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اخبار
به تعهدات مسکن مهر و تحویل پروژه
ها عمل میکنیم

در پ��ی انتش��ار اخباری مبنی بر دس��تگیری
کالهبرداران پروژه ابنیه راه روماک توس��ط
دس��تگاه قضایی  ،عضو هیئت مدیره شرکت
عمران ش��هر جدید هش��تگرد در مصاحبه با
رادیو البرز گفت:
پ��روژه  ۵۶۰واحدی مذک��ور دارای بیش از
 ۴۰۰واحد مسکونی مهر میباشد که در سال
 ۹۷توسط پیمانکار پروژه تقاضای خودمالکی
 ۱۰۴واحد را نموده که متاسفانه بدون انجام
تعهدات و تش��ریفات اداری  ،از عدم دانش
متقاضیان خرید واحد مس��کونی که عمدتا از
اقشار ضعیف جامعه هستند سو استفاده کرده
و اقدام به کالهبرداری نموده است که پرونده
در دستگاه قضایی در حال بررسی است
محمدعلی حاج��ی زاده افزود  :به متقاضیان
مس��کن مهر ک��ه از طریق ش��رکت عمران
نسبت به خرید واحد مس��کونی اقدام نموده
اند اطمین��ان خاطر میدهیم که هیچ حقوقی
از ایشان ضایع نخواهد شد و شرکت عمران
ب��ه تعهدات خ��ود عمل خواهد ک��رد لیکن
مالباختگانی که از س��ازنده پ��روژه اقدام به
خرید واحد کرده اند تقاضا داریم به دس��تگاه
قضای��ی مراجع��ه و حقوق خ��ود را پیگیری
نماین��د زیرا ش��رکت عمران تعه��دی را در
قبال ایشان ندارد عضو هیئت مدیره شرکت
عمران افزود :همانطور که قبال اعالم ش��ده
 ،از متقاضی��ان خرید یا معامله مس��کن مهر
بویژه پروژه های نیمه کاره درخواست داریم
به اداره مس��کن مهر مراجعه و از کم و کیف
مورد معامل��ه اطالع حاص��ل نمایند در غیر
اینصورت تعهدی متوجه شرکت نخواهد شد
حاج��ی زاده ب��ا تقدی��ر از دس��تگاه قضایی
در راس��تای پیگی��ری و دس��تگیری عوامل
کالهب��رداری در پروژه مذکور ابراز امیدواری
کرد با ورود دستگاه قضایی و بویژه دادستان
شهر جدید هش��تگرد  ،مالباختگان به حقوق
خود دست یابند
ش��ایان ذکر است ش��رکت ابنیه راه روماک
بعن��وان پیمان��کار س��اخت پروژه مس��کن
مهر ب��وده که برخی از مدی��ران آن اقدام به
کالهبرداری نموده اند و در حقیقت معامالت
مذکور هیچ ارتباطی به ش��رکت عمران شهر
جدید هشتگرد ندارد

اهدای  160قلم آثار تاریخی  -فرهنگی به موزه بزرگ خراسان

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرکل
میراثفرهنگی،گردش��گی و صنایعدستی
خیر فرهنگی
خراس��ان رضوی گفت :یک ّ
بی��ش از  160قلم آثار فرهنگی-ت اریخی
به موزه بزرگ خراس��ان اهدا شد .سیدجواد
موس��وی با اعالم ای��ن خبر اف��زود :ورثه
خیرفرهنگی بهنام منوچهر س��عیدی با
این ّ
اه��دای بیش از  160قلم اش��یای تاریخی
ارزش��مند از دورههای اس�لامی ت��ا دوران
معاصر به موزه بزرگ خراس��ان اهدا کرده

است .مدیرکل میراثفرهنگی،گردشگی و
صنایعدستی خراسان رضوی هدف از این
کار را فرهنگ س��ازی در راستای گسترش
سنت حسنه اهدای آثار فرهنگی به موزهها
و الگوی��ی برای نس��لهای آین��ده عنوان
کرد و افزود :این آثار بیش��تر شامل ظروف
آبخوری سفالی ساده ،طرحدار و کتیبهدار
همچنین ظروف زرینفام و نقاشی زیر لعاب
و انواع پیه سوزهای سفالی است .موسوی
با اشاره به ظرفیتهای موزه بزرگ خراسان

اظهار کرد :این موزه بهعنوان دومین موزه
اس��تاندارد و منطق��های ایران در بوس��تان
کوهسنگی مشهد با زیربنای  18هزار متر
مربع تنها موزه تخصص��ی تاریخ،تمدن و
فرهنگ خراسان در ایران ،آماده دریافت آثار
اهدایی دوستداران میراث فرهنگی است .او
با با بیان اینکه نگهداری اشیای تاریخی در
منازل در بلند مدت منجر به آسیب دیدن اثر
میشود ،اظهار کرد :موزهها بهترین مکان
ب��رای نمایش و نگه��داری از آثار تاریخی

هستند .مدیرکل میراثفرهنگی،گردشگی
و صنایعدس��تی خراسان رضوی از آمادگی
این اداره كل و بهویژه موزه بزرگ خراسان
برای نگهداری و نمایش اشیاء و آثار اهدایی
مردم با ن��ام اهدا كنن��دگان در موزه های
اس��تان و شهرس��تان ها خب��ر داد و گفت:
مش��اركت مردم در اهدای اشیای فرهنگی
و تاریخی باعث رشد و گسترش این سنت
حس��نه و استمرار ایجاد و توسعه موزههای
استان خواهد ش��د .موسوی افزود :نمایش

مصرف صحیح نیازمند تبدیل شدن به
یک رفتار درست

آثار تاریخی و فرهنگی در موزه ها عالوه بر
آشنا كردن مردم با آثار و یادگاران فرهنگی
گذشتگان و نشان دادن پیشینه فرهنگی و
تاریخی استان ،در جذب گردشگر داخلی و
خارجی نیز موثر است.

تامین بیش از 20هزار تن اکسیژن رایگان فوالد مبارکه برای مراکز درمانگر

حمیدرضا عظیمیان در این گفت و گوی زنده که از طریق
شبکه اجتماعی اینستاگرام برای مخاطبان قابل مشاهده
بود ،اظهار ک��رد :از دوران کودکی به صنعت عالقه مند
بودم و تمایل داش��تم در بخش صنع��ت فعالیت کنم و
مدیرعاملی ش��رکت فوالد مبارکه ،ب��ه عنوان بزرگترین
واحد صنعتی کشور ،را به دیگر تجربه های مدیریتی ام
در شهرداری اصفهان و صنایع سیمانی ترجیح می دهم.
وی به همزمان شدن ش��روع فعالیتش در فوالد مبارکه
با تشدید تحریم های ظالمانه اشاره کرد و افزود :پس از
حدود دو هفته از پذیرفتن سمت مدیرعاملی ،در مهرماه
 ،۹۷شرکت فوالدمبارکه هم همچون صنایع پتروشیمی،
نفت ،حمل ونقل و هوایی مشمول تحریم ها شده بود .در
آبان ماه همان س��ال ،وزارت خزانه داری آمریکا ،شرکت
فوالد مبارکه را در لیست تحریم های سختگیرانه (اس
دی ان) قرار داد و در این س��ه سال دو اطالعیه عمومی
و یک اطالعیه خاص برای ش��رکت فوالد مبارکه صادر
ش��د و حتی بنده را هم شخص ًا به عنوان مدیرعامل این
ش��رکت مورد تحریم قرار دادند .عظیمیان افزود :تحریم
های ناجوانمردانه بر صادرات ،واردات ،توسعه تکنولوژی
و جاب��ه جایی ارزی تاثیر گذاش��ت؛ اما ای��ن تحریم ها
هیچگاه حرکت پیشروانه شرکت فوالد مبارکه را متوقف
نساخت .همواره روند صادراتی این شرکت تداوم داشته و
منابع ارزی هم مورد بهره برداری قرار گرفته اس��ت و در

برهه هایی همین درآمد ارزی به بخش های غیرفوالدی
کش��ور هم تخصیص یافته اس��ت .عظیمیان با اشاره به
بلوکه شدن ارز و کاالهای خریداری شده شرکت فوالد
مبارکه در انبارهای شرکت های اروپایی ،ادامه داد :ارزش
پول های نقد بلوکه ش��ده شرکت فوالد مبارکه در بانک
های اروپایی معادل  ۱۰۰میلیون یورو و کاالهای بلوکه
ش��ده در انبار هم به ارزش  ۶۰میلیون یورو اس��ت؛ البته
شرکت طرف حساب و بانک ها ،از اعتبار کافی برخوردارند

ولی در چارچوب تحریم ها به این اقدام مبادرت ورزیدند
که با رفع تحریم های ظالمانه این دارایی ها به حس��اب
شرکت فوالد مبارکه واریز می شود .عظیمیان مسئولیت
اجتماعی ش��رکت فوالد مبارکه را تشریح کرد و توضیح
داد :با شیوع کرونا ،اکسیژن به عنوان ماده پیش از درمان
مط��رح ش��د و در تمام دنیا این عنص��ر حیاتی با کمبود
ش��دید مواجه شد .شرکت فوالدمبارکه در راستای ایفای
مسئولیت اجتماعی از فروش اکسیژن مازاد چشم پوشید

و بدون منت تاکنون بیش از  20هزار تن اکسیژن رایگان
را در اختیار مراکز درمانگر سراسر کشور قرار داده است.
وی اضافه کرد :در سال گذشته بالغ بر  130میلیارد تومان
برای تجهیزات بیمارستان ها هزینه کردیم و امسال هم
 100میلیارد تومان برای کنترل کرونا اختصاص دادیم و
خرس��ندیم که همواره در کنار مردم هستیم .مدیرعامل
شرکت فوالدمبارکه از برنامه ساخت مسکن توسط دولت
اس��تقبال کرد و گفت :از همین فرصت اعالم می کنیم
که آماده هرگونه همکاری برای این تامین این نیاز مهم
مردم هستیم و تمامی امکانات را در این بخش بسیج می
کنیم تا به این پروژه بزرگ ملی کش��ور یاری برس��انیم.
وی با اشاره به تنش آبی موجود در فالت مرکزی کشور
گفت :در راستای به حداقل رساندن مصرف آب شرکت
فوالد مبارکه هم اقدامات بنیادین انجام دادیم که عالوه
بر کاهش اتکا به آب خام به ارتقای به بهداش��ت محیط
 9شهرس��تان که پس��اب آنها را جم��ع آوری و تصفیه
کردیم ،کمک ش��ده است .از سوی دیگر با ایجاد تصفیه
خانه در ش��رکت فوالد مبارک��ه در چندین مرحله آب را
بازچرخان��ی می کنیم و درصدد هس��تیم با اس��تفاده از
تکنول��وژی روز دنیا مصرف آب خام را به حداقل ممکن
برسانیم این درحالی است که کل برداشت ساالنه شرکت
فوالدمبارک��ه از رودخانه زاینده رود با یک درصد ،حدود
 20میلیون مترمکعب است.

ارجمند زاده عنوان کرد:

رشد  ۵۰درصدی پروژه های اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در بنادر دیر و کنگان
موج ش��کن های طرح توسعه بندر کنگان
میباش��د که از مطالبات جدی مردم بوده و
تاثیر بسزایی در صنعت دریانوردی منطقه
و استان خواهد داشت.
ارجمندزاده افزود :این پروژه ش��امل اجرای
موج شکن شرقی به طول  ۱۳۵۰متر طول
و موج شکن غربی به طول  ۴۴۰متر طول
و برچیدن  ۲۰۰متر طول موج شکن موجود
می باش��د همچنی��ن اجرای راه آس��فالتی
روی موج ش��کنها ،تهی��ه و نصب بوالرد و
روش��نایی روی دو موج شکن در قالب این

بوش��هر -عصرایرانیان  :مدیرکل بنادر و
دریانوردی استان بوشهر به همراه معاونین
خ��ود ،از پروژه های در ح��ال اجرای بنادر
دی��ر و کنگان دیدن کرد .به گزارش روابط
عموم��ی ،س��یاوش ارجمن��دزاده مدیرکل
بنادر و دریانوردی اس��تان بوشهر به همراه
معاونین خود از پروژه های در حال اجرا در
بنادر کنگان و دیر دیدن کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوشهر
در اینب��اره گفت :یکی از پ��روژه های این
اداره کل در بن��در کن��گان پ��روژه احداث

کاهش  ۱۶درصدی تعداد تصادفات
منجر به فوت

مدی��ر کل راهداری و حم��ل و نقل جاده ای
اس��تان کرمانش��اه گفت:از ابتدای سالجاری
تا کنون  ۱۶.۵درص��د تعداد تصادفات منجر
ب��ه ف��وت در محورهای مواصالتی اس��تان
کرمانش��اه کمتر ش��ده و فرهنگ س��ازی و
آم��وزش در زمینه ترافیک ،موثرترین راهکار
کاه��ش می��زان تصادف��ات اس��ت .فریبرز
کرمی اظهار داش��ت :انس��ان ،خودرو و جاده
فاکتورهایی اس��ت که بارها و بارها در ارتباط
با تصادفات جاده ای درباره آنها ش��نیده ایم.
انس��ان یکی از عوامل اصل��ی وقوع حوادث
جاده ای می باش��د با توجه ب��ه افزایش روز
افزون تصادفات ج��اده ای و علیرغم تمامی
تالشی های شبان ه  -روزی این اداره کل در
ایمن سازی محور های مواصالتی متاسفانه
باز هم ش��اهد تصادفات کارب��ران جاده ای
هس��تیم .وی گفت :در س��ال گذش��ته تعداد
تصادفات منجر به ف��وت  ۱۱۵تصادف بوده
که در س��الجاری به  ۹۶تصادف رسیده است
که در مقایسه با س��ال گذشته کاهش ۱۶.۵
درصدی داشته است .کرمی افزود :دو عامل
اصلی در تصادفات جاده ای استان کرمانشاه،
سرعت و سبقت غیر مجاز است.
کرمی عنوان ک��رد :تعداد افراد جانباخته طی
 ۵ماهه س��الجاری  ۱۲۷نفر است که نسبت
به مدت مش��ابه سال گذشته افزایش نداشته
اس��ت .کرمی با تاکید بر لزوم اتخاذ رویکرد
فرهنگ مح��وری در ح��وزه ترافیک ،خاطر
نشان کرد :در جهت کاهش میزان تصادفات،
اقدام��ات مختلف��ی می تواند موثر باش��د اما
ارتق��ای فرهنگ ترافیک و فرهنگ س��ازی
در ای��ن زمینه ،یک��ی از موثرترین راهکارها
جهت پیشگیری از وقوع تصادفات محسوب
می شود که باید توجه ویژه ای به این مقوله
اثربخش بشود.
وی در پایان خواس��تار بسیج همگانی جهت
برنام��ه ریزی مناس��ب و دقی��ق در کاهش
تصادفات و تلفات جاده ای از س��وی تمامی
اقشار جامعه و مسئولین امر شد و عنوان نمود:
هریک از ما بای��د در جهت اعتالی فرهنگ
ایمنی و رعایت قوانین و مقررات بکوشیم تا
شاهد کاهش سوانح جاده ای باشیم.

اخبار

قرارداد اجرا خواهد شد.
وی اضافه ک��رد :این پروژه ب��ا هزینه ای
بالغ بر ۱۶۵میلیارد تومان در حال حال اجرا
میباش��د که با اتمام آن مس��احت حوضچه
بن��در کن��گان از  ۸هکتار ب��ه  ۳۶هکتار و
عم��ق دهان��ه از  ۴متر به  ۶مت��ر افزایش
می یابد.
س��یاوش ارجمن��دزاده مدی��رکل بن��ادر و
دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد :دیگر
پ��روژه ای��ن اداره کل  ،احداث س��اختمان
اداری و آسایش��گاه یگان حفاظت بنادر دیر

و کنگان می باش��د که با مساحت  ۲۸۵متر
مرب��ع در یک طبقه و با اعتباری بالغ بر ۷
میلیارد تومان در حال انجام است و دارای
پیشرفت فیزیکی  ۵۰درصد می باشد.
ارجمندزاده در بازدید از محل اجرای پروژه
احداث اسکله جدید تجاری بندر دیر گفت:
فاز مطالعاتی پروژه احداث  ۲۰۰متر اسکله
تج��اری بندر دیر ب��ا اعتب��ار  ۲۳۰میلیون
تومان به پایان رسیده و هم اکنون در حال
انج��ام فرایندهای اداری جه��ت برگزاری
مناقصه می باشد.وی افزود :این پروژه در

متخصصان مدیریت نگهداری و
تعمیرات شرکت ملی حفاری ایران
موفق شدند

مجموع شامل احداث ۳۰۰متر اسکله است
که برای ش��ناورهای تا  ۲۰۰۰تن طراحی
شده است.

در مراسمی هنرمند موسیقی کتولی نشان درجه هنری اش را دریافت کرد

عصرایرانی��ان گلس��تان – صفرخان��ی با
حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
گلستان و هیات همراه ،نشان درجه هنری
به «محمد رضا برزگر» هنرمند موسیقی

کتول��ی در محل دفتر فرمان��دار علی آباد
کتول به وی اهدا شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل
فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی گلس��تان،
مراس��م اهدای نش��ان درجه  2هنری به
«محمدرضا برزگر» پژوهش��گر و نوازنده
ی دوتار کتولی  ،به وی در دفتر فرماندار
شهرستان علی اباد کتول اهدا شد.
در این مراس��م عادله کشمیری مدیرکل
فرهنگ و ارش��اد اسالمی گلستان ،گفت:

شهرس��تان علی آباد کتول دارای ظرفیت
ه��ا و اس��تعدادهای درخش��انی در زمینه
های مختلف فرهنگ��ی و هنری به ویژه
موسیقی است.
وی از ارس��ال م��دارک و مس��تندات به
منظور ثبت موس��یقی کتول��ی به وزارت
مربوطه خبر داد و افزود :به طور جد پیگیر
این موضوع هستیم زیرا شهرستا علی آباد
کتول ظرفیتی ریشه دار در این حوزه دارد.
س��پس مجتبی جمالی فرماندار علی آباد

کتول ضمن تبریک به محمد رضا برزگر
و جامعه فرهنگی هنری شهرس��تان علی
آباد کتول ،گفت :خواس��تار ثبت موسیقی
کتول��ی به نام علی آباد کتول هس��تیم و
امی��د اس��ت با جدی��ت بیش��تر این مهم
پیگیری شود.
وی اف��زود :علی آب��اد کتول ویژگی های
فرهنگ��ی هنری ویژه ای دارد و سرش��ار
از نی��روای توانمن��د در این حوزه اس��ت.
همچنی��ن در ای��ن مراس��م محمدرض��ا

برزگر کسب نشان درجه ۲هنری ازسوی
شورای ارزشیابی هنری راحاصل حمایتها
و زحم��ات پدر و خانواده اش دانس��ت و
گفت :امید است مسئوالن توجه بیشتری
به هنرمندان داشته باشند.
در پایان گواهینامه درجه  2هنری محمد
رض��ا برزگر که از او کت��اب هایی چون
«اورش��م» و «نغمههای کتول��ی» نیز با
موضوع و محوریت موسیقی منطقه کتول
منتشر شده است.

گزارشی از وضعیت فرزندخواندگی در پایتخت خراسان رضوی

فرزندخواندگیهای غیر قانونی در مشهد يك معضل اجتماعي است

مش��هد مق��دس محمدرض��ا رحمت��ی-
فرزندخواندگی ،داستان مفصل و پیچیدهای
دارد و بازگوی��ی آن برای آنها که در این راه
قدم میگذارند و همچنین برای مددکاران،
کارشناس��ان بهزیس��تی و مس��ؤوالن اين
فرزندان ،لذتبخش و در عین حال غمانگیز
است.
به گفتهی مدیر بهزیستی شهرستان مشهد،
درصدي از فرزندخواندگیهایی که بهزیستی
از آن مطلع میشود غیر قانونی است.
مه��دی نخع��ی اضافه میکن��د :البته هیچ
آم��اری از می��زان واقع��ی فرزندخواندگ��ی

غی��ر قانونی یا خرید و ف��روش کودکان در
دس��ت نیست اما کس��انی که پس از قبول
کودک به فرزندخواندگی بدون طی مراحل
قانون��ی ،ب��راي گرفت��ن شناس��نامه به ما
مراجع��ه میکنند ،ح��دودا  25درصد میزان
کل فرزندخواندگیهای قانونی اس��ت که از
طریق ضوابط و مقررات انجام میگیرد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه فرزن��د خواندگی در
یکی دو س��ال اخیر ،تغیی��ر چندانی نکرده
میگوید :با اينك��ه تالش در جهت كاهش
پش��تنوبتيهاي فرزندانخواندگي ،توسط
تيم تخصصي بهزيس��تي كه باعث كاهش

فرزندان ش��يرخوارگاه شده ،ولي آمار پشت
نوبتیه��ای فرزندخواندگ��ی همچنان باال
اس��ت چون اكثر خانوادهها متقاضي تحويل
فرزند ش��يرخوار هس��تند و بر اساس قانون
امكان واگذاري فرزند شيرخوار به آنها وجود
ندارد.مدیر بهزیستی شهرستان مشهد ادامه
داد :اگر فرایند نگهداري از فرزند در خانواده
بدون مدارك هويتي ادامه پیدا کند بچه در
آینده دچار مش��کل میشود بنا بر این بهتر
است برای طی مراحل قانونی اقدام الزم را
انجام دهد تا بعدا دچار مش��کالت مضاعف
نشود.

به گفتهی نخعی ،بیشتر فرزندخواندگیهای
غی��ر قانون��ی که به ش��کل س��نتی انجام
میگیرد در طبقات متوسط صورت میگیرد
چون غالبا از قوانین آگاه نیستند و یا اهمیتی
به هویتمندی قانونی نمیدهند.
مدیر بهزیستی شهرستان مشهد در خصوص
تقاضاها و نتایج بررسیهای این موضوع در
س��ال جاری میگوید :در پنج ماه نخس��ت
امس��ال حدود  55کودک به ش��کل قانونی
به فرزندخواندگی داده شده است.
نخعی ادامه میدهد :همچنین  350خانواده
پش��ت نوب��ت فرزندخواندگ��ی در مش��هد

قرار دارند که نس��بتا تعداد باالیی اس��ت و
علتهای مختلفی دارد اما بررسی این علل
هم ش��اید در اصل موضوع ،تغییری ایجاد
نکند و آمار پش��ت نوبتیه��ای ما همچنان
باال است.وی اضافه میکند :البته متقاضیان
فرزندخواندگی ،گروههای مختلفی هس��تند
که بعضی صاحب فرزند هس��تند و فرزندان
دیگری میخواهند ،گروهی هستند که اصال
ازدواج نکردهاند و بچه دوست دارند ،بعضیها
دچار ناباروری میباشند و بچه میخواهند و
عدهای هم فرزند یا فرزندانشان فوت شده
و دنبال فرزند دیگر هستند.

مدیر منطقه  8شهرداری اصفهان:

دو طرح ورزشی و سالمت محور در دو محله منطقه  8در حال اجراست

مدیر منطقه  8ش��هرداری اصفهان گفت:
دو طرح ورزش��ی و س�لامت محور در دو
محل��ه منطقه در قالب اح��داث مجموعه
زمین ه��ای روباز ورزش��ی در «اصفهان
ویال» در محله رزمندگان و مسیر سالمت
بوستان بهشت در محله میرعماد در حال
اجراست.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباط��ات رس��انه ای
ش��هرداری اصفه��ان ،محم��د کیهانی با

اش��اره به میزان پیش��رفت طرح های در
حال اج��را در منطقه هش��ت اظهار کرد:
احداث زمین های ورزشی روباز «اصفهان
ویال» یکی از این طرح هاس��ت که برای
افزایش س��رانه ورزشی ساکنان منطقه در
خیابان رزمندگان در حال اجراست.
وی گف��ت :این طرح در مرداد ماه س��ال
جاری آغاز ش��د و براس��اس پیمان های
موج��ود بای��د در آبانماه به به��ره برداری

برس��د .مدیر منطقه هش��ت ش��هرداری
اصفهان مس��احت این ط��رح را یک هزار
مترمربع عن��وان و تصریح کرد :این طرح
شامل زمین های ورزشی روباز بسکتبال،
والیبال ،زمین اسکیت مجهز به کفپوش و
رختکن های ورزشی اس��ت که با برآورد
اعتب��ار  3میلی��ارد و  200میلی��ون تومان
س��اخته می ش��ود .وی بیان کرد :ساخت
محور سالمت پارک بهشت از دیگر طرح

های منطقه اس��ت که ع�لاوه بر افزودن
به زیبای��ی پارک بهش��ت ،امکان ورزش
ش��هروندان در ای��ن مکان را نی��ز فراهم
م��ی آورد .کیهانی با اش��اره به اینکه این
طرح در اردیبهش��ت ماه سال جاری آغاز
ش��ده است ،گفت :این پروژه نیز ماه آینده
(مهرم��اه) بهره برداری می ش��ود .وی با
بی��ان اینکه این ط��رح در محله میرعماد
اجرایی می ش��ود ،افزود :اعتبار این طرح

ای�لام -آذر یعقوبیان  :مدیرعامل ش��رکت
توزیع نیروی برق استان ایالم گفت :با پایین
آمدن دمای هوا از خاموشیها فاصله خواهیم
گرفت اما باید بدانیم برای داش��تن شبکهی
پایدار و برق مصرفی مورد نیاز میبایس��ت
مصرف صحیح را با رعایت الگوهای مصرف
برای خ��ود و فرزندان تبدی��ل به یک رفتار
درس��ت و همیش��گی نمائیم .دکتر «هادی
شیرخانی» با بیان اینکه نیاز مصرف استان
در دو بخش صنعتی و خانگی  ۴۰۰مگاوات
اس��ت اما آنچه به عنوان س��همیه روزانه به
استان تعلق گرفته تنها  ۳۰۰مگاوات است،
اظه��ار کرد :با س��رد ش��دن ه��وا ،احتمال
خاموش��یها به صفر میرسد اما این مبحث
نباید منجر به فراموش شدن مدیریت صحیح
مصرف از سوی شهروندان گردد بلکه باید با
در پی��ش گرفتن الگوهای درس��ت مصرف
حامله��ای ان��رژی به فرزندانمان درس��ت
اس��تفاده کردن را در هر برهه و ش��رایطی
آموزش دهیم ..وی با اشاره به اینکه مصرف
برق در کشور ما  ۳برابر مصرف جهانی است
و این زینبدهی فرهنگ غنی ما نیست ،افزود:
هر گاه فرهنگ یک امر نهادینه شود شاهد
آرامش ،سالمتی و رفاه بودهایم مثال این امر
نوع برخورد مردم با ویروس منحوس کرونا
و رعایت پروتکلهای بهداش��تی است که با
رعایت الگوهای صحیح میتوان از بیماری
به دور بود و اگر از س��وی هم��ه این موارد
رعایت نش��ود ش��اهد اعمال محدودیتها،
مرگ و می��ر و رنجش م��ردم خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
ایالم تصریح کرد :در نیمهی دوم امسال به
دنبال نهادینه کردن الگوهای صحیح مصرف
با تعویض المپها بخصوص از پرمصرف به
کممصرف؛ حذف استفاده همزمان از وسایل
پرمصرف در ساعات اوج مصرف و خاموش
کردن وس��ایل اداری مانند رایانه و پرینتر و
 ...در زم��ان س��اعات اداری در صورت عدم
نی��از و پ��س از تعطیل��ی ادارات میتواند به
پسان��داز برق و مصرف بهینه کمک نماید.
ش��یرخانی بر این موضوع که بسیار راحت و
ساده میتوان الگوهای صحیح مصرف را در
بین فرزندانمان نهادینه کنیم ،یادآوری کرد:
مدیری��ت مصرف برق ،ک��م مصرف کردن
نیست بلکه درست مصرف کردن است

 2میلیارد و  300میلیون تومان اس��ت که
با اجرای آن فضاهایی شامل آبنما ،فضای
نش��یمن ،فضاهای ورزش��ی و پیاده رو به
بوستان بهشت افزوده می شود.
مدیر منطقه هش��ت ش��هرداری اصفهان
بیان کرد :فضاهای ورزش��ی این بوستان
در قالب مسیر س�لامت اجرایی می شود
که مساحت آن به  4هزار و  700مترمربع
می رسد.

مبدل های حرارتی با هدف
اصالح ش��بكه ّ
كاهش دم��ای موتورهای دس��تگاه حفاری
متخصصان مدیریت نگه��داری و تعمیرات
شرکت ملی حفاری ایران با اجرای یک طرح
ابداعی موفق به اصالح ش��بکه مب ّدل های
حرارت��ی با هدف کاهش دم��ای موتورهای
دستگاه حفاری خش��کی در حد استاندارد در
ش��رایط خاص اقلیمی و محیطی شدند سید
عبدالحس��ین آلبوش��وکه مدی��ر نگهداری و
تعمیرات (نت) این شرکت در توضیح بیشتر
در ای��ن ب��اره گفت :تصور دس��تیابی به این
راهکار ابداعی از آنجا نشات گرفت که شرایط
استقرار یکی از دکل های حفاری شرکت در
نزدیکی چند مشعل (فلر) گاز سوز به موازات
گرمای ش��دید خوزس��تان موج��ب افزایش
دمای موتورهای دستگاه به میزان  96درجه
س��انتیگراد و توقف موتورها در ساعات اوج
گرمی هوا می ش��د .وی با اش��اره به اینکه
دمای هوای موتورهای دس��تگاه حفاری در
روال طبیعی  50تا  60درجه است ،افزود :در
طرح پیشنهادی متخصصان با ارائه دانش فنی
بر مبنای علم مکانیک سیاالت ،سعی کردند
نسبت گرمای انتقال یافته از طریق جابجایی
به گرمای انتقال یافته از طریق هدایت (عدد
ناس��د) تغییر و زمینه کاهش دما در دستگاه
حفاری  38فتح به می��زان قابل قبول  70تا
 72درجه فراه��م آوردند .آلبوش��وکه اظهار
کرد :تحقق این طرح ابداعی که با همکاری
کارشناس��ان اداره تعمیرات مکانیک حاصل
گردید  ،موج��ب کارکرد بی وقفه دس��تگاه
حفاری  38فتح و ش��تاب بخشی به عملیات
حفاری و تشویق و تحسین کارفرمای پروژه
حفاری در ش��رایط و موقعیت خاص استقرار
دکل در میدان نفتی اهواز در مناطق نفتخیز
جنوب را به همراه داش��ت .مدیر نگهداری و
تعمیرات (نت) ش��رکت مل��ی حفاری ایران
گفت :ای��ن مدیریت خدمات خ��ود را در دو
بخش نگهداری و تعمیر تجهیزات دس��تگاه
های حفاری اعم از مکانیک ،برق ،ابزار دقیق
و الکترونیک و نگهداری تاپ درایو در محل
دس��تگاه و همچنین انجام تعمیرات اساسی
تجهیزات در محل کارگاه های فنی شرکت
به س��ه مدیری��ت عملیات حفاری خش��کی
ی��ک 3 ، 2 ،و عملی��ات حف��اری در دریا که
زیر مجموعه معاونت مدیرعامل در عملیات
حفاری می باشند توسط پرسنل مدیریت نت
مقیم دستگاه و یا اعزام متخصصان و کارکنان
فنی به مناطق عملیاتی ارائه می دهد.

