به خطوط فلزی بوده است .مهندس نرسی تصریح کرد :با توجه
به اهمیت شیر های شبکه در بحث خدمات رسانی مناسب  ،عالوه بر
نشت یابی شبکه و انشعابات ،بر اساس برنامه ریزی تدوین شده ۷۶۰۰
عدد شیر شبکه های پلی اتیلن و فوالد ی نیز مورد نشت یابی قرار گرفت
و همچنین  ۲۲۰۰عدد شیر های شبکه مورد بازرسی و پایش قرار گرفته
است  .رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان گلستان اظهار داشت :انجام
این اقدامات افزایش ضریب ایمنی ،بهبود بهرهوری ،جلوگیری از خطرات
احتمالی ،کاهش هدررفت گاز و آلودگی های زیست محیطی را به همراه
داشته ؛ضمن این که موجب حفظ و صیانت از گاز طبیعی و همچنین
نگهداشت تأسیسات و تجهیزات گاز رسانی نیز می شود .
برای دومین سال پیاپی؛

روابط عمومی آبفای گیالن در جشنواره
ارزیابی عملکرد وزارت نیرو حائز رتبه شد

رشت -زینب قلیپور  :روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
استان گیالن برای دومین سال متوالی در جشنواره ارزیابی عملکرد
وزارت نیرو به رتبه سوم در رشته فرهنگ سازی و آموزش همگانی
دست یافت.طی جلسه ویدئوکنفرانسی با حضور دکتر اردکانیان وزیر
نیرو و مدیران عامل صنعت آب و برق کشور ،از برگزیدگان دومین
جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق تقدیر
شد .در دومین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت
آب و برق ،آثار ارسالی از  132شرکت در سطح وزارت نیرو در 14
بخش مورد ارزیابی قرار گرفت که دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان گیالن در رشته فرهنگ سازی و آموزش
همگانی مقام سوم را کسب نمود.گفتنی است ،لوح تقدیر و تندیس
دومین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومیهای صنعت آب و برق
کشور از سوی مدیران عامل هر شرکت بصورت همزمان پس از معرفی
برگزیدگان این جشنواره از سوی وزارت نیرو در جلسه ویدئوکنفرانسی
اهداء شد.

اجرای عملیات گسترده جهادی بهسازی و
اصالح شبکه برق در کالنشهر اهواز

اهواز-فرج-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز :عملیات
گسترده جهادی پیشگیرانه تاب آوری ،اصالح و بهینه سازی شبکه
برق همزمان با سراسر کشور در روزهای  ۲۹و ۳۰آبان ماه سال  ۹۹در
اهواز اجرا خواهد شد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز درباره
این عملیات گسترده بیان داشت :همزمان با سراسر کشور این شرکت
با برنامه ریزی صورت گرفته برای اجرای عملیات جهادی بهسازی و
اصالح شبکه آسیب دیده و فرسوده ،،افزایش ضریب تاب آوری شبکه،
شستشوی خطوط آلوده ،تعویض سیم به کابل و همچنین تعویض
پایه های فرسوده خواهیم کرد.حسن کریمی در ادامه افزود :کاهش
خاموشی ،ایمن سازی شبکه ،افزایش رضایتمندی مشترکین از جمله
اهداف مهم اجرا این عملیات می باشد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق اهواز تصریح کرد :افزایش روحیه کار جمعی و همدلی بیشتر بین
گروههای عملیاتی با حضور  ۶۵گروه عملیاتی خط گرم ،خط سرد و
گروههای ویژه شستشوی خطوط برقدار و دیگر گروههای اجرائی و
استفاده از بیش از ۱۲۰خودروی عملیاتی همه در جهت ارایه خدمات
مطلوب و مستمر به شهروندان می باشد.وی افزود:در این عملیات
گسترده ،طی دو روز تعداد دوهزار مقره ،تعداد هشتاد و پنج اصله
پایه فرسوده چوبی تعویض ،تبدیل شصت و پنج کیلومتر شبکه مسی
فشار ضعیف به کابل خودنگهدار ،تعویض  ۹۸عدد کراس آرم چوبی
و اسپالیس نمودن  ۴۳۰مورد اتصاالت شبکه و همچنین شستشوی
بیش از  ۴۰کیلومتر از شبکه در دستور کار قرار دارد.کریمی درباره
نتایج مورد انتظار این عملیات اظهار داشت :با اجرای عملیات گسترده
جهادی بهسازی و اصالح شبکه برق درکالنشهر اهواز ،رفع مشکل
فیدرهای پرعارضه ،رفع کانونهای خطرشناسائی شده ،ترمیم پایه های
روشنائی ،درب پستها ،تابلوها شاترها ،استانداردسازی آرایش شبکه،
اصالح جانمائی تجهیزات ،بهبود وارتقای شاخصهای عملکردی (طرح
سیما) واصالح سیستم ارتینگ شبکه از جمله نتایج مورد انتظار پس از
اجرای این عملیات می باشد

بوشهر رتبه سوم نسخه نویسی الکترونیکی کشور
را کسب کرد

بوشهر -مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر گفت:
پزشکان عمومی ،متخصص و دندانپزشک طرف قرارداد تامین
اجتماعی این استان ،در ثبت نسخه الکترونیک جایگاه سوم کشور را
به خود اختصاص دادند.به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین
اجتماعی استان بوشهر؛ به نقل از خبرگزاری ایرنا ،زهرا نویدی فرد به
رسانهها اعالم کرد :اکنون  ۱۸۱پزشک عمومی ،متخصص و دندانپزشک
در بوشهر طرف قرارداد تامین اجتماعی هستند که همه آنها در سیستم
نسخه نویسی الکترونیک ثبت نام کردهاند.وی بیان کرد :این طرح ضمن
کنترل مصارف غیر ضروری ،بستری مناسب را برای تشکیل پرونده
الکترونیکی درمان بیمه شدگان سازمان فراهم کردهاست.مدیر درمان
تامین اجتماعی استان بوشهر افزود ۲۳۷ :هزار نسخه الکترونیک در ۶
ماه نخست سال جاری در مطب پزشکان و دندانپزشکان طرف قرارداد
تامین اجتماعی بوشهر ثبت شدهاست که در این زمینه رتبه سوم را
در کشور دارد.نویدی فرد گفت :در صورت صدور نسخه الکترونیکی
 ۸۰درصد و با داشتن امضای دیجیتال  ۹۵درصد سهم سازمان تامین
اجتماعی از هزینه خدمات درمانی ارائه شده در ساعت  ۲۴همان روز به
حساب پزشکان واریز میشود.وی با اشاره به افزوده شدن  ۱۰۰تخت
در سال جاری به ظرفیت بیمارستانهای تامین اجتماعی استان بوشهر
اظهارداشت :از این شمار  ۲۲تخت ویژه سی سی یو ،آی سی یو و ان
آی سی یو است.مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر یادآور شد:
 ۷۰تخت در بیمارستان سلمان فارسی بوشهر در رشتههای داخلی ،آی
سی یو ،سی سی یو ،آنکولوژی ،اطفال ،جراحی ۲۰ ،تخت به بیمارستان
مهر برازجان در رشته های داخلی ،جراحی ،ان آی سی یو ۱۰ ،تخت
سی سی یو و آی سی یو نیز به بیمارستان عسلویه افزوده شد.

تعطیلی  ۱۵روزه اماکن و فضاهای ورزشی
شهرداری تهران

تعطیلی  ۱۵روزه تمامی اماکن و فضاهای ورزشی سازمان ورزش
شهرداری تهران از امروز شنبه یکم آذرماه آغاز شد.به گزارش روابط
عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران؛ بر اساس این گزارش ،این
تعطیلی پیرو مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اعمال شده است و
در این مدت هیچ کدام از سالن های ورزشی چند منظوره ،زمین
های چمن مصنوعی ،کالس های آموزشی ورزشی ،سالن های
بدنسازی ،استخر و سونا و ...فعالیت نخواهند داشت.همچنین گشت
های مستمر حراست و بازرسی سازمان ورزش بر عدم فعالیت
مجموعه های ورزشی نظارت جدی خواهد داشت.انجام فعالیت های
ورزشی به صورت انفرادی و از طریق کلیپ های آموزشی «ورزش
در خانه» به جهت بازیابی نشاط و سالمت فردی شهروندان در ایام
محدودیت های کرونایی توصیه می شود.
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بر اساس ارزیابیها؛

معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه تاکید کرد؛

بهداشت فردی توسط زائران حرم بانوی کرامت
رعایت میشود

مدیر بهداشت و درمان حرم مطهر بانوی کرامت با
تاکید بر اینکه همگان باید دستورالعملهای بهداشتی را به
صورت جدی مورد توجه قرار دهند ،اظهار کرد :هر چند بر
اساس ارزیابیهای انجام شده رعایت بهداشت فردی توسط
زائران حرم مثبت گزارش شده اما همچنان تاکید میکنیم
که زائران برای تشرف به حرم مطهر ،حتما از ماسک
استفاده و فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت کنند
مهدی عباسیان طی گفتوگویی با تاکید بر اینکه
از اولویتهای مسئوالن آستان مقدس کریمه اهلبیت
سالماهلل علیها حفظ سالمتی زائرین است ،اظهار کرد :از
ابتدای پیدایش این ویروس ،تدابیر بهداشتی ویژه در این آستان درنظر گرفته شده است.وی از تجهیز ورودیهای حرم
مطهر به راکدهای بازرسی یاد کرد و افزود :بازرسی بدنی دیگر به صورت دستی انجام نمیشود و ورودیهای حرم مطهر
دارای تهویه مناسب بوده و از لحاظ مسائل بهداشتی ایمن است.مدیر بهداشت و درمان حرم بانوی کرامت با اشاره به
تامین تجهیزات مورد نیاز برای ضدعفونی عنوان کرد :کلیه ورودی های حرم مطهر مجهز به دستگاه ضدعفونی دست
اتومات شده است و کارشناسان بهداشت این مدیریت به صورت مستمر بر ضدعفونی و تطهیر صحنها  ،وضوخانهها
 ،فرشها و سایر قسمتهای حرممطهر  ،نظارت الزم را دارند.وی با بیان اینکه خادمان آستان مقدس خود نیز نسبت
به استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی اهتمام دارند ،مطرح کرد :به زائرانی که نسبت به این نکات بهداشتی
بیتوجه باشند از سوی خادمان تذکر و آموزش داده میشود.عباسیان با تاکید بر اینکه زائران با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی در شرایطی ایمن به زیارت حضرت معصومه سالماهلل علیها مشرف میشوند ،عنوان کرد :یکی از مهمترین
آموزههای دین اسالم حفظ سالمت و رعایت نکات بهداشتی است.وی خاطرنشان کرد :از زائران محترم خواهشمندیم
برای اقامه نماز در حرم مطهر بانوی کرامت وسایل شخصی شامل مهر و جانماز و کتب ادعیه به همراه داشته باشند و
فاصله اجتماعی الزم را نیز حفظ کنند تا از بیماری در امان باشند.

لزوم افزایش سطح کمی و کیفی آب و فاضالب
شهری و روستایی در میانه

آذربایجان شرقی  -فالح :قائم مقام شرکت آب و
فاضالب استان آذربایجان شرقی از برخورداری  ۳۳درصدی
جمعیت روستاهای شهرستان میانه از آب و فاضالب
خبر داد و گفت :این میزان بهره مندی پایین تر از سطح
میانگین استان است.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی ،ابراهیم
عباسپور در آیین معارفه مدیر جدید آب و فاضالب میانه
به برقراری انشعابات در روستاهای زلزله زده این شهرستان
اشاره کرد و اظهار داشت :نخواهیم گذاشت در این حوزه
مشکلی حاصل شود بلکه با تمام توان درصدد برقراری
انشعابات هستیم .قائم مقام شرکت آبفای آذربایجان شرقی افزود :در مورد کنترل کیفی آب شرب روستاها به ترمیم
سیستم کلرزنی اقدام خواهیم کرد .این مقام مسوول در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی اضافه کرد :در
این ارتباط امسال  ۱۸طرح در شهرستان میانه عملیاتی شده است و به منظور ارتقای کیفی از محل اعتبارات استانی
نسبت به بهبود وضعیت آب شرب روستاها اقدام می شود تا از میزان مشکالت کلرزنی در روستاها کاسته شود .معاون
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه هم بر لزوم تالش هر چه بیشتر برای افزایش سطح کمی و کیفی در حوزه آب
واحدهای فاضالب روستایی و آب شرب شهر میانه به صورت خاص تاکید کرد.
مدیر جدید آب و فاضالب میانه معرفی شد
محمدرضا مشایخی گفت :مدیریت منابع آب از مهمترین اولویتهاست که شرکت آب و فاضالب در انجام آن
دخیل است.
وی توسعه کمی آب شرب میانه با اهداف برنامه ریزی شده را مطالبه اصلی مردم شهرستان خواند و گفت :توسعه
شبکه فاضالب هم از نیازهای اصلی شهرستان است .در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات ابراهیمی ،محمدی به
عنوان مدیر جدید آب و فاضالب میانه معرفی شد.

استاندار آذربایجانشرقی:

بحث تنش آبی در تابستان گذشته مسئله جدی تبریز بود

آذربایجان شرقی  -فالح :استاندار آذربایجان شرقی گفت :بحث تنش
آبی در تابستان گذشته مسئله جدی تبریز بود.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی ،محمدرضا پورمحمدی در
جلسه ای با فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا با بیان این موضوع اظهار
کرد :ما منابع آبی محدودی داریم و تابستان گذشته با مدیریت جمعی از این
بحران عبور کردیم و اگر مساله مدیریت نمی شد ،مسایل اجتماعی به وجود
می آمد.
وی با بیان اینکه انتقال آب ارس به تبریز نقش پدافندی هم دارد ،گفت:
مشکل کمآبی دشت تبریز و شبستر منوط به انتقال آب از ارس است.
پورمحمدی افزود :برای به سرانجام رسیدن پروژه انتقال آب ارس
تالشهای زیادی انجام شد و موضوع مساعدت قرارگاه را در این پروژه برای
وزیر نیرو مطرح کردیم که موافقت کردند.
وی خاطرنشان کرد :قرارگاه خاتم االنبیا در استان ما منشاء خدمات
بسیار ارزشمندی بوده و در سال گذشته و امسال چند پروژه کالن استان به
تولیت این قرارگاه توسط رئیس جمهور افتتاح شد که سد کلقان و حاجیلر
چایی از جمله آنها هستند.
وی با بیان اینکه پروژه خط انتقال زرینه رود نیز به خوبی انجام شده و
در مجموع همکاری خوبی بین دستگاه ها با فرماندهی قرارگاه خاتم االنبیا
وجود دارد ،افزود :انتظار داریم این همکاری و ارتباطات تقویت شود چرا که

زمینههای سرمایهگذاری و توسعه بیشتری وجود دارد و بازدیدهای فرمانده
قرارگاه خاتم االنبیا از برخی پروژههای استان ،بستر این همکاری را گسترش
می دهد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به بحث اصالح خط انتقال سد نهند،
خاطرنشان کرد :مشکل کم آبی دشت تبریز و دشت شبستر و حوزه های
منطقه منوط به این است که انتقال آب ارس را انجام دهیم که نقش پدافندی
هم دارد و با اتصال آن به زرینه رود ،مسیری ایجاد میشود که هرکجا مشکلی
داشته باشیم ،حل می شود.

وی با بیان اینکه هر دو سد حاجیلرچایی و کلقان که قرارگاه خاتم اجرای
آنها را به عهده دارد از هدررفت منابع آبی جلوگیری میکنند؛ اظهار کرد :در
ارتباط با سدهای دیگر مثل خداآفرین و قیزقلعه سی نیز کارهای خوبی در
دورههای تامین منابع آبی انجام میشود ولی هیچ یک به اهمیت انتقال آب
ارس نیست.
پورمحمدی همچنین با اشاره به معضل حاشیه نشینی در تبریز گفت:
منطقه وسیعی از تبریز در حاشیه شمالی و جنوبی به طور غیراصولی ساخته
شده است که اگر زلزله های سال گذشته سراب و میانه در تبریز اتفاق می
افتاد ،تلفات انسانی بسیار زیادی به بار می آورد.
وی با بیان اینکه ما در مقابل مردم مسئول هستیم بنابراین یکی از
کارهای اساسی برای جابجا کردن حاشیه نشینان ایجاد شهرک جوانان به
مساحت  ۱۳۰هکتار بود ،افزود :در این شهرک پنج هزار واحد مسکونی احداث
می شود که ساخت  ۲هزار واحد آن برعهده قرارگاه خاتم االنبیا است.
استاندار آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد تا  ۲سال آینده ساخت
این تعداد واحد مسکونی به اتمام برسد تا مشکل بخش عمده مناطق حاشیه
نشین تبریز حل شود.
طبق اعالم مسووالن مربوطه در استان آذربایجان شرقی ،با انتقال آب
ارس ،آب شرب تبریز برای  ۲۵سال آینده تضمین خواهد شد و عالوه بر آن
آب کشاورزی دشت تبریز و شبستر و آب واحدهای صنعتی تامین می شود.

کسب رتبه اول روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی قزوین در بین نیروگاه های حرارتی کشور

در دومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور،
نیروگاه شهید رجایی موفق به کسب رتبه اول مدیران روابط عمومی نیروگاه
های سراسر کشور و همچنین صنعت آب و برق استان شد.
به گزارش خبر قزوین ،مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
نیرو به دلیل عملکرد مطلوب روابط عمومی این شرکت در دومین جشنواره
ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور 2 ،لوح تقدیر به مدیر
روابط عمومی نیروگاه اهدا کرد.
در لوح های اهدایی صدیقه ببران ،مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطالع
رسانی وزارت نیرو ،خطاب به موسی اصلی بیگی مدیر روابط عمومی نیروگاه
شهید رجایی آمده است :دومین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های
صنعت آب و برق ،پژواک خدمات ارزنده صنعتی است که در سال های اخیر،
نور امید را به جان های ملت سرافراز میهنمان تابانده است؛ فرصتی که تالش
های ما را در معرض قضاوت برجسته ترین استادان این حوزه قرارداده و
معیارهای سازنده و روشن برای انعکاس مطلوب دستاوردهای صنعت آب و

برق را ترسیم نموده است.
در بخش دیگری از متن لوح تقدیر آمده است :جشنواره دوم ،همچنین
مجالی فراهم کرده است که در آخرین سال دولت تدبیر و امید ،بازگوکننده
تالش های مجدانه همکارانمان در صنعت و نوید بخش آینده ای روشن تر
برای میهن اسالمی عزیزمان باشیم.
در ادامه متن لوح تقدیر آمده است :تالش مجدانه و موثر شما و کسب
مقام اول در رشته «مدیریت و برنامه ریزی» و کسب مقام دوم در رشته
«آموزش همکاران روابط عمومی و اصحاب رسانه» را در این جشنواره ارج
می نهم و امیدوارم در ادامه این مسیر ،شاهد ارتقای روزافزون عملکرد روابط
عمومی های وزارت نیرو در خدمت به مردم شریف ایران اسالمی باشیم.
در دومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق که روز
چهارشنبه  28آبان  1399به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور وزیر نیرو،
مدیران عامل شرکت های مادر تخصصی و روابط عمومی های برتر برگزار
شد ،برگزیدگان محورهای چهارده گانه این ارزیابی ،معرفی شده و لوح های

تقدیر و جوایز خود را دریافت نمودند.در این دوره 132 ،اثر از شرکت های
صنعت آب و برق کشور از سوی داوران جشنواره مورد ارزیابی قرار گرفت که
در نهایت 49 ،شرکت مورد تقدیر قرار گرفتند.

مهندس مختاری در هفتادوسومین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان قدس:

شهرداری قدس در بحران كرونا با تمام توان در كنار مردم است

قدس – نرگس اصالنی  -شهردار قدس با بیان اینکه در  ۹ماه گذشته
سازمان های آتش نشانی ،فرهنگی و آرامستان شهرداری مستقیماً درگیر
پاندمی کرونا بودند ،گفت :تا زمانی که نیاز به حضور و اقدام مجموعه مدیریت
شهری باشد ،این مجموعه با تمام قوا و در چارچوب تصمیمات ستاد مقابله با
کرونای شهرستان در کنار مردم خواهد بود.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری
قدس ،هفتادوسومین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان قدس با
حضور امام جمعه ،فرماندار ،شهردار ،رئیس شورای شهر ،رئیس شبکه
بهداشت ،جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه شهرستان و دیگر
مسئولین شهرستان در محل مصلی شهرستان برگزار گردید.
در این نشست ،مهندس مسعود مختاری ،شهردار قدس پس از تبریک
هفته کتابخوانی به اقدامات ۹ماهه مجموعه شورای اسالمی و شهرداری قدس
در بحران شیوع کرونا اشاره کرد و افزود ۳ :سازمان شهرداری به صورت

مستقیم درگیر بحران کرونا بوده اند؛ سازمان آتشنشانی با امکانات و
تجهیزات کامل اقدام به ضدعفونی اماکن عمومی ،مراکز درمانی و اداری و

نقاط پرجمعیت نموده است .سازمان فرهنگی و اجتماعی نیز در راستای اطالع
رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان اقدامات گستردهای در سطح شهر مانند
چاپ بنر و بروشور و اطالع رسانی در فضای مجازی انجام داده و همکاری
خوبی با مرکز بهداشت شهرستان داشته است.
وی در ادامه به اقدامات سازمان آرامستان بهشت فاطمه همانند تعیین قطعات
مجزا برای متوفیان کرونا و تدفین جانباختگان با روش های نوین ،استاندارد و مورد
تایید مرکز بهداشت اشاره کرد و بیان داشت :قطعاً تا زمانی که نیاز به حضور و اقدام
مجموعه مدیریت شهری باشد ،این مجموعه با تمام قوا و در چارچوب تصمیمات
ستاد مقابله با کرونای شهرستان در کنار مردم خواهد بود.
شهردار قدس در پایان ضمن اشاره به کاهش برگزاری جلسات و
گردهمایی های غیرضروری در راستای مصوبات ستاد کرونا ،اظهار امیدواری
کرد که با همکاری خوب دستگاه های اجرایی و همراهی مردم از این بحران
با کمترین خسارت عبور نماییم.

كنترل مستمر محورهاي بزرگراهي منطقه  19براي تردد روان در بارندگي ها
تردد خودروها در محورهاي بزرگراهي و معابر اصلي منطقه  ١٩با اجراي
اقدامات پيشگيرانه و انجام پايش هاي مستمر در ساعات بارندگي ،روان و ايمن بوده
است.به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه  ،١٩علي توكلي شهردار منطقه
با اعالم اين خبر گفت :با توجه به آغاز بارش ها از شب گذشته ،اقدامات الزم به
منظور جلوگيري از هر نوع آب گرفتگي در معابر اصلي و پرتردد صورت گرفته
است و در همين راستا نيز معابري همچون بزرگراه آزادگان زير پل شهيد كاظمي،
خيابان ميثاق شمالي تقاطع تندگويان ،سه راه باقرشهر به سمت كهريزك ،بزرگراه
آزادگان قبل از مرتضي گرد ،خيابان شهرداري جنوبي و ساير نقاط حساس منطقه
با استقرار نيرو و تجهيزات الزم تحت كنترل كامل هستند.

مدیرعامل شركت نفت گاز
اهواز -فرج-مدیرعامل شركت بهره برداری نفت و گاز كارون
كارون خبر داد :از بررسی فنی ،شناسائی ،تعمیر و نصب دو دستگاه تلمبه پیشفشار
ارتقای سامانه در سیستم تزریق پساب واحد نمكزدایی شماره ۱-اهواز خبر داد.
مهندس غالمرضا مفیدی در تشریح این خبر اظهار داشت :در
تزریق پساب
راستای بهبود شرایط کارکرد تلمبههای تزریق پساب ،بررسی فنی
كارخانه استفاده از تلمبه پیشفشار در دستور كار کارشناسان این شرکت
نمكزدایی قرار گرفت که با شناسائی و تعمیرات اساسی دو دستگاه پمپ
مستعمل ،ساخت تابلوی کنترل ،کابل اندازی و احداث فونداسیون،
شماره یك اهواز این دو پمپ نصب ،راه اندازی و در مدار عملیاتی قرار گرفتند که

او با اشاره به اجرای اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از آب ماندگي هاي
احتمالي در معابر اين منطقه افزود :به همين منظور ضمن اليروبي مستمر انهار
روباز و روبسته براي هدايت آب هاي سطحي ،مشكل برخي از چاه هاي جذبي نيز
با احداث نهر و لوله گذاري رفع شد.همچنين با حذف چاه هاي جذبي در مسير
شرق به غرب بزرگراه آزادگان مقابل بوستان شقايق و نيز انتهاي لوپ شمال غربي
پل شهيد كاظمي ،آب هاي سطحي با احداث نهر و لوله گذاری به سمت كانال ها
و انهار مجاور هدايت شده است.به گفته توكلي تردد در معابر محدوده اين منطقه
روان است و عوامل خدمات شهري به منظور رفع هرگونه آب گرفتگي و با آب
ماندگي احتمالي در آماده باش كامل هستند.

این فعالیت عالوه بر افزایش پایداری سیستم و بهبود میزان تزریق
پساب به چاههای دفعی ،صرفه جوئی اقتصادی و نیز ارتقای عملکرد
محیط زیستی شرکت را در پی داشته است.مدیرعامل شركت بهره
برداری نفت و گاز كارون ضمن تقدیر از کاركنان تالشگر مدیریت
های عملیات ،امور فنی و اداره ترابری شرکت در اجرای ایمن این
پروژه اصالحی ،یادآور شد :بهبود شرایط کاری و کاهش آمار خرابی
پمپ ها ،افزایش حدود  ۱۰درصدی میزان پساب تزریقی ،تقلیل
میزان هدایت پساب به حوضچه های تبخیر و آثار مثبت آن از منظر
محیط زیستی از دیگر مزایای انجام این اصالحیه می باشد.

