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  منبع آب سیمانی در وسط
  بنای تاریخی "تخت خلیل"

تخت خلیل بنای فراموش شده ای است که در روستای هدف 
گردش��گری کاج شهرس��تان رزن قرار دارد و با وجود اهمیت 
فراوان نه تنها تاکنون در فهرس��ت آثار ملی ایران ثبت نش��ده 

بلکه در آستانه تخریب است.
رئی��س اداره می��راث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی 
شهرس��تان های رزن و درگزی��ن، گفت: م��ا دغدغه حفظ این 
بنای ارزش��مند را داریم اما منبع آب مانع از ثبت ملی و مرمت 

بنا شده است.
ش��هروز کهیایی با اش��اره به اینکه بارها در جلس��ات مختلف 
گفته ایم منبع آب مانع بزرگی برای ثبت ملی اثر اس��ت، افزود: 
این منبع نمی گذارد میراث فرهنگی کاری انجام دهد و تا زمانی 
که فرآیند ثبت ایجاد نش��ود نمی توانیم اقدامات دیگری مثل 

مرمت و احیای بنا را عملی کنیم.
وی با اش��اره به هزینه یک میلیاردی جابجایی منبع آب، ش��رح 
داد: در شرایط فعلی بحران آب، تأمین آب روستا مشکل است 
و اگر بخواهیم از درگزین به روس��تا آبرس��انی کنیم به هزینه 
گزاف��ی نی��از داریم، از طرفی جابجای��ی منبع به معضل تبدیل 
شده بنابراین تنها راه این است که منبع آب به قسمت دیگری 

از روستا هدایت شود.
رئی��س اداره می��راث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی 
شهرس��تان های رزن و درگزین در ادامه تخت خلیل را بنایی 
واج��د ارزش معرف��ی ک��رد و گفت: اگر این بنا ثبت ملی، مرمت 
و احیاء ش��ود بدون ش��ک نقش مهمی در رونق گردش��گری 

شهرستان خواهد داشت.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه به ف��رض ثبت بنا در وضعیت فعلی، بار 
حقوقی برای مالک به وجود می آید، خاطرنش��ان کرد: میراث 
فرهنگ��ی ب��ا اعتب��ارات ناچیز از پس تمام بناها برنمی آید با این 
وج��ود بناه��ا را اولویت بن��دی می کند و تخ��ت خلیل نیز جزء 

اولویت است.

 اجرای الزامات مخابراتی
 برای ارائه سرویس در ساختمان های هوشمند 
مهندس نصرآبادی در دیدار با رئیس نظام مهندسی ساختمان 
اس��تان قزوین بر اجرای الزامات مخابراتی برای ارائه س��رویس 
در ساختمان های هوشمند تآکید کرد و گفت اکثر ساختمان ها 
در اجرای زیرساختهای مخابراتی مشکل دارند و در حال حاضر 
عدم اجرای الزامات مخابراتی در ساختمان ها، دریافت و اجرای 
س��رویس های مخابراتی را با مش��کل مواجه می کنند. طرح 
نجما الزمه ایجاد زیرساختهای فناوری ساختمانهای هوشمند 
و نسل آینده در کشور است و در این راستا این نهضت جهادی 
و ایجاد زیرساخت مبتنی بر فیبرنوری بطور گسترده در استان 
قزوین شروع گردیده است.مدیر مخابرات منطقه قزین گفت: 
با اینکه بیش از ۱50 هزار مشترک در استان از خدمات اینترنت 
پرس��رعت خانگی اس��تفاده می کنند ولی هیچ نگاه تخصصی 
نظام مند برای اجرا این فناوری در ساختمان ها در حال حاضر 
وجود ندارد و می بایست در خصوص نحوه استفاده از سرویس 
های مخابراتی در ساختمان های هوشمند و ایجاد زیرساختهای 
الزم الزاماتی توسط سازمان نظام مهندسی طراحی و اجرایی 
گردد.وی افزود در حال حاضر افرادی که در حوزه ساختمان کار 
می کنند، دانش کافی در حوزه ارتباطات ندارند و سازمان نظام 
مهندس��ی می تواند با همکاری مخابرات نس��بت به انتقال این 
دانش و مهارت به روند روبه رشد این صنعت و استفاده علمی 
از فناوری در س��اختمان کمک نماید..در این دیدار دکتر کلهر 
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان استان قزوین ضمن 
تقدیر ازتالش های انجام شده از راهکارهای ارائه شده استقبال  
و درخواست کرد با تشکیل کمیته ای مشترک اجرای الزامات 
مخابراتی در ساختمان ها عملیاتی گردد وی گفت اعتقاد راسخ 
داریم که با همکاری با مخابرات هم فرهنگ استفاده از خدمات 
در مردم بیش��تر می ش��ود و هم با اجرای س��مینار های آموزشی 
و اطالع رسانی ها ی الزم این اتفاق خوب و اقدام ارزشمند در 

استان اجرایی می گردد.

 سیستم مدیریت ایمنی 
شركت توزیع نیروی برق قم تایید شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قم، 
افشین شهباز زاده سرممیز تیم ممیزی شرکت ارزیاب مدیریت 
همام در مراسم اختتامیه ممیزی سیستم مدیریت HSE شرکت 
توزیع نیروی برق استان قم در سخنانی، تعهد و حمایت مدیریت 
ارش��د س��ازمان در استقرار الزامات ایمنی، وجود گزارش آماری 
جامع و کامل قابل تجزیه و تحلیل در واحد ایمنی و استفاده از 
مولدهای تولید برق خورشیدی به منظور کاهش ریسک خطر 

را از نقاط قوت شرکت برق قم برشمرد. 
وی ضمن توصیه به اجرای نظام آراستگی محیط کار، اجرای 
این نظام را بستر مناسبی برای استقرار سایر استانداردها دانست 
و ابراز داش��ت: اجرای نظام آراس��تگی محیط کار سال ها است 
از ط��رف وزارتخانه ه��ا در قالب های مختلف به زیرمجموعه ها 

ابالغ شده است.
  

 مادران باردار فاقد بیمه
 بصورت رایگان بیمه می شوند 

مدیرکل بیمه س��المت اس��تان ایالم گفت: گفت: مادران باردار 
فاقد بیمه، به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سالمت ایران 
قرار می گیرند.   نورالدین رحیمی با اش��اره به فرمایش��ات مقام 
معظ��م رهب��ری مبنی ب��ر فرزند آوری و حمای��ت از خانواده و 
همچنین اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و ماده ۱4 قانون 
حمایت از خانواده و جوانی، اظهار کرد: جمعیت تمامی مادران 
فاقد پوش��ش بیمه طی دوران بارداری و ش��یردهی و همچنین 
کودکان آنها تا پایان پنج س��الگی تحت بیمه درمانی س��ازمان 

بیمه سالمت ایران قرار می گیرند.

اخبار کوتاه

شهرستان 

قطع برق ادارات پرمصرف در استان اردبیل تامین کولرهای گازی برای مناطق عملیاتی
 از سوی مدیریت تدارکات و امور کاالی شرکت ملی حفاری ایران نسبت به تامین و 
خرید 528 دستگاه کولرهای گازی پنجره ای 50 و ۶0 هرتز و دو تیکه  برای استفاده 
در مناطق عملیاتی استقرار دکل ها و اردوگاه های حفاری در نقاط گرمسیر کشور 
اقدام شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران، رامتین طهماسبی پور 
مدیر تدارکات و امور کاال شرکت روز دوشنبه )۱۳ تیرماه ۱40۱( در توضیح بیشتر 
در این باره گفت: با توجه به فعالیت تعداد قابل توجهی از دکل های حفاری ناوگان 
شرکت در مناطق نفتخیز جنوب غربی و جنوب کشور و شرایط آب و هوایی در این 

موقعیت ها در فصول گرم سال، براساس دستور  و تاکید مدیرعامل شرکت مبنی بر تامین سامانه های سرمایشی 
مورد نیاز ، این امر در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: از مجموع  528 دستگاه کولر در چند هفته اخیر 48۹ دستگاه 
آن به دکل ها و اردوگاه های حفاری مدیریت های عملیات حفاری خشکی یک،  2 و ۳ توزیع و ۳۹ دستگاه دیگر 
در مراحل انتقال و نصب قرار دارد. مدیرتدارکات و امور کاالی شرکت تامین سیستم های سرمایشی و گرمایشی در 
فصول گرم و سرد سال و خرید ملزومات جدید در جهت تجهیز اردوگاه ها از نظر خدمات رفاهی و امکانات الزم  برای 
اسکان کارکنان را از جمله ضروریات مناطق عملیاتی در جهت ایجاد رفاه و رضایتمندی کارکنان به ویژه  همکاران 

اقماری عنوان کرد که  از سوی این مدیریت پیگیری و استمرار  خواهد  داشت.

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل ،  حسین 
قدیمی اظهار داشت: برنامه ریزی برای مدیریت مصرف برق و نیز تحقق اهداف 
مورد نظر جزو اولویت های اساسی قرار گرفته و با توجه به افزایش مصرف برق 
ادارات اس��تان اردبیل در مرحله اول تذکر داده ش��د و در مرحله بعد برق 42 اداره 
پرمصرف قطع ش��د و با اخذ تعهد س��عی می کنیم مصرف برق ادارات را کاهش 
داده و به کم ترین میزان برس��انیم . مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان 
اردبیل بیان کرد: رصد و پایش دقیق مصرف برق در ادارات و کاهش مصرف در 

این مجموعه ها ما را مجاب کرده که شناسایی ادارات پرمصرف نیز انجام یابد و با توجه به این که سقف مصرف 
برق ادارات کمتر از 5 مگاوات تعریف شده درصدد هستیم در کنار تغییر ساعات ادارات مصرف را تعدیل کرده و 
به اهداف خود در این زمینه دس��ت یابیم.مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان اردبیل گفت: رصد و پایش 
روزانه از ادارات پرمصرف از ۱5 خرداد آغاز ش��ده و در صورتی که به تعهدات داده ش��ده عمل نش��و قطعی دائمی 
اعمال خواهد شد که به همین منظور نصب کنتورهای هوشمند در ادارات مصرف برق آن ها رصد می شود و درصدد 

هستیم مصرف برق ادارات استان اردبیل را مد نظر قرار داده و مصرف در حیطه میانگین مصرفی باشد.

بهار ذوب آهن اصفهان با افزایش تولید همراه بود
 مهرداد توالئیان معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان، با اشاره به افزایش تولید این 
شرکت در بهار امسال نسبت به سه ماهه ابتدای سال گذشته و همچنین رکوردهای این 
مجتمع عظیم صنعتی در بخش های مختلف در ابتدای سال جاری ابراز امیدواری نمود 
که در سال ۱40۱ دست یابی  به سه میلیون تن چدن در این شرکت را شاهد باشیم.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان در خصوص افزایش تولید این شرکت در سه 
ماهه اول س��ال جاری نس��بت به مدت در س��ال گذش��ته گفت : ذوب آهن با تولید 7۳۹ 
هزار و ۱5۶ تن چدن نسبت به برنامه یک درصد و نسبت به مدت مشابه سال ۱400 

نیز 7 درصد رشد داشته است .

وی افزود: تولید محصوالت نهایی این ش��رکت در س��ه ماهه ابتدای س��ال جاری 40۹ 
هزار و ۳0۶ تن بوده که نسبت به سه ماهه اول سال گذشته ۶ درصد رشد داشته و تولید 
فوالد نیز با ۶۶2 هزار 254 تن تولید، نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ۱۱ درصد 
رش��د داش��ته اس��ت . تولید آگلومره در این مدت 855 هزار و 2۹4 تن بوده که نس��بت به 
سه ماهه اول سال گذشته 8 درصد رشد را نشان می دهد و تولید کک نیز برابر با سه 
ماهه اول ابتدای سال گذشته بود که با توجه به مشکالت تامین زغال سنگ در ابتدای 

سال جاری، تولید مناسبی محسوب می شود.
مهندس توالئیان اظهار داشت: این میزان تولید به غیر از تولید چدن که یک درصد از 

برنامه جلوتر است در سایر موارد نزدیک به برنامه سال جاری است . با وجود مشکالت 
ابتدای س��ال جاری در بخش حمل مواد اولیه و س��ایر محدودیت ها ، این میزان تولید 
نش��ان از همت واالی تالش��گران ذوب آهن دارد که امید اس��ت بتوانیم تا پایان س��ال 

تولید سه میلیون تن را به عنوان هدف اصلی شرکت تحقق بخشیم.
شایان ذکر است بر اساس گزارش ذوب آهن اصفهان در سامانه کدال، این شرکت در 
سه ماهه نخست امسال بیش از 5 هزار و 7۳0 میلیارد تومان فروش داخلی و بیش از 
4هزار و 5۱0 میلیارد تومان فروش صادراتی داشته که هر دو در مقایسه با ارقام فروش 

مدت مشابه سال گذشته از رشد چشمگیری برخوردار هستند.

رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر کرج گف��ت: تعامل، 
همگرای��ی و رس��یدن ب��ه اجماع حداکث��ری در آرای 
اعضای شورای اسالمی را مقدم به گزینه های مطروحه 
و اخت��الف س��الیق می دانیم و در اج��رای توافقات یا 
مصوب��ات نهای��ی علی رغم نظ��ر موافق یا مخالف که 
اب��راز نموده ای��م، ی��د واحده بوده و هر ۱۳ نفر در معیت 

مدیریت شهری و اقدامات اجرایی هستیم.
جواد چپردار در نطق پیش از دس��تور ش��صت و یکمین 
جلس��ه رس��می شورای شهر کرج که با حضور اعضای 
ش��ورا برگزار ش��د، اظهار داش��ت: در جلسات رسمی و 
در حض��ور اعض��ای محترم و نمایندگان رس��انه مکرر 
عرض نموده ام ما ۱۳ عضو ش��ورای اس��المی در انجام 
تکالیف نظارتی و پاسخگویی به مطالبات حقه ی مردم 
ید واحده هستیم و با همه اختالف سالیق در بررسی 
لوای��ح، ط��رح و مصادی��ق مدیریتی به آرای اکثریت یا 

اتفاق اعضای شورا پای بند بوده و در موضوع انتخاب 
شهردار نیز در جلسات مستمر هم اندیشی و رسمی در 
روند فرایند انتخاب با جدیت در حال بررسی گزینه های 

مطروحه هستیم.
چپردار بیان کردافزود: این مهم را بدون هیچ ش��ائبه، 
سیاست زدگی، تفرق یا حاشیه های غیر موثق با تمرکز 
بر اهمیت و حساس��یت موضوع در دس��ت اقدام داشته 
و ان شااهلل با توافقی که در جلسات با اعضای محترم 
داش��ته ایم در روز 2۶ تیرماه مقارن با ایام عید غدیر و 
در ادامه جلس��ات در تکمیل فرایند اگر به فضل الهی 
جمع بندی مقرر حاصل ش��ود گزینه نهایی و ش��هردار 
منتخب را تعیین و برابر مقررات به وزارت محترم کشور 

معرفی خواهیم کرد.  
وی تأکید کرد: البته س��بقه این ش��ورا نشان داده است 
که اعتماد به پتانس��یل های بومی در مدیریت ش��هری 
مورد تأکید همه اعضای محترم می باش��د، به ش��رط 
آنکه اجماع آری الزم، توانمندی، کارآمدی، تخصص، 
شرایط احراز و از همه مهم تر شایستگی و هوشمندی در 
بهره از این موهبت و مسئولیت خطیر که از سوی شورا 
مقدور و تنفیذ می گردد را در بررس��ی گزینه ها احصاء 
و اطمینان نماییم، چراکه، ش��اید دیگر فرصتی برای 
تکرار خطا یا جبران کم کاری ها و پاس��خ به مطالبات 

ممکن، مهیا نشود.

  مدی��ر کل راه��داری و حم��ل و نقل جاده ای اس��تان 
در بازدید از پایانه مس��افربری بوش��هر گفت : با توجه 
به اجرای طرح یکپارچه هوش��مند بلیط س��فر در پایانه 
مس��افربری بوش��هر و هوشمند سازی ساعات حرکت 
اتوبوس ها ، سفر با اتوبوس در استان با کمترین تاخیر 
انجام می ش��ود به گزارش  پایگاه خبری وزارت راه و 
شهرسازی)بوشهر(، عبدالکریم اخترشناس در بازدید از 
پایانه مسافربری بوشهر گفت : با توجه به اجرای طرح 
یکپارچه هوشمند بلیت سفر در پایانه مسافربری بوشهر 
و هوش��مند س��ازی ساعات حرکت اتوبوس ها ، سفر با 

اتوبوس در استان با کمترین تاخیر انجام می شود .
وی همچنی��ن  اف��زود : ب��رای  اطمین��ان از حرک��ت 
بموقع اتوبوس��ها و رضایتمندی مس��افرین طرح ویژه 
کنترل تاخیر در مبدا و حین سفر ناوگان اتوبوس های 
مسافربری همزمان با سراسر کشور از تاریخ ۱2تیرماه 

در استان بوشهر  اجرا شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت 
: ب��ه موج��ب این طرح هرگونه تاخیر در حرکت و حین 
س��فر اتوبوس های بین ش��هری اس��تان در  پایانه ای 
مسافربری بوشهر و پایانه های عمومی مسافر و بوسیله 
کارشناسان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کنترل می ش��ود. وی بیان داش��ت : این طرح از ۱2 تا 
2۱ تیرماه در کلیه پایانه های عمومی مس��افری سطح 

استان اجرا می شود و با استناد به بند ششم منشور حقوق 
مسافران از تاریخ  ۱2 تیرماه با هر گونه تاخیر ناوگان 
برخورد قانونی و متخلفین به کمیسیون های ماده ۱۱ 
و ۱2 معرفی می شوند. ا خترشناس مدیر کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اس��تان فزود : خوش��بختانه در 
استان بدلیل بهره گیری از سامانه هوشمند بلیت سفر 
، س��اعت حرکت اتوبوس ها به گونه ای تنظیم ش��ده 
ک��ه س��فر ن��اوگان با کمترین تاخیر انجام می ش��ود و 
چنانچه اتوبوس در س��اعت تعیین ش��ده حرکت نکند 
س��امانه بصورت اتوماتیک مس��افر را به اتوبوس بعدی 
آماده سفر انتقال می دهد .  وی اظهار داشت : سامانه 
پیامک��ی2000۱4۱ س��ازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای بصورت ش��بانه روزی آماده دریافت نظریات 
مردم��ی اس��ت و انتظار داری��م مردم نظریات خود را با 

این سامانه در میان بگذارند.

 انجام سفر ناوگان اتوبوسی استان بوشهر با کمترین تاخير اولویت شورا بهره مندی از پتانسيل های بومی است

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی ایران فریمکو در نشس��ت 
خبری با اصحاب رسانه از ثبت نام دوره جدید متقاضیان تحصیل 

در مقطع کاردانی در رشته های زیر مجموعه خود خبر داد.
رضوان��ی ، ک��رج – ب��ه گزارش روزنامه تج��ارت ، دکتر روزبان 
ب��ا بی��ان اینکه مرکز آموزش علم��ی کاربردی ایران فریمکو در 
س��ال ۱۳۹0 با کس��ب مجوز از وزارت غلوم فعالیت خود را در 
س��ه رش��ته پودمانی در مقطع کاردانی آغاز کرده است،افزود:هم 
اکنون این مرکز در 25 رشته کاربردی صنعت ساختمان در دو 
مقطع کاردانی و کارشناس��ی  اقدام به جذب و پذیرش دانش��جو 
می نماید که این رش��ته ها بر اس��اس نیاز صنایع کش��ور طراحی 

و اجرا می شوند.
وی ب��ا بی��ان اینکه رش��ته های تحصیل��ی مرکز آموزش علمی 
کاربردی ایران فریمکو مهارت محور و شغل محور هستند،ادامه 
داد: برخی رش��ته های این مرکز مانند کاردانی عمران بتن در 
هی��چ دانش��گاه یا مرکز علم��ی دولتی و غیردولتی تدریس نمی 
شود و این مرکز توانسته است در این رشته تحصیلی دانشحویان 
زیادی فارغ التحصیل نموده و به بازار کار معرفی کند.یا رش��ته 
مهندسی فناوری نقشه برداری که مقطع کاردانی آن به صورت 
کارگاهی است و فارغ التحصیالن این رشته در مشاغل مختلف 

مشغول به کار می شوند.
رئی��س مرک��ز آموزش علمی کاربردی ای��ران فریمکو از جذب 
دانشجویان در هلدینگ ایران فریمکو خبر داد و گفت: این مرکز 
به عنوان یک دانشگاه نسل سوم آینده شغلی دانشحویان خود را 
تضمین می کند. ضمن اینکه در راستای تشویق دانشحویان و 
درچارچوب بورس تحصیلی دکتر کیهانی)موسس ایران فریمکو 
و پدر علم بتن ایران( دانشجویان ودانش آموزان نخبه می توانند 

بورسیه این مرکز شده و از مزایای آن برخوردار شوند.همچنین 
دانش��جویانی که حین تحصیل موفق به کس��ب نمره 20 در هر 
یک از دروس شوند از پرداخت هزینه آن واحد درسی معاف می 
شوند. روزبان با بیان اینکه دوره های آموزشی تک پودمان را هم 
در دس��تور کار داریم ،توضیح داد: در این دوره آموزش��ی دانشجو 
می تواند در دوره های کوتاه مدت تک پودمان ش��رکت نموده 
و ب��ا گذران��دن 4 تک پودمان،گواهی مقطع کاردانی ناپیوس��ته 

دریاف��ت کن��د ک��ه م.رد تایید وزارت عل��وم و قابل ترجمه و ارائه 
به کش��ورهای دیگر نیز می باش��د.الزم به ذکر اس��ت این مرکز 
درصدد اس��ت تا دوره های آموزش��ی ارتقای پایه س��ازمان نظام 
مهندسی غرب استان البرز  را اجرا کند که رایزنی  هایی در این 

زمینه صورت گرفته است.
رئی��س مرک��ز آموزش علمی کاربردی ایران فریمکو از برگزاری 
مداوم استارت آپ دکتر علی کیهانی خبر داد و گفت: کشف استعداد 

های علمی و استفاده از آن و کمک به توسعه ایده های نو و تبدیل 
آن به تجاری سازی از اهداف مهم این استارت آپ است .

وی با بیان اینکه اس��تارت آپ ها به صورت های مختلف و به 
صورت کار گاهی برگزار می شود،ادامه داد: جشنواره استارت آپ 
دکتر علی اصغر کیهانی اقدامی مهم برای توسعه و نو آوری در 
حوزه ایده های جدید است .روزبان با اشاره به افتخارات و دریافت 
بیش از 50تندیس مختلف ،خاطرنشان کرد: کسب این افتخارات 
به دلیل استفاده از اساتید برتر در رشته های این مرکز آموزشی 

است که امیدواریم این موفقیت ها تداوم داشته باشد.   
پی��ش از س��خنان رئیس مرکز آموزش علم��ی کاربردی ایران 
فریمکو،دکت��ر محم��د کیهانی از اعض��ای هیات مدیره ضمن 
خوش��امدگویی و تقدیر از حضور اصحاب رس��انه در س��خنانی 
اظهار کرد: ایران فریمکو در سال ۱۳54 در بستر رودخانه کردان 
به دالیلی همچون؛ وجود ذخایر شن و ماسه ،نزدیکی به کارخانه 
سیمان آبیک،دسترسی به بازار مصرف غرب تهران  و قرار گیری 
در مس��یر ش��اهراه ۱۳ استان کش��ور، در محل کنونی تاسیس و 

شروع به فعالیت نموده است.
وی با بیان اینکه این مجموعه به عنوان لیدر صنعت بتن کشور 
تمام نیازهای این صنعت را برآورده می سازد از ثبت ۱00 اختراع 
در حوزه بتن و کسب بیش از 200 جایزه ملی توسط ایران فریمکو 
خب��ر داد و اف��زود: تالش می کنیم با آموزش نیروهای مورد نیاز 
صنایع کشور در مرکز آموزش علمی کاربردی ایران فریمکو رشته 
های جدید و کاربردی را وارد چرخه آموزشی خود کنیم. ضمن 
اینکه ما رقیب هیچ دانش��گاه و مرکز آموزش��ی دیگری نیستم و 
به دنبال نوآوری در صنعت بتن کشور و سنعت ساختمان برای 

افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور هستیم.   

رئیس مرکز آموزش ایران فریمکو مطرح کرد:

آینده شغلی دانشجویان این مرکز تضمین شده است

ظرفیت های تبلیغی حوزه در خدمت آگاهی بخشی به مردم هستند
رئیس حوزه های علمیه کشور گفت: حوزه با شبکه های تبلیغی و 
ظرفیت هایی که در این بخش دارد وظیفه خود می داند که مردم 

را به مدیریت مصرف و همراهی با دولت توصیه کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، آیت اهلل 
علیرض��ا اعراف��ی در دیدار با مهن��دس اتابک جعفری مدیرعامل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، با تقدیر از خدمات دولت 
و وزارت نیرو برای تأمین آب و برق در کشور اظهار کرد: شرایط 
فعلی در حوزه مدیریت صنعت آب و برق نش��ان دهنده مدیریت 
هوش��مندانه اعمال ش��ده در این زمینه است و خوشبختانه دولت 

تالش کرده که مشکلی بر مشکالت مردم افزوده نشود.
وی با اشاره به شرایط مصرف آب در کشور تصریح کرد: حوزه با 
ش��بکه های تبلیغی و ظرفیت هایی که در این بخش دارد وظیفه 

خود می داند که مردم را به مدیریت مصرف 
و همراهی با دولت توصیه کند.

رئی��س حوزه های علمیه کش��ور با تأکید بر 
اینک��ه ح��وزه هرکاری الزم باش��د در زمینه 
آگاهی بخشی به مردم انجام می دهد گفت: 
تم��ام ظرفیت های مجازی و حقیقی تبلیغی 
حوزه برای آگاهی بخش��ی به مردم در حوزه 

مصرف آب و برق در خدمت هستند. وی در ادامه سخنان خود به 
وضعیت شبکه فاضالب استان و میزان پوشش این شبکه اشاره کرد 
و افزود: با توجه به اینکه در قم سطح پوشش شبکه فاضالب نسبت 
به دیگر استان ها پایین است باید در روند تکمیل شبکه فاضالب 
تس��ریع ش��ود و در این زمینه می توان از ظرفیت بخش خصوصی 

نیز اس��تفاده کرد. مهن��دس اتابک جعفری 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کش��ور نیز در این دیدار با اش��اره به وضعیت 
مصرف آب در کش��ور، اظهار کرد: 75 مردم 
در حوزه مصرف آب جزو مشترکین صرفه جو 
هس��تند و در ح��د الگو مص��رف می کنند اما 
20 درص��د بی��ش از الگ��و و پنج درصد جزو 
مشترکین پرمصرف هستند که همین گروه مشکل ساز می شوند. 
وی با تأکید بر اینکه اگر تمام مردم تنها ۱0 درصد صرفه جویی در 
مصرف آب داشته باشند تمام بحران ها در حوزه تأمین آب پشت 
سر گذاشته می شود خاطرنشان کرد: امسال با تدبیری که صورت 
گرفت تالش شد تا قطعی آب نداشته باشیم اما همچنان نیازمند 

همراهی و همکاری مردم در زمینه مدیریت مصرف هستیم. وی 
در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت استفاده صنایع از پساب 
گفت: اینکه بخش صنعت سراغ استفاده از پساب نمی آید به خاطر 
این اس��ت که آب ارزان در اختیارش قرار می گیرد؛ دس��تورالعملی 
آماده شده و به زودی ابالغ می شود که حق استفاده از آب توسط 
بخش صنعت را گرفته و آن ها را الزام به انتقال و استفاده از پساب 
می کند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم نیز در این دیدار 
با اشاره به معافیت مطلق مساجد، حسینیه ها و حوزه های علمیه 
از پرداخت آب بها اظهار کرد: با توجه به اینکه در کشور خصوصًا 
در شهر قم تعداد این مراکز باال است، عدم تعیین حدود مصرف، 
مغایر با مدیریت مصرف است و باید سقفی برای این قانون تعیین 

شود تا بتوان مدیریتی بر مصرف این بخش داشت.


