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اخبار
در واکنش به اتفاقات بازی با نساجی؛

مدیرعامل شرکت فوالد :چیزی جز
دستهای پشت پرده جلودار ما نیست

مدیرعامل شرکت فوالد خوزســتان ضمن حمایت از جواد
نکونام سرمربی این تیم بعد از باخت مقابل نساجی ،از اشتباهات
داوری در این مسابقه انتقاد کرد و آنرا شائبهدار خواند.
به گزارش ســایت باشگاه فوالد خوزســتان ،علی محمدی
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در خصوص رقابت تیم فوالد
خوزستان و نســاجی مازندران ،اظهار داشــت :با توجه به اینکه
حساسیت در هفتههای پایانی لیگ برتربه اوج خود رسیده ،لذا
نیاز به قضاوت های عادالنه در ادامه رقابتها برای جلوگیری از
تضییع حق تیم ها الزامی اســت .مع الوصف متاسفانه ما شاهد
آن هســتیم که کادر داوری در دیدار با تیم نســاجی مازندران
مرتکب اشتباهات فاحشی شده که منجر به تضییع حق باشگاه
فوالد خوزستان گردیده است .رئیس هیئت مدیره باشگاه فوالد
خوزســتان در ادامه ضمن حمایت از ســرمربی و اعضای کادر
فنی این تیم ،اظهار داشت :متاســفانه در این باخت ،تصمیمات
کادر داوری تاثیرگذار بود و پنالتی و اخــراج بازیکنان به نوعی
خود گویای واقعیتهایی است که شائبه حمایت از باشگاههای
خاصی را تقویت می کند .خارج از این مسائل تیم فوالد به مانند
دیدارهای گذشــته نشــان داد که تحت هدایت جواد نکونام از
توانایی باالیی برخوردار است و هیچ حریفی جز اینگونه جنجال
ها و دست های پشت پرده جلودار آن نیست .وی در ادامه اظهار
داشــت :فوالد با تکیه بر اصول حرفهای و منشــور اخالقی که
جوانمردی در صدر سیاســت های آن قرار دارد ،تاکنون عالوه
بر ارائه بازیهای تماشاگرپسند ،نتایج و جایگاهی در خور شأن
فوتبال خوزستان و این باشــگاه کســب نموده که مورد تایید
ورزش دوستان نیز قرار گرفته است.

میزان مصرف برق مشترکان آذربایجان
غربی هر روز بیشتر از روز گذشته

اکبر حســنبکلو مدیر عامل شــرکت توزیع نیــروی برق
آذربایجان غربی ضمن اشــاره بــه روند افزایش دمــا در گفت:
یکشــنبه و دوشــنبه  ۵و  ۶مــرداد ماه طبــق پیشبینیهای
هواشناسی مردم آذربایجان غربی گرمترین روزهای تابستان ۹۹
را تجربه کردند بنابراین آمارها حاکــی از افزایش میزان مصرف
برق مشترکان استان نیز میباشد.
گفتنی اســت آذربایجان غربی در حالــی وارد اولین هفته
مرداد ماه شد که میزان مصرف مشترکان استان علیرغم کاهش
چند درجهای هوا  ،هزار و  ۷۰مگاوات به ثبت رسیده است .مدیر
عامل شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی به افزایش ۵۰
مگاواتی میزان مصرف برق مشترکان استان اشاره کرد و گفت:
تا این لحظه مصرف مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان
 ۵۰مگاوات است و این روند افزایشی مصرف همچنان ادامه دارد.
وی در ادامه بر لزوم رعایت الگوی مصرف برق توسط مشترکان
اســتان طی دو روز آینده تاکید کرد و افزود :با توجه به اینکه دو
روز آینده گرمترین روزهای تابســتان امســال را شاهد هستیم
لذا حفظ پایداری شــبکه و تامین برق پایدار و مطمئن ،مستلزم
رعایت الگوی مصرف برق توســط تمامی مشــترکان میباشد.
حسنبکلو با اشاره بر همکاری مطلوب مشترکین حوزه صنعتی
و اداری استان ،بر همراهی بیشــتر مشترکان خانگی تاکید کرد
و افزود :تا این لحظه بیشــترین مصرف برق استان با  ۴۰درصد
مصرف متعلق به مشترکان خانگی اســت و با توجه به همکاری
مطلوب حوزههای صنعتی و اداری در اجرای برنامههای مدیریت
مصرف ،خواستار رعایت توصیه های ساده مدیریت مصرف برق
مانند تنظیم دمای کولر روی دمای  ،۲۴عدم استفاده همزمان از
وسایل پر مصرف برقی در ســاعات اوج پیک مصرف ،استفاده از
روشنایی طبیعی در طول روز توسط مشترکان خانگی شد.

اعالم آمادگی مجمع نمایندگان گلستان :

ترمیم شبکه های فرسوده شرکت توزیع
نیروی برق گلستان

مجمع نمایندگان مردم گلستان درمجلس شورای اسالمی
با مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان دیدار و گفتگوکردند.
به گزارش روابطعمومی شــرکت توزیع برق گلســتان  :مجمع
نمایندگان استان گلستان در این دیدار ضمن تشکر از اقدامات
انجام شده در سطح استان برلزوم تداوم خدمات رسانی به مردم
شریف استان در شــرایط کنونی با توجه به شــیوع کرونا تاکید
کردند.نمایندگان اســتان ضمن اعالم آمادگی جهت تخصیص
اعتبارات الزم برای ترمیم شــبکههای فرســوده برق خواستار
پیگیری بیشتر شرکت توزیع برق اســتان در این زمینه شد.در
ادامه مهندس نصیــری مدیرعامل توزیع برق گلســتان ضمن
تشکر از همکاری شایســته مجمع نمایندگان استان در مجلس
شــورای اســامی اظهار داشت بازســازی و اســتاندار کردن
شبکههای آســیب دیده توزیع برق از سیل  ۹۸و اصالح و بهینه
سازی شبکههای فرســوده و جایگزینی آنها با کابل خودنگهدار
از اولویتهای بسیار مهم این شرکت در سال جاری می باشد و با
پیگیری الزم انشااله پس از تامین اعتبار از سوی شرکت توانیر و
یا منابع استانی اجرای آنها در دستور کار شرکت قرار می گیرد.

ساکنین کوچه شهید حتمی پوریاولی محله بازرگانی (تپه فتحعلی خان) شهرکرمانشاه در تماس با سامانه ۱۲۲
حوادث و اتفاقات آبفای استان ،و گزارش گرفتگی و پس زدگی فاضالب به درون منازل خواستار رفع این مشکل شدند
 .به گزارش روابطعمومی شرکت آب و فاضالب کرمانشاه ،سرپرست امور آبفای منطقه یک شهر کرمانشاه ،با اشاره به
این موضوع گفت :به محض دریافت گزارش و اطالع از موضوع ،همکاران امور آبفای منطقه یک جهت بررسی و رفع
مشکل به محل اعزام شدند .علی حســین منصوری افزود :پس از حفاری در چند نقطه مشخص گردیده که شبکه
ستنی فاضالب کوچه که مســیر اصلی عبور فاضالب و به صورت خط القعر است ،دچار فرونشست و گرفتگی شده
اســت و فاضالب را به داخل منازل پس میزند .به گفته وی گزارش اولیه حاکی از نشست شبکه در حدود  ۲۰متر
داشت و متأسفانه به دلیل عرض کم کوچه کار به کندی پیش میرود.

بازدید محسن آمره
از دفتر سرپرستی
روزنامه خراسان
در قم
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مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم حضرت معصومه(س) به همراه رئیس اداره اطالع رســانی و تشــریفات حرم
حضرت معصومه(س) و سردبیر بخش اخبار اداره اطالع رسانی حرم حضرت معصومه(س) از دفتر سرپرستی روزنامه
خراسان بازدید کردند .حجت االسالم والمسلمین آمره ضمن قدردانی از اصحاب رسانه در راستای تعامل و همکاری
آنان با اداره اطالع رســانی حرم مطهر(س) گفت :کلیه امور مربوط به اطالع رسانی و تبلیغات حرم مطهر(س) تحت
عنوان خدمت گزار و خادم حضرت معصومه(س) و زائران این حضرت (س) انجام می شود .اصطهباناتی با بیان اینکه
حوزه بین الملل آستان مقدس حضرت معصومه(س) از سال  89به صورت تخصصی فعالیت خود را آغاز کرد ،افزود :راه
اندازی تولیدات و بازنشر اخبار حرم مطهر(س) در بسترهای فضای مجازی از جمله مهم ترین اتفاقات مثبت رسانه ای
است و  106محتوای خبری در ماه مبارک رمضان به زبان های عربی ،اردو ،تایی و...منتشر شده است.

سرپرست مرکز بهداشت خوزستان با تاکید برلزوم رعایت بهداشت:

بهبودنسبیاوضاعخوزستانبسیارشکنندهاست
سرپرســت مرکز بهداشت خوزســتان گفت:
وضعیتفعلیخوزستانشکنندهاست.لذادرصورت
بیتوجهیمردمنسبتبهرعایتضوابطبهداشتیهر
لحظه ممکن اســت یک موج کرونای سنگینتر در
استان رخ دهد.
سید محمد علوی با بیان اینکه تاکنون هیچ دارو
و واکســنی به طور قطعی برای درمان کرونا ساخته
نشده است ،افزود :باید خودمان را با رفتارهای ویروس
تطبیق دهیم و در تمام برنامههای روزمره زندگی دو
اصلبهداشتوسالمتراهموارهرعایتکنیم.
سرپرســت معاونت بهداشت دانشــگاه علوم
پزشــکی جندیشــاپور اهواز با بیان اینکه تاکنون
موردی از انتقال ویروس کرونا از طریق ادرار و مدفوع
مشاهده نشده اســت ،گفت :با این حال با توجه به
تغییر رفتارهــای مختلف کرونا احتمــال دارد این
اطالعات نیز تغییر کند .لذا ما باید در برخورد با این
ویروساحتمالانتقالازهرراهیرادرنظربگیریم.
علوی با اشاره به تفاوت عملکرد ویروس در ووهان
چین و عملکرد فعلی آن در دنیا ،عنوان کرد :ویروس
کرونا آنچنان زیرک و توانمند است که میتواند هر
راهی را برای ورود به بدن پیدا کند .بنابراین ما نیز باید
رفتارمان را به گونهای تغییر دهیم که بتواند جلوی
عملکردهایمتفاوتاینویروسرابگیرد.
وی بر لزوم آمــوزش همگانی بــرای مقابله با

ویروس کرونا تأکید کرد و گفت :آموزش شــامل ۳
رکن اساسی شست و شوی مرتب دستها ،رعایت
فاصلهگذاری و استفاده از ماســک است ،از سویی
آموزشها باید به گونهای باشد که بین مردم انگیزه
ایجاد کند و این انگیزه نیز باعث تغییر در رفتار فرد
شود .علوی یادآور شد :در حال حاضر موارد ابتالء و
بستریدرخوزستانکاهشچشمگیرییافتهامااین
کاهش بسیار شکننده است و هر لحظه ممکن است
موجسنگینتروخطرناکترازموجقبلیگریبانگیر
خوزستان شود .وی اضافه کرد :مردم بحران را تمام
شده فرض نکنند و بیش از گذشته نسبت به رعایت

پروتکلهایبهداشتیاهتمامداشتهباشند.
توصیههای بهداشــتی برای برگزاری
آئینهایمحرم
سرپرست مرکز بهداشت خوزســتان در ادامه
گفت :بر اساس مصوبه ســتاد ملی کرونا آئینهای
محرم در تمام کشور برگزار خواهد شد .علوی افزود:
برخی روضههای اباعبداهلل حسین (ع) در خوزستان
بسیار طوالنی است .لذا باید مدت زمان این مجالس
عزا حداقل یک ساعت باشــد و هیئتهای عزاداری
و مردم از برگزاری مجالس عــزاداری طوالنیمدت
پرهیز کنند .سرپرســت معاونت بهداشت دانشگاه

علوم پزشــکی جندیشــاپور اهواز بر ضدعفونی
کردن مستمر ســطوح در مجالس عزاداری محرم
تأکید کرد و گفت :ضدعفونی کردن ســقف و دیوار
اهمیت چندانی ندارد بلکه ســطوحی که احتمال
تماس افراد با آنها وجــود دارد باید به صورت مکرر
ضدعفونی شوند .علوی با بیان اینکه مردم از برپایی
مجالس عزاداری محــرم در اماکن سرپوشــیده و
بدون تهویه همچون زیرزمین منــازل ،پارکینگ
آپارتمان خودداری کنند ،اضافه کرد :به دلیل تأثیر
اشعه ماورالبنفش باید محیط مجالس روشن باشد و
از آنجایی که گرما و شــرجی باعث رطوبت میشود
و رطوبت نیز تأثیر زیادی در گسترش ویروس دارد
در مجالسی که در فضای بسته برگزار میشود فاصله
اجتماعی ۲مترینیزبایدرعایتشود.
علوی با اشاره به تعداد زیاد هیئتهای مذهبی در
خوزستان،اضافهکرد:دردانشگاههایعلومپزشکیو
مراکز بهداشت نیروی کافی برای بازرسی و سرکشی
از تمــام هیئتها و مجالس عــزاداری محرم وجود
ندارد .لذا باید خواستههای بهداشتی خود را به زبان
علمی با این افراد در میان بگذاریم و بخش عمدهای
از نظارتها بر عهده هیئتامنای گروههای مذهبی
باشد .وی گفت :اگر هیئت عزاداری نسبت به رعایت
پروتکلهای بهداشتی بیتوجهی کند و جان مردم را
بهخطربیندازدبایدجریمهشدهواعمالقانونشود.

وزیر بهداشت از اقدامات ضدکرونایی در مازندران قدردانی کرد

وزیر بهداشــت  ،درمان و آموزش پزشــکی در دیدار اســتاندار
مازندران با وی از اقدامات به موقع انجام شده در استان برای مقابله با
کرونا قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی اســتانداری مازندران  ،در این دیدار که
در وزارت بهداشــت در تهران صورت گرفت  ،آخرین وضعیت شیوع
بیماری کرونــا در مازندران و اقدامات به عمل آمــده جهت مهار آن
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت و احمد حسینزادگان استاندار
مازندران در این دیدار بر حســاس بودن وضعیت استان مازندران به
دلیل گســترش شــیوع ویروس کرونا اما قابل مهار بودن آن تاکید
کردند.
افزایش سطح هشدارها ،انجام اقدامات پیشگیرانه و لغو حداکثری
تجمعات و اتخاذ تصمیمات بهنگام و اثربخش با توجه به واقعیتهای
میدانی با استفاده از اختیارات اســتانی و ملی ،محورهای دیگر این
دیدار بوده است.
اســتاندار مازندران در این دیدار گزارشــی از کمبودهای مراکز

درمانی اســتان ارائه کرد و خواســتار توجه ویژه وزارت بهداشت به
مازندران شــد .وزیر بهداشت نیز با تحســین اقدامات پیشگیرانه و
تالشهای مجدانه اســتاندار مازندران و مجموعه مدیریت بهداشت
و درمان و کادر درمانی اســتان از ابتدای بروز ایــن بیماری تاکنون،
ضمن پذیرش کلیه درخواست های نماینده عالی دولت در مازندران

هشدار آتشنشانی اهواز نسبت به وقوع حوادث:

و صدور دستورات الزم ،خواستار ادامه اقدامات موثر تا مهار کامل این
بحران شد .شیوع ویروس کرونا از ســی ام بهمن ماه سال گذشته با
شناسایی  ۲بیمار در استان مازندران شروع شد و با طی روند افزایشی
تا اواخر ماه اسفند  ،از اوایل فروردین ماه وارد مسیر کاهشی شد .این
وضعیت تا نیمه اول تیر ماه با اندکی فراز و فرود ادامه داشت ولی از این
پس دوباره افزایشی شــد .در حالی که از اردیبهشت ماه تا نیمه تیر
ماه آمار بیماران بســتری مبتال به کرونا در بیمارستانهای مازندران
به کمتر از  ۳۰۰نفر کاهش یافته بود  ،طی ســه هفته گذشته با طی
روند افزایشی نسبتا شــدید اکنون به حدود  ۲هزار نفر رسیده است.
مسئوالن و کارشناسان بهداشتی علت اوجگیری دوباره شیوع کرونا
در مازندران را عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط شهروندان
به ویژه از نیمه دوم خرداد ماه و برپایی مجالس عزا و عروســی اعالم
کردند .اقدامات محدود کننده برای مقابله با شیوع کرونا نیز از نیمه
تیر ماه بــار دیگر به مازندران بازگشــت که از جملــه آن ممنوعیت
هرگونه اجتماع و برگزاری مراسم  ،تعطیلی کسب و کارهای پرخطر ،
نماز جمعه و آموزشگاهها بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم:

از ادارات تا بیمارستانها و پاساژهای اهواز ،همه ناایمناند

باالترین میزان مصرف برق در قم به ثبت رسید

رئیس سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز نسبت
به وقوع حوادث در ساختمانهای ناایمن سطح شهر هشدار داد و گفت:
فرسوده بودن ســاختمانها در افزایش حوادث تاثیرگذار است و عمده
مشکالت ما در بافت فرسوده اســت .ابراهیم قنبری  ،با اشاره به وضعیت
ســاختمانهای ناایمن در اهواز ،اظهار کرد :در چند سال گذشته مکررا ً
سازمان آتشنشانی برای ساختمانهای ناایمن اخطاریه صادر کرده است؛
این اماکن شامل بیمارستانها ،هتلها ،پاساژها ،ادارات و مراکز تجاری و
اداری و آموزشی هستند .در صورت بروز حادثه در این ساختمانها ،جان تعداد زیادی به خطر میافتد .وی
افزود :در این شرایط ،هیچکدام از دستگاههای شارژ کپســولهای آتشنشانی سطح شهر اهواز نیز تاییدیه
ایمنی سازمان آتشنشانی اهواز را ندارد .قنبری تصریح کرد :پمپبنزینهای سطح شهر نیز ناایمن هستند
و در زمان سوختگیری نیز نکات ایمنی در جایگاههای بنزین رعایت نمیشود .رئیس سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شــهرداری اهواز گفت :هیچکدام از ادارات اهواز تاییدیه ایمنی ندارنــد و بنابراین از ادارات
میخواهیم که حداقل نیروهای خود را برای آموزش نکات ابتدایی اطفای حریق ،به ما معرفی کنند .قنبری با
بیان اینکه با توجه به توسعه شهر باید سیستم ایمنی شهر نیز تقویت شود ،عنوان کرد :برخی ساختمانهای
اهواز بیش از  ۴۰ســال قدمت دارند و منازل واقع در صنایع فوالد و پردیس دارای سیستم یکطرفه و فاقد
آسانسور و دیگر نکات ایمنی هستند .وی افزود :بیشترین ساختمانهای قدیمی در محالت گلستان و هسته
مرکزی شهری واقع هســتند و اکثر ســاختمانهای واقع در محالت منبع آب ،هسته مرکزی شهر ،منازل
صنایع فوالد ،عامری ۲۴ ،متری ۳۰ ،متری ،حصیرآباد ،کیان و خشایار نیز ایمنی الزم را ندارند .رئیس سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز با اشاره به استانداردهای عرض خیابان در کالنشهرها ،تصریح
کرد :طبق استانداردها عرض یک خیابان باید  ۱۲متر باشد اما ما در شــهری زندگی میکنیم که این مورد
رعایت نشده است و عرض برخی خیابانهای اهواز تنها چهار متر است.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق قم گفت :مصرف برق در دو
روز گذشته از مرز  800مگاوات گذشــت و به بیشترین میزان خود از
ابتدای ســال جاری تاکنون رســید .به گزارش روابط عمومی شرکت
توزیع نیروی برق استان قم ،مهندس «مهدی آهنینپنجه» با اشاره به
استمرار گرمای هوا طی دو روز گذشته در قم ،از افزایش شدید مصرف
برق در اســتان خبر داد و گفت :مصرف برق در دو روز گذشــته از مرز
 800مگاوات گذشت و به بیشــترین میزان خود از ابتدای سال جاری
تاکنون رسید .وی با اشــاره به اقدامات شــرکت توزیع برق به ویژه انعقاد تفاهمنامه با صاحبان صنایع،
کشــاورزان و ادارات به منظور کاهش مصرف و مدیریت پیــک مصرف در قم اظهار کــرد :با این وجود
گرمای  45درجهای هوا و عدم رعایت مدیریت مصرف در برخی از مصارف ،فیوز ســوزیهای مختلف و
قطع برق در برخی از مناطق را به دنبال داشت .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه
با همکاری و مشــارکت صورت گرفته در اســتان تاکنون از سقف پیکبار تعیینشــده عبور نکرده و در
محدوده سبز نقشه مصرف برق کشور قرار داریم ،خاطرنشان کرد :عبور از سقف تعیینشده موجب اعمال
محدودیت و خاموشــی اضطراری خواهد شــد .وی رمز ماندگاری در محدوده سبز مصرف و جلوگیری
از خاموشــی را تداوم مشــارکت و همکاری همهجانبه مردم در مصرف بهینه برق دانست و یادآور شد:
مشــترکین عزیز میتوانند تنها با کاهش  10درصدی مصارف خود ،وضعيت سبز مصرف را حفظ کرده
و امكان بهرهمندی همه مردم از برق را در شــرایطی که با گرماي شــديد مواجه هستیم و نياز مداوم به
استفاده از وسايل خنککننده داریم ،فراهم كنند .آهنینپنجه تنظيم كولرهاي گازي بر روي دماي 24
درجه ،استفاده از دور كند كولرهاي آبي در ساعتهای گرم روز و عدم استفاده از وسایل پرمصرف مانند
ماشینهای لباسشویی ،ظرفشویی ،اتو و جاروبرقی در ســاعات پیک شبکه را از اقدامات تأثیرگذار در
تداوم برخورداري از برق پايدار دانست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان:

بازسازی آبشیرینکن کشار تنش ها را کاهش داد
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان به تشــریح تاثیر
بازسازی آبشیرینکن کشــار بر تامین آب روستاهای این مجتمع
و کاهش تنش های ناشی از آن پرداخت.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب
هرمزگان ،امین قصمی افزود :فرسودگی ممبران های آبشیرینکن
مجتمع کشار طی سال های گذشته باعث کاهش تولید آب شیرین و
افزایش تنش های اجتماعی شده بود که با تعویض آن سطح رضایت
عمومیافزایشچشمگیرییافتهاست.
به گفته وی ،با یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری

و روستایی ،سیاســت افزایش کیفیت خدمات رســانی به مناطق
روستایی در دســتور کار قرار گرفت که بازســازی آبشیرینکن
مجتمع کشــار یکی از این اقدامات بود که خوشــبختانه میزان آب
تولیدی این مجتمع توانسته نیازهای مردم منطقه را تامین و فاصله
آبدهی را تا حد زیادی کاهش دهد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان با اشــاره به اینکه
آبشیرینکن كشار سال  92با ظرفيت چهار هزار و  325مترمكعب
در روز برای تامين آب روستاهاي قالت و كشار در مجاورت رودخانه
كر به بهره برداري رسيد ،افزود :افزایش کمیت و کیفیت آب تولیدی

آبشیرینکن ها مستلزم بازسازی و رسیدگی دوره ای به تاسیسات
است.
قصمی با بیان اینکه سرمايه گذار آبشیرینکن کشار بر اساس
تعهدات خود  161ممبران را با هزینه ای بالــغ بر  17ميليارد ريال
تعویض کرد ،افزود :با تعويض ممبران هاي فرســوده ظرفيت توليد
آب مجددا به چهار هزار و  350مترمكعب با  300 ECرســيده كه
باعث افزايش رضايتمندي مشترکین تحت پوشش مجتمع کشار
شده است.
روستای کشار از توابع شهرستان خمیر است.

اخبار »
فرمانده قرارگاه خاتماالنبیاء:

تا۳۰محله حاشیه اهوازتوسط قرارگاه
خاتم االنبیا ساماندهی می شوند

اهواز  -فرمانده قــرارگاه خاتماالنبیاء کشــور گفت ۲۰ :تا۳۰
محله و شهرک حاشیه در اهواز مشکالت شهری و خدماتی دارند که
برنامهریزی شده است در مدتزمان کوتاه این مشکالت را حل کنیم.
سعید محمد اظهار کرد :در استان خوزستان پروژههای بزرگی
را انجام دادیم که پروژههای سدســازی زیادی مثل کارون ،گتوند و
کرخه یا طرح آبرسانی غدیر و پروژههای ریلی از آن دست است.
وی با اشــاره به اینکه قــرارگاه خاتماالنبیاء نســبت به انجام
پروژههای زیادی در استان خوزســتان موفق بوده است ،افزود :در
زمینه پروژههای شهری با درخواست شهردار اهواز شروع کردیم.
محمد تصریح کرد :در خصوص متروی اهواز به تازگی مشکالتی
با پیمانکار ایجاد شد که هنوز مســائل حقوقی آن حلوفصل نشده
است ولی در هر حال قرارگاه اعالم آمادگی کرد تا هر کمکی از دست
ما بربیاید برای مردم این شهر انجام دهیم.
وی عنوان کرد :ساماندهی مناطق حاشیه اهواز کار بزرگی است
که قرارگاه آن را شروع کرد و با توجه به مشکالتی که در شهرکهای
حاشــیه اهواز مثل مالشــیه ،عین دو و خروســیه وجود دارد ،کار
عظیمی در پیش رو داریم.
فرمانده قرارگاه خاتماالنبیاء کشور با اشاره به اینکه این طرح تا
یک الی دو ماه آینده وارد فاز اجرایی میشود ،یادآور شد :بالغبر ۲۰
تا  ۳۰محله و شهرک حاشیه را در اهواز داریم که همه آنها مشکالت
دارند .برنامهریزی کردیم در قالب یک قرارداد تهاتر ملک با شهرداری
اهواز در سطح  ۳۰۰میلیارد تومان مشکالت و مسائل این مناطق را
شناسایی و در یک زمان کوتاه خدمات خوبی در این مناطق داشته
باشیم.
وی با بیان اینکه این قرارداد در مرحله مطالعه و تحقیقات است،
گفت :شهرداری ملک را در اختیار ما قرار میدهد و ما به منابع مالی
تبدیلمیکنیم.

دیدار نماینده مردم بویین زهرا و آوج
با دکتر نمکی وزیر بهداشت

در دیدار روح اهلل عباسپور ،نماینده مردم شهرستان های بویین
زهرا و آوج با دکتر ســعید نمکی ،وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشکی،مشکالت بهداشت و درمان این دو شهرستان بررسی شد.
روح اهلل عباســپور نماینده مردم بویین زهرا و آوج در این دیدار
مشکالت حوزه انتخابیه خود را مطرح و خواستار رسیدگی به آن شد.
در این دیدار که روز دوشنبه  30تیر ماه  99در دفتر وزیر بهداشت
صورت گرفت  ،مشکالت حوزه سالمت شهرستان های بویین زهرا
و آوج از جمله کمبود نیروی متخصــص ،تامین تجهیزات و ضریب
محرومیت این مناطق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دکتر نمکی
در خصوص رفع مشکالت مطرح شده قول مساعدت داد.

ركورد مصرف برق در گلستان با افزايش
دماي هوا شكسته شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت  :ركورد پيك
مصرف برق روز گذشته باوجود اجراي همه برنامه هاي مديريت بار،
دوباره شكست و از مرز  ۱۲۰۶مگاوات هم گذشت .به گزارش روابط
عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان  ،علی اکبر نصیری با حضور
در برنامه شبکه استانی گفت  :این عبور از پیک برق استان علی رقم
اجرای همه برنامه های مدیریت بار  ،مشــکالتی را برای شبکه های
برق استان بوجود آورده است  .وی افزود  :در صورتي كه مشتركان با
بكار بستن راهكارهاي ساده و بي هزينه مديريت مصرفي ،با صنعت
برق همكاري كنند ،مي توان شــرايط پيش رو را مديريت و از آن با
موفقيت عبور كرد .نصیری خاطرنشان ســاخت سال  ۹۸نيز پيك
مصرف برق درتاريخ  ۳۱تيرماه به ثبت رسيد و با توجه به پيش بيني
ها درخصوص گرمتر شدن هوا درهفته جاري ،احتمال آنكه بيشترين
ميزان مصرف برق در همين روزها دوباره به ثبت برسد ،بسيار است
.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلســتان ادامه داد  :بر اساس
تاکید استاندار ،تمام دستگاههای اجرایی در سطح استان موظف به
خارج کردن لوازم سرمایشی از مدار برق ازساعت  ۱۲:۳۰تا پایان وقت
اداری گردیدند که در مقابل با توجه به هماهنگی های صورت گرفته
 ،کلیه واحدهای صنعتی و کشــاورزی هم ملزم به رعایت این اصول
طی توافق های صورت گرفته شــده گردید.وی ادامه داد  :براساس
تقسیم بندی که بر اساس میزان سهمیه در نظر گرفته شده توسط
شرکت توانیر در مصرف برق  ۶ ،شهرستان در استان در حالت قرمز ۳،
شهرستان زرد و  ۵شهر در حالت سبز قراردارند .
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