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اخبار
پايداري گاز در بزرگترين پروژه
آلومينيوم شرق كشور افزايش يافت

مشهد مقدس سارا رحمتی-با اجراي عمليات
تعویض شير  ۸اینچ ایس��تگاه آلومینا جاجرم،
پايداري انتقال گاز در اين مسير افزايش يافت.
محم��د کامل مدير منطقه ب��ا اعالم اين خبر
افزود :در راس��تاي حماي��ت از توليد ملي و در
جهت رسيدن به پايداري حداكثري انتقال گاز
در خط  8اينچ فرعي شركت آلومينيوم جاجرم
به عنوان يكي از قطب هاي اقتصادي ش��مال
شرق كش��ور ،عملیات تعویض ش��ير  ۸اینچ
ایس��تگاه آلومینا جاجرم در کوت��اه ترین زمان
ممکن انجام ش��د .وي ه��دف از اجراي اين
پروژه را كمك ب��ه پايداري انتقال گاز درحوزه
اين مجموعه و روس��تاهاي اس��تفاده كننده از
گاز طبيعي در مسير خط لوله مربوطه دانست
و تصري��ح كرد :با اجراي اين عمليات در مدت
زمان تعيين شده ،ضريب انتقال پايدار گاز رشد
قابل توجهي يافته است.
ایمنی شبكه انتقال گاز به شهرستان
عسلویه افزایش یافت

بوشهر -خبرنگار عصرایرانیان مدیرمنطقه
ده عملیات انتقال گاز از راه اندازی سیستم قطع
خودکارمسیرهای تغذیه گازرسانی به شهرستان
عس��لویه( خط لوله شش��م سراسری) با هدف
افزایش ایمنی ش��بکه انتق��ال گاز خبرداد .به
گزارش روابط عمومی منطقه ده عملیات انتقال
گاز ،حمید خدری مدیرمنطق��ه با بیان اینکه
منطقهدهعملیاتبعنوانگلوگاهانتقالگازکشور،
موئظف به انتقال ایمن و پایدار گازاست ،تاکید
کرد :با ایجاد زیرس��اخت های ایمنی ش��بکه
وتجهی��زات ،عالوه برافزای��ش ضریب ایمنی
انتقال گاز ،موجبات تداوم گازرس��انی و آرامش
ذینفع��ان نیز فراهم می گردد .وی ادامه داد:
درهمین راستا درجهت ایمنی بیشترتاسیسات
تامین گازبخش های مختلف مصرف ،عملیات
راه اندازی سیس��تم قطع خودکارش��یر 6اینچ،
محدوده خط لوله شش��م سراس��ری دربرنامه
عملیاتی سال جاری قرارگرفت که خوشبختانه
پس ازبرنامه ریزی و هماهنگی با دیسپچینگ
ش��رکت ملی گازایران و همچنین شرکت گاز
استان بوشهربه انجام رسید.

امکان گفتگوی زنده(چت آنالین) از طریق مراجعه شهروندان به درگاه اینترنتی
مشهد مقدس سمیرا رحمتی-رئیس روابط
عمومی ش��رکت گاز خراس��ان رضوی از
اف��زون گزینه گفتگ��وی زنده ب��ه درگاه
اینترنتی این شرکت به آدرس:
با ه��دف افزایش رضایتمندی مش��تریان
در حوزه پاس��خگویی خب��ر دادwww. .
 nigc-khrz.irحس��ن خیراندی��ش با
اعالم این مطلب گفت :در راستای توسعه

اجرای طرح تفضیلی زندگی کیفی را
در شهر محقق میکند

غالمرض��ا جانقرب��ان با بیان اینکه مش��کل
اج��رای طرح تفضیلی ش��هر این اس��ت که
ش نمیرود ،گفت :از
کاربریها هماهنگ پی 
نظر کاربریهای آموزشی و ورزشی در شهر
عقب هستیم و نیاز است مدیریت استان وارد
ش��ده و در زمینه تحقق س��رانهها اقدام کند.
معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری قم
ب��ا تاکید بر اینکه ط��رح تفضیلی به گونهای
طراح��ی ش��ده ک��ه زندگی کیفی در ش��هر
تحقق یاب��د ،افزود :تا زمانی ک��ه اقتصاد در
امور ش��هری حرف اول را بزند ،نمیتوان در
حوزه کیفیس��ازی زندگی شهری به درستی
حرک��ت کرد چرا که به مس��کن ب��ه عنوان
کاالی س��رمایهای نگاه میشود .جانقربان با
بیان اینکه در زمینه خدمات شهری وضعیت
خوبی در قم محقق ش��ده اس��ت  ،گفت :در
حوزه شهرس��ازی هم بس��تر خوب��ی ایجاد
ش��ده اما باید در حوزه تحقق طرح تفضیلی
به صورت بینبخش��ی اقداماتی صورت گیرد
که در این زمینه شهرداری ،راه و شهرسازی،
نظام مهندسی و… نقش جدی دارند.

خراس��ان رضوی ب��ا دو میلی��ون و 379
هزار مش��ترک پس از استان تهران بزرگ
بیشترین تعداد مشترک گاز طبیعی کشور
را دارد.

دیدار مدیریت شهری هشتگرد با نماینده مجلس

در دیدار مدیریت ش��هری هش��تگرد با نماینده مجلس
مطرح شد  :همکاری و تعامل و حمایت نماینده مجلس
برای پیگیری و رفع مشکالت .
ش��هردار  ،رئیس و اعضای شورای اسالمی هشتگرد با
حضور در دفت��ر دکتر حدادی نماینده مجلس ش��ورای
اس�لامی با وی دیدار و در خصوص مسائل و مشکالت
بحث و گفتگو نموده و راهکارهای الزم را برای توسعه
ش��هر ارائه کردند .علی جوادی رئیس ش��ورای اسالمی
هش��تگرد با ع��رض تبریک به مناس��بت راهیابی دکتر
ح��دادی به مجلس ش��ورای اس�لامی  ،به بخش��ی از
مش��کالت و معضالت موجود در شهر از قبیل ترافیک
عبوری و عدم تعریض برخی از معابر اشاره کرد .جوادی
تعریض ادامه بلوار شهید اژدری را یکی از راههای برون
رفت از ترافیک موجود دانست که با همکاری و مساعدت
مالکین مجاور طرح توسعه  ،مسیر جایگزینی در موازات
بلوار امام(ره) و بلوار امام خامنه ای در امتداد بلوار خبرنگار
ایجاد ش��ده و می تواند بلوار ش��هید قاسم سلیمانی را ب ه
بلوار مصلی و در ادامه به بلوار سپاه متصل نماید .
مهندس یگانه ش��هردار هشتگرد نیز با ابراز خرسندی از
حض��ور نماینده جدید در مجلس و اش��اره به نطق اخیر
ایشان گفت  :خوشبختانه در صحن علنی مجلس برخی

از مش��کالت و معضالت شهرس��تان های ساوجبالغ ،
نظرآباد و طالقان توسط دکتر حدادی به گوش مسئولین
رس��ید و ای��ن موضوع ضم��ن ایجاد ش��ور و امید برای
ش��هروندان  ،نوید بخش آینده ای سرش��ار از توس��عه و
پیشرفت خواهد بود .
یگانه به بخش��ی از مش��کالت ش��هری در زمینههای

فرهنگی و گردش��گری اش��اره کرد و بازس��ازی و بهره
ب��رداری از کاروانس��رای تاریخی ینگی ام��ام را یکی از
اهداف مدیریت شهری دانست .
ش��هردار هشتگرد گفت  :در سنوات گذشته شهرداری با
اه��دا  ۴۰۰۰مت��ر مربع زمین در محدوده ش��هری و نیز
دیوار کشی و نصب نرده محوطه طبق نظریه کارشناسان

می��راث فرهنگی اقدام به س��اماندهی این بنای تاریخی
نمود ولیکن عدم پیگیری و همراهی مس��ئولین مربوطه
س��بب گردید ت��ا این مجموعه ارزش��مند از س��ال ۸۳
بالاستفاده مانده و روزبهروز فرسوده تر گردد.
ش��هردار هش��تگرد برای برگزاری نشس��ت مشترک با
مسئولین اداره میراث فرهنگی جهت ترمیم و بهسازی و
بهره برداری از این مجموعه بی نظیر اعالم آمادگی کرد
و افزود  :امیدواریم با حمایت و مساعدت نماینده محترم
مجلس  ،ش��هرک ینگی امام به عنوان مرکز فرهنگی و
گردشگری استان مطرح گردد .
اعضای شورای اسالمی شهر آقایان جواد اسحاقی  ،علی
شجری پور  ،س��ید مهدی میرغفاری  ،حسین جوادان ،
ماشاا...قدیمی و رسول انصاری نیز به بیان نقطه نظرات
خود پرداختند که آمادگی مدیریت شهری برای در اختیار
نهادن  ۳هکتار زمین جهت احداث بیمارستانی مجهز و
نیز جانمایی و ساخت مرکز تجاری بزرگ استان البرز با
مشارکت بخش خصوصی از آن جمله بوده است .
دکتر حدادی در پایان پس از شنیدن صحبتهای اعضای
ش��ورای شهر و شهردار هشتگرد ضمن تقدیر از زحمات
شهرداری و شورا از آنان خواست در جهت رفع مشکالت
شهری و مردم تالش مجددانه داشته باشند.

با هدف تامین و تقویت آب آشامیدنی بخشی از مناطق شهر واوان

عملیات اجرای خط انتقال و اصالح شبکه آبرسانی در این شهر در حال انجام است

با استفاده از اعتبارات جاری و سرمایه ای اجرای عملیات
رینگ و توس��عه و اصالح شبکه در ش��هر واوان انجام
م��ی پذیرد  .این خبر را مدیر عامل آبفای جنوب غربی

حکم سرپرست شهرداری
شهرجدیدهشتگرد ابالغ شد

طی نشستی با حضور اعضای شورای اسالمی
و معاونین و مس��ئولین واحدهای ش��هرداری
مراس��م معارفه سرپرست ش��هرداری برگزار
ش��د .طی این جلس��ه ،حکم ابالغ و انتخاب
ناصر امیرکمالی به عنوان سرپرست شهرداری
شهرجدیدهشتگرد توسط فاطمه جلیلی رییس
ش��ورای اسالمی شهر به وی اهدا شد .فاطمه
جلیلی ،رئیس ش��ورای شهرجدیدهش��تگرد
در این مراس��م اظهار کرد :اعضای ش��ورای
اسالمی شهر برابر بند یک صورتجلسه شماره
دویس��ت وپنج،ناصر امیر کمال��ی را به عنوان
سرپرست جدید شهرداری شهرجدیدهشتگرد
انتخاب کردند .وی ضمن قدردانی از زحمات
اصغر آقایی در مدت تصدی گری ش��هرداری
اظهار کرد :با توجه به اینکه سرپرس��ت جدید
شهرداری از بدنه ش��هرداری انتخاب شد و با
صداقت و پشتکاری که ایش��ان سراغ داریم،
انتظار می رود با ایجاد اتحاد و همدلی در بین
نیروهای شهرداری و مدیریت مناسب رضایت
شهروندان را فراهم کند.

خدم��ات الکترونیک��ی و ارتقای س��رعت
پاسخگویی به س��واالت ،امکان گفتگوی
زنده(چ��ت آنالی��ن) از طری��ق مراجع��ه
ش��هروندان به درگاه اینترنتی فراهم شده
اس��ت .وی افزود :شهروندان محترم می
توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت
گاز خراس��ان رضوی به آدرس :وانتخاب
گزینه پش��تیبان آنالین به ص��ورت زنده

و مس��تقیم موضوعات و مس��ائل مرتبط
با ح��وزه  www.nigc-khrz.irگاز
طبیعی را با کارشناسان این شرکت درمیان
بگذارند .رئیس روابط عمومی شرکت گاز
اس��تان با اشاره به ارائه بخش عمده ای از
خدمات شرکت گاز به صورت غیرحضوری
و در بستر الکترونیکی افزود :ارائه خدمات
ف��وری ،پاس��خگویی همزم��ان ب��ه چند

مشترک ،نظرس��نجی مکتوب و سنجش
رضایتمندی مش��تریان از مزایایی اجرای
این طرح می باشد .خیراندیش خاطرنشان
کرد :س��امانه های تلفنی  37074و 1894
و ش��ماره پیام��ک  100037074نی��ز به
عنوان پل ارتباطی ش��هروندان با شرکت
گاز خراسان رضوی آماده ثبت انتقادات و
پیشنهادات شهروندان است.

قدردانی از شهروندانی که صادقانه
انتقادمیکنند

به گ��زارش روابط عموم��ی اداه کل منابع
طبیع��ی وآبخیز داری اس��تان گی�لان ،به
نقل از خبرگزاری ایس��نا ،مع��اون حفاظت
منابع طبیعی گیالن ،ش��ماره گویای ۱۵۰۴
را آماده پاس��خگویی ش��بانه روزی به مردم
طبیعت دوست اس��تان دانست و یادآور شد:
از ابتدای سال  ۹۹تاکنون هفت مورد حریق
در س��طح جنگل ها و مراتع گیالن به وقوع
پیوسته که شامل هفت هکتار می شود.
س��هیل توکل��ی در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا،
جنگل ه��ای هیرکانی را جزو س��رمایه های
ملی دانس��ت و اظهار کرد :همگان موظف
ب��ه حفاظت از این جنگل ها در برابر تصرف
و حریق و قاچاق هستیم.
وی یکی از خطرات تهدیدکننده جنگل های
گیالن را حریق دانس��ت و افزود :حریق در
جنگل ها عوامل متعددی دارد که مهمترین
آنها بی توجهی گردش��گران و افرادی است

اس��تان تهران اعالم کرد و گف��ت  :با عنایت به قدمت
و فرسودگی بخش��ی از خطوط و شبکه های آبرسانی
و از طرفی بلحاظ توس��عه محدوده شهری و ساخت و
س��ازهای صورت گرفته و عدم تطابق خطوط موجود با
جمعیت تحت پوشش در امر آبرساانی در مناطق مختلف
ش��هر واوان  ،علیهذا پروژه اصالح و توسعه خطوط در
این ش��هر در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام می
باش��د  .سید علی لدنی نژاد با اشاره به مشخصات این
پروژه یادآور شد  :این عملیات با صرف هزینه های الزم
از محل اعتبارات جاری و داخلی و با استفاده از لوله های
چدن داکتیل در س��ایزهای  700و  500میلی متری از

اوایل خرداد ماه جاری در خیابان گلها و محل مخزن و
ایستگاه پمپاژ  5000متر مکعبی واوان به منظور ارتقاء
و تامین آب آش��امیدنی منطقه شمالی این شهر شامل
شهرک فرهنگیان  ،خیابانهای امامزاده عیسی و عالمه
جعفری و خیابان ولیعصر عج به طول  800متر در حال
انجام است  .که عملیات لوله گذاری سایز  700به طول
 200مت��ر به اتمام رس��یده و اجرای الباقی پروژه نیز در
حال انجام می باش��د  .مدیر عام��ل آبفای جنوبغربی
اس��تان تهران یادآور ش��د  :این عملیات در حال حاضر
در مجم��وع با بیش از  30درصد پیش��رفت فیزیکی در
حال انجام است و ضمن رعایت احتیاطات الزم بمنظور

عدم قطعی آب شرب شهروندان مخصوصا در ایام پیک
مصرف امیدواریم کل پروژه حداکثر تا اواسط مرداد ماه
سال جاری به اتمام و مرحله بهره برداری برسد  .رئیس
هیئت مدیره آبفای جنوبغربی استان تهران خاطر نشان
کرد  :در حال حاضر آب آش��امیدنی شهروندان محترم
در مناط��ق فوق الذکر با ک ّمیت و کیفیت الزم تامین و
توزیع می گردد و ضمن تاکید بر شهروندان محترم در
خصوص مدیریت مصرف آب مخصوصا در ایام بیماری
کرونا و پیک مصرف آب گفت  :با اتمام این عملیات آب
آشامیدنی ش��هروندان ارتقاء یافته و با ک ّمیت و کیفیت
مناسبتری تامین و توزیع خواهد شد .

وقوع  ۷مورد حریق در جنگلها و مراتع گیالن از ابتدای سال
که وارد جنگل می ش��وند و متاسفانه ایمنی
الزم را در روش��ن ک��ردن آتش و س��پس
خاموش کردن آن رعایت نمی کنند.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع
طبیعی و آبخی��زداری گیالن ،با بیان اینکه
تص��رف بخش هایی از جنگل یکی دیگر از
عوامل ش��کل گیری حریق در عرصه های
جنگلی اس��ت ،گف��ت :برخی از اف��راد که
در ج��وار جنگل زندگ��ی می کنند ،با هدف
تصرف و تج��اوز اقدام به آتش زدن جنگل
میکنند.
توکل��ی ،از مردم جنگل نش��ین ب��ه عنوان
همیاران طبیعت یاد کرد و ادامه داد :انتظار
داری��م افرادی که در مناطق جنگلی زندگی
می کنند ب��ه عنوان ب��ازوان اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان عمل عمل کنند
و مانع از تصرف جنگل شوند.
وی بی توجهی به جن��گل و نادیده گرفتن

ارزش مل��ی آن را از دیگ��ر عوامل به آتش
کش��یدن جنگل ها دانست و اضافه کرد :در
برخی از مواقع عوامل طبیعی و آب و هوایی
نیز در ایجاد حریق نقش دارند لذا نیروهای
یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی گیالن
مس��تقر در جنگل ه��ا براس��اس قوانی��ن و
ضوابط اق��دام به رصد دائم��ی عرصه های
جنگلی و مرتعی می کنند.
مع��اون حفاظ��ت مناب��ع طبیع��ی گیالن،
ش��ماره گویای  ۱۵۰۴را آماده پاس��خگویی
ش��بانه روزی به مردم طبیعت دوست استان
دانس��ت و یادآور ش��د :از ابتدای س��ال ۹۹
تاکنون هفت مورد حریق در سطح جنگل ها
و مراتع گیالن به وقوع پیوس��ته که شامل
هفت هکتار می شود لذا گیالنیان در صورت
مشاهده هرگونه حریق و قاچاق و تصرف با
شماره  ۱۵۰۴تماس بگیرند.
توکل��ی ،برخ��ی از فقره های آتش س��وزی

جنگل را ناش��ی از سرایت غیر عمدی آتش
از اراضی کش��اورزی به جنگل ها دانست و
تصریح کرد :آتش روش��ن ک��ردن در جوار
جنگل جرم محسوب می شود.
وی با اشاره به اجرای طرح عدم بهره برداری
از جنگل های طبیعی براساس ماده  ۳۸قانون
برنامه ششم ،خاطرنشان کرد :در این راستا
توس��عه زراعت چوب را هدفگذاری کردیم
تا نیاز چوبی کش��ور به مواد اولیه س��لولزی
تامین شود.
مع��اون منابع طبیعی گی�لان ،قاچاق چوب
را یکی از پدیده های ش��وم دانس��ت که در
اس��تان های جنگلی اتفاق می افتد و عنوان
کرد :ب��رای مقابله ب��ا قاچاق چ��وب اقدام
به راه اندازی کش��یک های ش��بانه روزی و
گش��ت های پی��اده ،موت��وری و خودرویی
نیروه��ای ی��گان حفاظ��ت کردی��م که با
کم��ک نیروی انتظامی و قوه قضاییه انجام

میشود.
وی ب��ا اش��اره به نق��ش م��ردم در کنترل
قاچاق چوب ،متذکر ش��د :حفاظت از جنگل
بدون مش��ارکت مردم میس��ر نیست و لذا
همیاران طبیعت در س��طح  ۱۶شهرس��تان
گیالن دائما با نیروه��ای یگان حفاظت در
ارتباط هس��تند و عالوه بر گزارش قاچاق،
اقدام به اطالع رسانی تصرفات غیر مجاز و
زمین خواری می کنند.
توکل��ی ،با بی��ان اینکه همه م��ردم گیالن
باید جنگل بانان منابع طبیعی استان باشند،
گفت :با توجه ب��ه افزایش دما و آغاز فصل
گ��رم س��ال و احتم��ال وزش بادهای گرم،
ش��رایط برای وقوع حریق مهی��ا بوده و لذا
مردم ایمنی الزم را در روش��ن کردن آتش
رعایت کنند .روستاییان نیز از آتش زدن خار
و خاشاک در جوار جنگل خودداری کنند تا
منجر به سرایت آتش به جنگل ها نشود.

کمی و کیفی و تثبیت فشار آب آشامیدنی
با هدف ارتقاء ّ

عملیات تعویض ده دستگاه شیرخط در شهرک امام حسین (ع) در حال انجام است
به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و
فاض�لاب جنوبغربی اس��تان تهران مدیر
ام��ور آبفای ش��هرک امام حس��ین علیه
السالم با اعالم این خبر اظهار داشت  :با
عنایت به ضرورت ایزوله نمودن شبکه و
ساماندهی خطوط آبرسانی و همچنین به
منظور ارتقاء کمی و کیفی آب آشامیدنی
شهروندان و مش��ترکین محترم در کلیه
مناط��ق ش��هر  ،علیهذا موض��وع به روز
رس��انی و خارج س��ازی خطوط و شبکه

ه��ای قدیمی و فرس��وده از مدار توزیع و
همچنین بازس��ازی و تعویض و یا نصب
ش��یر خطهای قدیمی که فاق��د کارآیی
الزم میباش��ند  .در دستور کار قرار گرفته
و در دست انجام می باشد .
رحی��م آبرومند با اش��اره به مش��خصات
پروژه در ح��ال انج��ام در این خصوص
خاطر نش��ان س��اخت  :ای��ن عملیات از
اوایل س��الجاری و با صرف هزینه های
الزم از محل اعتبارات جاری و داخلی به

منظور ارتقاء و تثبیت فشار آب آشامیدنی
شهروندان و مش��ترکین محترم در حال
انجام است که طی آن و تابحال تعداد 5
دس��تگاه شیر خط جدید در سایزهای 80
الی  100میلی متری با لوازم و تجهیزات
جانبی در ش��هرکهای امام حس��ین ع و
نظام آباد نصب و راه اندازی گردیده است
و نصب  5دس��تگاه شیر خط دیگر نیز در
دس��تور کار قرار دارد و مطابق اولویت و
برنامه ریزی ص��ورت گرفته تا پایان تیر

م��اه امس��ال نصب و راه ان��دازی خواهد
شد .
مهن��دس آبرومند با اش��اره ب��ه اهمیت
نص��ب و راه اندازی ش��یر فلکه ها جدید
خاطر نشان س��اخت  :در حال حاضر آب
شرب ش��هروندان و مشترکین محترم در
شهرکهای امام حس��ین ع و نظام آباد با
کمی��ت و کیفیت مطلوب��ی تامین و تویع
می گردد  .لذا در راس��تای اس��تمرار این
وضعی��ت و با اس��تفاده از ش��یرهای خط

ویژه برنامه های دهه کرامت فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان

گلس��تان – صفرخانی  -به گ��زارش خبرنگارروزنام��ه عصرایرانیان به نقل
ازروابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان ،عادله کشمیری
با اشاره به اینکه از س��وی شورای هماهنگی بزرگداشت دهۀ کرامت کشور
؛ ش��عار «خدمت کریمانه؛ همدلی به رس��م اهلبیت (ع) » برای سال جاری
انتخاب شده است ،گفت :رونمایی از فراخوان جشنواره فیلم رضوی ،اختتامیه
جشنواره ملی نگارگری آیات ،برپایی نمایشگاه مجازی ملی نگارگری آیات،
اجرای برنامه هنری ش��ادمانه «پر پرو» به صورت مش��ارکتی با ش��هرداری

گرگان و نیز تقدیر از مدافعان س�لامت در  3بیمارس��تان در مرکز اس��تان از
جمله برنامه های پیش بینی شده است.وی درباره دیگر برنامه های فرهنگ
و ارش��اد اسالمی گلس��تان ،اظهار کرد :تولید برنامه های شادمانه ویژه دهه
کرامت و مس��ابقه نقاشی مجازی از حرم مشهد تا حرم حضرت معصومه در
کردکوی ،برپایی نمایش��گاه تجسمی در گالیگش و استقبال از خدام رضوی
و شعر خوانی محوریت امام رضا (ع) و نمایشگاه رضوی در مینودشت پیش
بینی و برنامه ریزی ش��ده است.کش��میری افزود :برپایی مسابقه نقاشی و

موج��ود ضمن کنترل فش��ار ش��بکه و
خطوط توزیع آب و محدود نمودن حوزه
قطعی در مواقع افت فشار و یا شکستگیها
 ،قادر به توزیع آب آشامیدنی شهروندان
بصورت یکنواخت و با فش��ار متعادل در
کلیه مناطق تحت پوشش می باشیم.

دور همی هنرمندان در علی آباد کتول ،نمایش��گاه کتاب و عکس ویژه دهه
کرامت در بندرترکمن و اجرای جش��ن ش��ادمانه در گمیشان ،جشن دختران
س��رزمین من در آق قال و عصر ش��عر مجازی در شهرس��تان کردکوی به
عنوان نمونه و بخش دیگری از برنامه های پیش بینی ش��ده ویژه ایام دهه
کرامت در شهرس��تان های استان اس��ت.یادآوری می شود ویژه برنامه های
متنوع فرهنگی و هنری دهه کرامت از  3تا  12تیرماه در اقصی نقاط استان
همزمان با سراسر کشور برپا می شود.

شهردار اصفهان با قدردانی از شهروندانی که
صادقانه انتقاد میکنند ،گفت :امروز اعتماد به
مدیریت شهری مبتنی بر اخالق حیات محور
است نه انسان محور .وی افزود :اخالق انسان
محور یک حرکت تک بُعدی است ،اما اخالق
حیات محور انسان و محیط زیست را میبیند،
حق بشری را محترم میشمارد و حقوق همه
را به عنوان حق مسلم بشری مورد توجه قرار
میدهد؛ آب به عن��وان مایه حیات درختان و
سایر موجودات زنده برای آن مهم است؛ از این
رو تأکی��د بر اخالق حیات محور داریم .وی با
اشاره به مثلثی با اضالع «سالمت و بهداشت»،
«تربیت و تزکیه» و «سالمت جسمی» افزود:
حوزه ورزش یک رسالت عظیم است و قانون
اساسی در بند سه اصل سوم ،ورزش همگانی
را مأموریت مهمی برای حکومت تعریف کرده
و اگ��ر ما بر این اصل تأکید ،اصرار و درس��ت
عمل کنیم ،ضلع س�لامت ای��ن مثلث را به
دست آوردهایم و در ضلع دیگر که سالمت در
حوزه بهداشت است ،امروز میبینیم تمام کادر
درمانی و پزشکان تا چه میزان برای صیانت از
سالمت مردم تالش میکنند.
بهره برداری از فناوری اطالعات و
زیرساختهایمخابراتیبایدیکپارچه
شود

مدی��ر مخابرات منطق��ه قم گف��ت :تمامی
دس��تگاههای اجرای��ی در بهرهب��رداری از
فناوری اطالعات و زیرساختهای مخابراتی
بای��د به یک نظام هماهن��گ و یکپارچه در
سطح ملی تبدیل ش��ود چرا که ارائه خدمات
بصورت جزیرهای برای مردم رفاه و آس��ایش
ایجاد نمی کند لذا در بستر فناوری اطالعات
نیازمند یک سامانه متمرکز ،همخوان و همگرا
در سطح ملی هستیم .س��ید اسداهلل دهناد ،
مدیرمخاب��رات منطقه قم ادامه داد :در س��ه
دهه اخیر در س��طح جهانی در زمینه فناوری
اطالعات شاهد پیشرفت های زیادی بوده ایم،
برای مثال در کش��ور ما هم سرمایه گذاری
های قابل توجهی انجام شده و تالش ما باید
معطوف به این امر باشد که نتیجه این اقدامات
و س��رمایهگذاری ها به بهبود کیفیت زندگی
مردم منجر شود .مدیر مخابرات قم بیان کرد:
تجربه نش��ان داده است دستگاه های اجرایی
هرچقدر در زمینه بهره گیری از ظرفیت های
ایجاد ش��ده در حوزه فناوری اطالعات تالش
بیشتری داشته باشند در ارائه خدمات به مردم
موفق تر بوده اند.
آئین رونمایی از صفحه استانی فرهنگی
و هنری مساجد ایران( فهما) در مشهد
برگزار شد

مشهد مقدس سمیرا رحمتی-آئین رونمایی از
صفحه استانی فهما(فرهنگی و هنری مساجد
ایران) ب��ا حضور «جعف��ر مروارید» مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اس�لامی خراسان رضوی، ،
«محمد ابدالی تکلو» مدیر س��تاد هماهنگی
کانون های مساجد خراسان رضوی و جمعی
از مدیران و رابطان استانی کانون های مساجد
خراسان رضوی در اردوگاه امام رضا(ع) برگزار
شد .جعفر مروارید در این مراسم با بیان اینکه
دین ما به نیازهای اساسی بشر توجه می کند
که اولین نیاز بشریت حفظ سالمتی است و به
این دلیل برنامه های فرهنگ و مذهبی در ایام
کرونا تعطیل و محدود شد ،افزود :با اینکه حرم
ها تعطیل شدند اما نیاز به معنویت تعطیل نشد
و اتفاقی که در فضای کرونا افتاد بی نظیر بود
چرا که دنیا فهمید نیاز بشر به آرامش در جمع
ها و رویدادهای دینی بود.
ضرورت کنترل مصرف برق در تابستان

مهدی ثقفی در آستانه هفته صرفه جویی آب
و برق (اول تا هفت��م تیرماه) گفت  :افزایش
دم��ای هوا در روزه��ای اخیر موجب افزایش
 ۱۳درصدی مصرف برق در اس��تان اصفهان
نسبت به سال گذشته گردیده و نگرانی برای
تجاوز از س��قف مجاز مص��رف برق احتمال
وقوع خاموش��ی را افزایش داده اس��ت  .وی
ادامه داد  :در حال حاضر س��اعات بحرانی با
بیشترین شدت رشد مصرف برق بین ساعات
 ۱۲تا  ۱۶روز می باشد و اتخاذ تدابیر مدبرانه
ی مدیری��ت و کاهش مصرف ب��رق در این
ساعات میتواند نگرانیها را کاهش و استان
اصفهان را از لیست تقسیم بندی خاموشیهای
وزارت نیرو خارج نماید .ثقفی افزود :استفاده از
نور خورشید به جای المپ در ساعات مذکور
برای روش��نایی اتاق های مسکونی  ،اداری
 ،تجاری و س��الن ه��ا و کارگاه های صنعتی
 ،اس��تفاده از دور کن��د کولر و خاموش کردن
وسایل سرمایشی حداقل  ۱۵دقیقه به ازای هر
ساعت استفاده  ،تنظیم دمای  ۲۴درجه برای
کولر های گازی و به حداقل رساندن استفاده
از کولره��ای گازی  ،عدم اس��تفاده از س��ایر
وسایل برقی از قبیل جاروبرقی  ،چرخگوشت
 ،ماش��ین لباسش��ویی ،اتو و ...در ساعات ۱۲
تا  ۱۶از جمله راهکارهای پیش��نهادی برای
کنترل مصرف برق می باشد.

