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اجتماعي

برخوردپليسباتخلفاتفروشگاههاي
مارکوبرند

فروشگاه هاي مارک اين روزها بسياري از مراکز خريد در تهران را پر 
کرده اند، اجناسش��ان را با چند برابر قيمت به فروش مي رس��انند و به 
نمادي براي مصرف گرايي و تجمل در تهران بدل شده اند، در اين ميان 
برخي از فروشگاه ها يا ارتباطي با برند اصلي ندارند و يا اقداماتي انجام 
مي دهند که خارج از ضوابط و چهارچوب اس��ت، س��خنگوي و معاون 
اجتماعي ناجا از برخورد با اين تخلفات خبر داده اس��ت. س��ردار س��عيد 
منتظرالمهدي در گفتگو با ايسنا در اين باره اظهارکرد: اين برندها براي 
فعاليت در کشور بايد از وزارت ارشاد و وزارت صنعت و معدن مجوزهاي 
الزم را اخذ کنند و بديهي اس��ت در صورتي که فاقد مجوزهاي الزم 
باشند، پليس اماکن به موضوع ورود و با متخلفان برخورد مي کند. وي 
با اشاره به ضوابطي که براي نام و لوگوي اين فروشگاه ها در نظر گرفته 
شده است، اظهار کرد: يکسري آيين نامه هم درباره استفاده از لوگو و 
نام فارسي و التين فروشگاه ها وجود دارد که پليس اماکن در صورت 
مش��اهده عدم رعايت اين موارد، تذکرات الزم را به متصديان داده و 

درصورت بي توجهي برخوردهاي الزم انجام خواهد شد.

شهادت۲محيطبانمنطقهحفاظتشدهگنو
درهرمزگان

دو نفر از محيط بانان منطقه حفاظت شده گنو در تعقيب و گريز متخلفين 
غيرمجاز شکار و صيد در شکارگاه تنگه گچ وسياتک منطقه مذکور به 
شهادت رسيدند. به گزارش مهر، طي ماموريت گشت و کنترل در ضلع 
غربي منطقه حفاظت شده گنو ، شکارگاه سياتک وتنگه گچ دوتن از 
محيط بانان منطقه حفاظت ش��ده گنو آقايان محمد دهقاني و پرويز 
هرمزي به دست شکارچيان غير مجاز به شهادت رسيدند. گفتني است 
متخلفين غير مجاز شکار و صيد از منطقه متواري شدند و پيگري ها 
همچنان ادامه دارد. معصومه ابتکار رييس س��ازمان حفاظت محيط 
زيست در تماس تلفني با مديرکل محيط زيست استان ضمن تسليت 
و اب��راز هم��دردي با خان��واده اين دو محيط بان، برپيگيري موضوع و 

دستگيري مجرمان با همکاري پليس امنيت تاکيد کرد.

افزايششمارمبتاليانبهاختالالتناشي
ازمصرفموادمخدر

س��ازمان مل��ل در گ��زارش جديدي اعالم کرد: تع��داد افرادي که به 
اختالالت ناش��ي از مصرف مواد مخدر دچار مي ش��وند براي نخستين 
بار طي ش��ش س��ال در سراس��ر جهان به طور نامتناسب افزايش يافته 
اس��ت. به گزارش ايس��نا، بنابر "گزارش جهاني مواد مخدر در ۲۰۱۶" 
که از سوي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد منتشر 
ش��ده، تعداد اين افراد در اين بازه زماني با رش��دي نامتناس��ب از ۲۷ 
ميليون نفر به ۲۹ ميليون نفر رسده است. عالوه بر اين، تعداد افرادي 
که حداقل از يک ماده مخدر استفاده کرده اند با رقم ۵ درصد جمعيت 
بزرگس��ال، باقي مانده اس��ت. در اين گزارش که در آستانه روز جهاني 
مبارزه با مواد مخدر منتشر شده، تاثير استفاده از مواد افيوني، کوکائين، 
حش��يش، محرک هاي آمفتامين و روانگردان هاي جديد بر س��المت 

مورد ارزيابي قرار گرفته  است. 

پیشخوان

مرزباني در خط مقدم توسعه امنيت تدوين بسته اقتصاد مقاومتي ويژه زنان درختان قطع شده وليعصر زنده بودند! 
رئيس کميته محيط زيس��ت شوراي 
شهر تهران در مورد بازديدش از محل 
قط��ع درختان چهارراه ولعيصر)عج( 
جزئيات��ي را بيان کرد. محمد حقاني 
در م��ورد وضعي��ت ناخوش درختان 

خيابان وليعصر گفت: پياده راه س��ازي خيابان وليعصر س��بب 
شده که جدول هاي بتني در حلق درختان باشند و با کف سازي 
بستر جوي نيز مانع از رسيدن آب به درختان شدند. وي گفت: 
در بازديدي که از محل کاش��ت اين درختان داش��تم متوجه 
شدم که اين درختان در ظاهر خشک بودند و شايد حتي اگر 
من نيز بودم دس��تور قطع آن را مي دادم اما بررس��ي ها نش��ان 
داد که اين درختها هنوز اميد به زندگي داش��تند و در طوقه 

خود هنوز زنده بودند.

مش��اور وزير کش��ور در امور بانوان 
گفت: يک بس��ته اقتص��اد مقاومتي 
وي��ژه زنان ب��ا نگاه ب��ه فعاليت ها و 
ظرفيت ه��ا و اقتضائ��ات حوزه زنان 
آماده کرده ايم که تقديم وزير کشور 

مي ش��ود. فهيمه فرهمندپور در گفت و گو با ايس��نا، در اين 
باره افزود: بس��ته اقتصاد مقاومتي ويژه زنان ش��امل موارد 
حمايتي، آموزش��ي و ترويجي مي ش��ود و به حوزه هايي مانند 
حمايت از توليدات زنان، مش��اغل خانگي، صنايع دس��تي، 
اصالح الگوي مصرف، آموزش و ترويج مصرف متناسب با 
اقتضائات اقتصاد مقاومتي مي پردازد. وي افزود: در صورت 
تصويب وزير کش��ور ، اين بس��ته از طريق مديران کل امور 

بانوان به استان ها جهت اجرا ابالغ مي شود.

جانشين پليس آگاهي ناجا با اشاره به 
اهميت پاسداري و نگهباني از حريم 
مرزها گفت: مرزبانان به عنوان تامين 
کننده امنيت در خط مقدم هس��تند و 
بايد از ظرفيت مرزنشينان نيز در اين 

راستا بهره برد. 
س��ردار مس��عود منفرد با اش��اره به وجود برخي ناامني ها در 
منطقه افزود: در سايه فداکاري مرزبانان و کارکنان انتظامي در 
بخش هاي مختلف، امروز ش��اهد امنيت مطلوبي در کش��ور 
هستيم و بايد قدر اين امنيت را دانست و براي حفظ و توسعه 
اين وضعيت بيش از پيش تالش کرد. وي بيان کرد: نيروي 
انتظامي خود را خادم مردم مي داند و مرزبانان به عنوان تامين 

کننده امنيت در خط مقدم هستند.

اخبار شهرستان

گروه اجتماعي: بازهم شبکه هاي اجتماعي سرعت و ضريب 
نفوذ خود را به رخ رس��انه هاي مکتوب و مس��ئوالن کش��يدند. 
ابتداي روز چهارش��نبه، تنها خبري س��اده با تيتر واژگون شدن 
اتوبوس در محور ني ريز در س��رخط خبرها قرار داش��ت و حاال 
بعد از چند روز، گروه گروه نسبت به آن واکنش نشان مي دهند. 
حادثه جاده اي اين مرتبه جان گروهي از سربازان وطن را گرفت. 
نخس��تين س��اعات بامداد روز چهارشنبه هفته گذشته بود که با 
وقوع حادثه اي ناگوار براي دو اتوبوس حامل س��ربازان پادگان 
صفرپنج کرمان همراه ش��د و ۲۰ س��رباز جان باختند. خبر تلخ 
و دردناک بود و رس��انه هاي مختلف کمتر به آن توجه کردند. 
روز بعد تنها چند روزنامه سراس��ري در صفحه اول خود به اين 
خبر اشاره جدي کرده بودند. تنها دو يا سه روزنامه. بخش هاي 
خب��ري رس��انه مل��ي ني��ز کمتر به اين خبر توج��ه کردند. حتي 
مس��ئوالن نيز صحبتي در اين رابطه نمي کردند. ش��بکه هاي 
اجتماعي و پيام رس��ان اما موجي ايجاد کردند که حاال يک به 
يک مسئوالن و چهره هاي مختلف مجبور به واکنش شده اند. 
هر کدام جدا اين حادثه را تس��ليت مي گويند و اعالم مي کنند 

که پيگير ماجرا خواهند بود.
حاال س��ه روز از وقوع حادثه واژگون ش��دن اتوبوس در محور 
ني ريز استان فارس مي گذرد، اتفاقي که به جان باختن ۲۰ سرباز 
وظيفه انجاميد. واکنش هاي اصلي به اين حادثه اما نه از طرق 
دستگاه هاي رسمي کشور و رسانه ها که از شبکه هاي اجتماعي 
آغاز شد. طي روزهاي گذشته همچنين کمپيني هم در فضاي 
مجازي تشکيل شد به نام #سرباز_تسليت. طي چند روز گذشته 
مسئوالن و چهره هاي مختلف به ابراز هم دردي در اين رابطه 

پرداخته و يک به يک تسليت خود را اعالم کرده اند.

جنس و مسافر قاچاق در اتوبوس سربازها
قائم مقام وزارت بهداش��ت در س��فري به ش��يراز براي بررسي 
وضعي��ت مصدوم��ان حادثه واژگوني اتوبوس حامل س��ربازان 
اع��الم ک��رده اتوبوس هاي حامل س��ربازان مس��افر و اجناس 
قاچاق همراه داشته اند. ايرج حريرچي تصريح کرد: دو اتوبوس 
شخصي، اين سربازان وظيفه که عمدتا داراي مدرک تحصيلي 
ليس��انس در رش��ته هاي عمران و الکترونيک بودند را منتقل 
مي کردند که سرعت اين اتوبوس ها باال و غيرمجاز بوده و يکي 
از اتوبوس ها نيز ۸ نفر مس��افر قاچاق از اتباع خارجي داش��ته و 
دو نفر در صندوق بوده اند که در دم فوت کرده اند. وي در ادامه 
اف��زود: اي��ن اتوبوس ه��ا در چندين محل توقف کرده و اجناس 
قاچاقي همچون س��يگار تحويل گرفتند و توقفي که مس��افران 
تقاضا کرده بودند را انجام نداده اند و طبق اعالم پليس راهنمايي 
و رانندگ��ي، عام��ل حادثه س��رعت باال و عدم توانايي راننده در 

کنترل وسيله نقليه بوده است.
دليل وقوع حادثه براي اتوبوس سربازها ���

از ط��رف ديگ��ر فرمان��ده ني��روي زمين��ي ارت��ش جمهوري 
اس��المي ايران گف��ت: طي تحقيقات به عم��ل آمده دليل بروز 
حادثه تصادف اتوبوس حامل س��ربازان ارتش، کهولت س��ن 
راننده و فرسودگي اتوبوس بوده است. امير احمدرضا پوردستان 
ظهر جمعه در حاشيه بازديد از بيمارستان شهيد رجايي شيراز و 
سربازان حادثه ديده گفت: تحقيقات گسترده اي به عمل آمده 
که نش��ان از کهولت س��ن راننده و فرس��ودگي اتوبوس دارد که 
اين مهمترين دليل بروز حادثه براي س��ربازان اس��ت. وي در 
خصوص تردد سربازان اين مجموعه نيز گفت: با هماهنگي هاي 
انجام ش��ده، جابجايي س��ربازان ارتش از اين به بعد با اس��تفاده 

از خطوط ريلي انجام مي ش��ود که البته براي برخي از مناطق 
کش��ور اي��ن ام��کان وجود ندارد ام��ا هماهنگي هاي الزم را در 
خصوص امنيت آنها انجام خواهيم داد. امير پوردس��تان يادآور 
ش��د: تمام هزينه هاي مصدومين و فوت ش��دگان اين حادثه را 
ارتش جمهوري اسالمي ايران تقبل کرده و برنامه هاي مختلفي 
براي اين افراد خواهيم داشت. وي درباره دريافت هزينه تردد 
از سربازان نيز گفت: هزينه جابجايي را نيروي زميني ارتش به 
تمامي يگان ها پرداخت کرده و گرفتن هرگونه وجه از سربازان 
براي حمل و نقل غيرقانوني است.در اين ميان خيل پيام هاي 
تسليت از سوي مسئوالن، سياستمداران، بازيگران، ورزشکاران 
و هنرمندان مختلف نيز در شبکه هاي مجازي دست به دست 

ش��ده اس��ت. رئيس جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسالمي و 
رئيس قوه قضائيه در پيام هايي جداگانه از سوي سه قوه حادثه 
پيش آمده براي س��ربازان را تس��ليت گفته اند. روز پنجنشنبه اما 
روزنامه ه��ا و رس��انه هاي مکت��وب آنچنان ک��ه بايد اين حادثه 
را پوش��ش ندادن��د. پنجش��نبه هفته تنه��ا روزنامه هاي ايران و 
همش��هري عکس يک صفحه نخس��ت خود را به اين حادثه 
اختصاص بودند و روزنامه شهروند با تيتر يک خود به اين حادثه 
واکنش نشان داد. واکنش ها به مرگ سربازان و حادثه اي که 
روز گذش��ته براي دو اتوبوس حامل س��ربازان رخ داد، همچنان 
ادام��ه دارد، گروه��ي از کارب��ران ش��بکه هاي اجتماعي هم در 

اقدامي خودجوش عکس پروفايل خود را تغيير داده اند.

گزارش» تجارت« از جزئيات جديد جان باختن سربازان ارتش

موج مجازي براي همدردي با سربازان

مگس هاي سفید امسال هم مهمان تهران مي شوند
ريي��س اداره محي��ط زيس��ت ش��هر تهران در م��ورد وضعيت 
مگس هاي سفيد در پايتخت با شروع فصل گرما گفت: تابستان 
امسال هم شاهد حضور سفيدبالک ها خواهيم بود. محمدحسين 
بازگير در گفتگو با ايسنا با اشاره به اينکه اينگونه حشرات عموما 
از آفات مزارع کش��اورزي و س��م پاشي هاي بي رويه براي مبارزه 
با آفت به وجود مي آيند، افزود: براي شناسايي و کاهش اينگونه 
حش��رات مزاحم اقدامات و پژوهش هاي علمي صورت گرفته و 

روش ه��اي مؤث��ري براي مبارزه با افزايش جمعيت مگس هاي 
سفيد به کار گرفته شده است. وي از جمله اقدامات براي از بين 
بردن سفيد بالک ها را شست و شوي درختان و تجهيز درختان 
به برچسب هاي زردرنگ عنوان کرد و گفت: متأسفانه با همه اين 
اقدامات هنوز ريشه کن نشده اند و امسال با همين گونه حشرات 
مواجه خواهيم بود، اما با توجه به اينکه، نمايش��گرهايي را که 
شناساگر اين حشرات هستند دنبال کرده و با توجه به اقداماتي 

که انجام شده اميدواريم امسال شاهد حضور کمتر اين حشرات 
باش��يم.بازگير در ادامه به وضعيت گرد و غبار در ش��هر تهران 
اش��اره کرد و گفت: در جنوب و غرب تهران مناطق خش��ک و 
نيمه بياباني وجود دارد که به شدت آسيب ديده و در اين مناطق 
معادن شن و ماسه در حال فعاليت هستند که اين عوامل باعث 
ناپايداري در وضعيت خاک منطقه ش��ده اند و با وزش باد در آن 
مناطق،  شاهد حضور گرد و غبار در تهران مي شويم. وي ادامه 

داد: گرد و غبارهايي هم وجود دارند که از فواصل دورتري وارد 
تهران مي ش��وند و حتي منش��أ خارجي دارند. بازگير يادآور ش��د: 
بخش عمده اي از آلودگي هواي تهران ذرات با قطر کمتر از ۲.۵ 
ميکرون هستند که ريشه در بيابان ها، اراضي آسيب ديده و معادن 
بهره برداري شده، دارند. وي گفت: عاملي که باعث مي شود عدد 
شاخص ما به سمت ناسالم شدن پيش برود، گازهاي حاصل از 

احتراق ناقص سوخت ها در خودروهاست.

شرکتگازاستانمرکزيدربخشصيانتازحقوق
شهروندانوعفافوحجابموردارزيابيقرارگرفت

به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي در ابتداي جلسه جواد مهندس 
مديرعامل اين ش��رکت به بيان گزارش��ي از عملکرد ش��رکت در سال ۹4 پرداخت 
و به دريافت اس��تانداردها و فعاليتهاي انجام ش��ده در بخش حقوق ش��هروندان ، 
انجام پروژه هاي تعالي سازمان ،دريافت گواهينامه تعهد به تعالي وهمچنين انجام 
پروژه نظرس��نجي رضايت مندي جامعه با توزيع حدود ۷۰۰۰ پرسش��نامه در بين 
ذينفعان اين ش��رکت اش��اره اي داش��ت و عدد رضايت مندي از شرکت گاز استان 

مرکزي را ۷۱% اعالم نمود.
براساس همين گزارش همتي ، ارزياب صيانت از حقوق شهروندان در استانداري 
به بيان مواردي در اين خصوص پرداخت و هدف از تشکيل اين ارزيابي را تبيين 
برنامه ها و شاخصهاي حقوق شهروندان دانست،همچنين خانم جعفري سرارزياب 
عف��اف و حج��اب توضيحات��ي در مورد عفاف و حجاب ارائه نمود و عنوان کرد:در 
بحث عفاف و حجاب تنها حجاب فرد مهم نمي باشد و بحث عفت وشخصيت فرد 

در محيط کار و برخورد همکاران با همديگر مورد اهميت مي باشد. 
درادامه جلسه دبيران کميته حقوق شهروندان و عفاف و حجاب شرکت به ارائه 

گزارش پرداختند و توضيحات الزم را به ارزيابان ارائه نمودند. 

واحدشيرينسازيپتروشيميبوعليسيناسال٩٦
افتتاحميشود

مديرعامل شرکت پتروشيمي بوعلي سينا از بهره برداري واحد شيرين سازي اين 
پتروش��يمي در مرداد ماه س��ال آينده خبر داد.محمدرضا صاحب نس��ق در جريان 
بازديد مرضيه شاهدائي، معاون وزير نفت در امور پتروشيمي از طرح شيرين سازي 
مجتمع پتروشيمي بوعلي سينا گفت: پيش بيني مي شود با اجراي اين واحد روزانه 

حدود ۶۰ ميليون تومان سود عايد اين مجتمع شود. 
وي ه��دف از اي��ن ط��رح را ح��ذف گوگرد از برش س��بک نفتا دانس��ت که باعث 
مي ش��ود موانع و گلوگاههاي توليد ناش��ي از نوس��انهاي دريافت خوراک از طرف 
پتروش��يمي اميرکبير مرتفع ش��ود.مديرعامل ش��رکت پتروش��يمي بوعلي س��ينا 
خاطرنش��ان کرد: با ش��يرين س��ازي هيدورکربن هاي سبک در پتروشيمي بوعلي 
س��ينا مي ت��وان اي��ن نوع م��واد را در مخازن معمولي و ب��ه صورت طوالني مدت 
نگهداري کرد.اين طرح در زميني به مساحت ۶ هزار متر مربع در ۲ بخش کاري 

در مجتمع پتروشيمي بوعلي سينا اجرا مي شود.

مانوربدوناعالمقبليآتشنشانيدرمجتمعبندري
امامخميني)ره(

مانور عملياتي مقابله باحوادث کاالي خطرناک بدون هماهنگي قبلي، به منظور 
ارزيابي توان عملياتي نيروهاي واکنش سريع مرکز ايمني و آتش نشاني در منطقه 

ويژه اقتصادي بندرامام خميني)ره( برگزار گرديد.
ب��ا اش��اره ب��ه ل��زوم ارتقاء و حفظ آمادگي نيروهاي عمليات��ي در برابر حوادث غير 
مترقبه، اظهار داش��ت: طبق س��ناريوي اعالم نش��ده، تيم واکنش س��ريع ايمني و 
آتش نش��اني پس از دريافت پيام وقوع حادثه ي فرضي نش��ت گاز کلر، به عنوان 

اولين تيم عملياتي وارد صحنه حادثه گرديد.
مهندس گرايلو تصريح کرد: در اين مانور فرضي که به دليل نشت گاز کلر حادث شه 
بود، يک نفر از نيروهاي شاغل در آن مکان دچار مسموميت گرديد که به محض 
دريافت پيام، با تشکيل تيم عملياتي و طي دستور فرمانده عمليات، اقدامات الزم 

در جهت امداد و نجات فرد حادثه ديده و مهار نشت گاز صورت پذيرفت.
معاون دريايي و بندري اداره کل بنادر و دريانوردي استان خوزستان، با اشاره به 
تخلي��ه و بارگي��ري انواع کاالهاي خطرن��اک در طبقه بندي هاي مختلف در اين 
مجتمع بندري، بر لزوم برخورداري از آمادگي قبلي و دانش و تجربه ي کافي در 
برابر حوادث احتمالي ناشي از اين کاالها تأکيد نموده و افزود: بررسي و ارزيابي 
عملکرد نيروهاي عملياتي و س��رعت و ميزان دقت آنها از جمله موارد مهمي بود 

که در اين مانور مد نظر قرار گرفت.

طرح بخشودگي جرائم کارفرمايان در استان بوشهر آغاز شدپیشخوان
بوش�هر- خبرن�گار تج�ارت : مدير کل 
تامين اجتماعي اس��تان بوشهر ازآغاز طرح 
بخش��ودگي جرائ��م کارفرماي��ان خبر داد. 
يونس خس��رواني در نشست با خبرنگاران 
گف��ت: در راس��تاي اجراي سياس��ت هاي 
کالن اقتصادمقاومت��ي و بهب��ود فض��اي 
کس��ب و کار و حماي��ت از تولي��د ملي و در 
جهت حماي��ت از واحدهاي فعال توليدي، 
س��ازمان تامين اجتماعي مصوبه ي دولت 
در خصوص "قانون حداکثر استفاده از توان 
توليدي و خدماتي در تامين نياز هاي کشور 

و تقوي��ت آنها در ام��ر صادرات" را در قالب 
يخش��ودگي جراي��م کارفرمايان به اجرا در 
مي آورد.مدي��رکل تامين اجتماعي اس��تان 
بوش��هر کارگاههايي را مش��مول اين طرح 
دانس��ت ک��ه در امر تولي��د کاال و تجهيزات 
فعاليت هستند . وي با اشاره باينکه تشخيص 
ش��مول فعاليت تولي��دي صنعتي و معدني 
براساس مجوزهاي صادره از مراجع ذيربط 
اس��ت افزود: عم��ده فعاليت عملي واحد به 
تش��خيص و موافقت معاونت فني و درآمد 
سازمان است . خسرواني داليل ابزاري اين 

طرح را ارائه مدارک مستند و مستدل مبني 
ب��ر خ��ارج اختيار بودن و ب��روز حوادث غير 
مترقبه خارج از اراده ازقبيل سيل ، تگرگ، 
آتش سوزي و..عنوان کرد. مديرکل تامين 
اجتماعي اس��تان بوش��هريکي از آيتم هاي 
مه��م اج��راي اين طرح را خوش حس��ابي 
کارفرماي��ان ذکر ک��ردو افزود: کارفرمايان 
مي بايس��ت در م��دت ۱۸ م��اه قبل از وقوع 
بحران حقوق بيمه، ش��دگان خود را حداقل 
به مدت ۱۶ ماه پرداخت کرده باش��ند.مدير 
کل تامين اجتماعي استان افزود: تشخيص 

و احتس��اب بخش��ودگي جرايم در دو سطح 
و در کميته هاي اس��تاني و کشوري بررسي 
خواهد، شد که البته تشخيص ستاد استاني 
مالک کار خواهد بود.وي افزود: کارفرمايان 
کارگاههاي مشمولي که دوره وقوع داليل 
ابزاري آنها مربوط به قبل از تصويب اين آئين 
نامه باشد براي برخورداري از اين تسهيالت 
ظرف مدت 3 ماه از تاريخ صدور بخشنامه در 
خصوص پرداخت و يا ترتيب پرداخت اصل 
حق بيمه و بيمه بيکاري قطع شده با سازمان 

تامين اجتماعي به توافق برسند. 

خب�ر ن�گار قزوي�ن -به گزارش 
روابط عمومي ش��رکت گاز استان 
قزوين ، مهندس بوش��هري بيان 
داش��ت: عمليات گازرساني به ۲۵ 
روستاي شهرستان آوج با جديت در 
حال اجراست و پيشرفت مطلوبي 
دارد.اس��ماعيل مفرد بوشهري با 
تاکي��د بر رعايت اس��تانداردهاي 

ش��رکت مل��ي گاز و توج��ه ويژه به پيش��رفت بدون 
وقفه پروژه ها اظهار کرد: گازرس��اني به ۲۵ روستاي 
شهرس��تان آوج در قالب ۲ پيمان در حال اجراس��ت. 
پيمان اول شامل ۱۶ روستاي شهرستان آوج مي باشد 
که تا کنون اين پروژه 4۶ % پيشرفت فيزيکي داشته 

است . 

همچني��ن پيمان دوم ش��امل 
۹ روس��تاي بخ��ش خرق��ان 
ش��رقي شهرس��تان آوج با ۲۸ 
% پيش��رفت فيزيک��ي در حال 
اجراس��ت. بوشهري با اشاره به 
اي��ن مطلب که ه��ر دو پروژه 
مذک��ور در اواخر س��ال ۱3۹4 
آغ��از ب��ه کار نم��وده اس��ت ، 
پيش��رفت عملياتي آنه��ا را رضايتبخش اعالم کرد.
بوش��هري افزود با تکميل پروژه هاي مذکور 3۸۱۲ 
خانوار روستايي اين منطقه از نعمت گاز طبيعي بهره 
من��د خواهن��د ش��د. در مجموع با گازرس��اني به اين 
روس��تاها ۶۸% خانوارهاي روس��تايي منطقه آوج از 

گاز طبيعي برخوردار خواهند شد.

پيشرفت 40 درصدي اجراي پروژه هاي گازرساني در استان قزوين
آب  عمومي ش��رکت  رواب��ط 
وفاض��الب اس��تان البرز اعالم 
ک��رد: بدلي��ل اج��راي عمليات 
عمراني توسط شهرداري منطقه 
۷ کرج دررجايي شهر،خط توزيع 
اصلي آب 4۰۰ ميلي متري اين 
منطقه از س��اعت ۱۰ صبح 3۱ 
خرداد،دچار آسيب وشکستگي 

ش��ده وبالفاصله توس��ط واحد امداد وحوادث آبفاي 
البرز ، تعمير وبازس��ازي محل آس��يب ديده درساعت 
۱۶ به پايان رس��يد وهم اکنون،آب درش��بکه توزيع 

جريان دارد.
براس��اس اين گزارش، فازهاي۱، ۲ و3 رجايي ش��هر 
ط��ي اي��ن مدت با قطع آب روبرو ب��وده وتانکرهاي 

آبرس��اني ه��م درهمي��ن مدت 
ب��ه منطقه اعزام ش��ده ووظيفه 
آبرس��اني به ش��هروندان براي 
مص��ارف ض��روري را بعه��ده 

داشتند.
رواب��ط عمومي آبف��اي الب��رز با 
اش��اره به اينکه براثر اين حادثه 
بال��غ ب��ر ۵۰۰۰ متر مکعب)پنج 
ميليون ليتر(آب ش��رب از ش��بکه توزيع خارج ش��د 
اعالم کرد:احتمال ادامه افت فش��ارموقت دربعضي 
مناطق رجايي ش��هر که ناش��ي از حجم باالي آب از 
دس��ت رفته اس��ت طي س��اعتهاي آينده، به مرور به 
حالت تعادل خواهد رسيد ونيازي به ذخيره آب توسط 

شهروندان نمي باشد.

قطع آب دررجايي شهر بعلت شكستگي خط توزيع اصلي آب

 حجم توليد آب در اين استان ساالنه 40 ميليون و 500 هزار مترمكعب است

ارزيابي قابليت اطمينان سيستم کنترل کليدخانه نيروگاه مسجدسليمان

داراب بيرانوندي در نشس��ت خبري با اصحاب رس��انه اظهار 
کرد: البته 4۰ درصد از اين ميزان بدليل فرس��ودگي ش��بکه 
و عمر باالي تاسيس��ات هدر مي رود.وي ميزان فرس��ودگي 
ش��بکه آبرس��اني اس��تان را بيش از 4۰۰ کيلومتر اعالم کرد و 
اف��زود: ب��ه منظ��ور جلوگيري از هدر روي آب و رس��اندن آب 
سالم و بهداشتي به مشترکان در نقاط شهري، پارسال حدود 
۵۱ کيلومتر از شبکه آب اصالح و بازسازي شد.بيرانوندي به 
خسارت هاي ناشي از سيل سال گذشته به تاسيسات آبرساني 
در استان و کاهش ۷۰ درصدي اعتبارهاي اين شرکت اشاره 

کرد و گفت: بيش از ۸۷۰ ميليارد ريال خس��ارت در اثر س��يل 
به زيرساخت هاي شرکت آبفاي استان وارد شد.به گفته وي، 
با وجود محدود بودن اعتبارها بعد از گذش��ت ۷۲ س��اعت از 
وقوع س��يل و خس��ارت هاي ناش��ي از آن، آب شرب مناطق 

سيل زده وصل شد.
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان ايالم از برنامه ريزي 
براي افزايش شاخص بهره مندي شبکه فاضالب به ۶۰ درصد 
خب��ر داد و اف��زود: اکن��ون 4۹ درصد جمعيت مش��ترکان اين 
شرکت تحت پوشش شبکه فاضالب هستند.وي يادآور شد: 

تالش مي کنيم با بهره  برداري از تصفيه  خانه هاي فاضالب 
شهرهاي سرابله و ايوان شاخص بهره  مندي فاضالب استان 
به ۶۰ درصد افزايش  يابد که اين درصد در کشور يک رکورد 

محسوب مي شود.
بيرانوندي به قيمت تمام ش��ده آب ش��رب در اين اس��تان هم 
اش��اره کرد و گفت: قيمت تمام ش��ده هر متر مکعب آب مورد 
نياز شهري ۱4 هزار و ۹۰۰ ريال است ولي قيمت پرداختي آن 
از سوي مشترکان فقط پنج هزار و 4۰۰ ريال است.وي با اشاه 
به ميزان اعتبارهاي اين ش��رکت در س��ال گذشته تاکيد کرد: 

اعتبار مصوب شرکت آب و فاضالب استان در سال ۹3 بيش از 
4۱۰ ميليارد ريال بود که از اين ميزان ۹۱ درصد آن تخصيص 
يافت در حاليکه س��ال گذش��ته 4۲۰ ميليارد ريال مصوب شد 
ک��ه از اي��ن ميزان نيز تنها ۲۸ درصد آن تخصيص يافت.وي 
در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اقدام هاي انجام 
ش��ده اين ش��رکت در س��ال گذشته گفت: در اين مدت هفت 
کيلومتر ش��بکه، ۲۹ کيلومتر خط انتقال، 4۲ کيلومتر ش��بکه 
فاضالب انجام و س��ه هزار انش��عاب فاضالب و چهار هزار 

انشعاب آب به مشترکان اين شرکت اضافه شد.

ارزيابي قابليت اطمينان سيس��تم کنترل و حفاظت کليدخانه 
kv ۱3۲/4۰۰ سد و نيروگاه مسجدسليمان با موفقيت به اتمام 
رس��يد.معاون فني و مهندسي س��د و نيروگاه مسجدسليمان 
PLC-( گفت: تست و ارزيابي سيستم هاي کنترلي و حفاظتي

TPS( کليدخانه اين نيروگاه در س��ه مرحله با موفقيت انجام 

شد. "فرزاد جونعلي وند" افزود: پس از اخذ مجوز الزم جهت 
انجام اين تس��ت ها، اقداماتي از قبيل اندازه گيري و ارزيابي 
شکل موج هاي ورودي و خروجي از سيستم LMU، وضعيت 
اتصال سيس��تم LMU به زمين، اتصال کابل کواکس��يال و 
بررس��ي پهناي باند اتصال زمين به سيس��تم LMU نيز مورد 

بازبيني قرار گرفت.
وي اضافه کرد: در اين ارزيابي و بازبيني، ولتاژ شارژر و ولتاژ 
تغذيه سيس��تم ) PLC .TPS (، س��رويس دس��تگاه، تنظيم 
فرستنده و گيرنده، بررسي المپ هاي هشدار، وضعيت اتصال 

گلند کليه کابل ها و تابلوها نيز بررسي و سرويس شد.

سيس��تم هاي PLC.TPS.LMU وظيفه ارس��ال، دريافت و 
نظ��ارت ب��ر کليه فرامين کنترلي و حفاظتي کليدخانه نيروگاه 
مسجدس��ليمان را بر عهده دارد.سد و نيروگاه مسجدسليمان 
نقش بس��يار مهمي در کنترل فرکانس ش��بکه برق کش��ور 

دارد.


