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 10000نفر در جشنواره
کتابخوانی رضوی شرکت میکنند

اراک – رضوان داودی جم
News.arak93@gmail.com

مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی گفت:
دههزار نفر در شــانزدهمین جشنواره کتابخوانی
رضوی این استان شرکت میکنند .حجت االسالم
عباس دانشــی افزود :این جشنواره به همت وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی و بنیاد بین المللی امام
رضا(ع) از اول تیرماه امسال با هدف ترویج فرهنگ
و ســیره رضوی و ائمه معصومین (ع) در دو بخش
انفرادی و خانوادگی برگزار میشود .وی اظهار کرد:
این جشنواره در سه ســطح کودکان  4تا  11سال،
گروه ســنی نوجوان  11تا  17ســال و  17سال به
باال با معرفی هفت کتاب برگزار میشود .مدیرکل
کتابخانههایعمومیاستانمرکزیگفت:برایسطح
بزرگسال و جوان کتابهای مهر والیت ،ماه هشتم
و به سپیدی یک رؤیا و در سطح نوجوانان کتابهای
کاش تورا میدیدم و مسافرهشتم و در سطحکودکان
کتابهای مهمان خراسان و مژده گل به عنوان منابع
شرکت کنندگان در جشنواره کتابخوانی معرفی
شده است .حجت االسالم دانشی افزود :منابع این
جشــنواره در  83کتابخانه عمومی استان برای 50
هزار عضو و سایر طیفهای جامعه تدارک شده است.
وی اظهار داشــت :عالقهمندان میتوانند از طریق
پست الکترونیکی به نشانی Razavi.iranpl.irبرای
شرکت در این جشنواره نام نویسی کنند .وی مهلت
شرکت در هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی را
تا  31تیر اعالم کرد و گفت :اختتامیه این جشنواره
در قالبهای کتابخانهای ،شهرســتانی ،استانی و
ملی همزمان با دهه والیت در سراسر کشور برگزار
میشود .جشنواره کتابخوانی رضوی از مجموعه
جشنواره بین المللی امامرضا(ع) فعالیت خود را از
ششمین دوره برگزاری زیر نظر نهاد کتابخانههای
عمومی کشور آغاز کرده است .داوری آثار هشتمین
جشــنواره کتابخوانی رضوی از  15مردادماه آغاز
میشود و آیین اختتامیه این جشنواره در روزهای
دهه والیت با حضور افــراد و خانوادههای برگزیده
در سطح ملی برگزار خواهد شد .استان مرکزی 83
کتابخانه و  53هــزار و  169عضو کتابخوان فعال
دارد .سه و  75صدم درصد مردم استان مرکزی عضو
کتابخانههاهستند.

آمادهباش مراکز درمانی هویزه

خوزستان -گروه اســتان ها :فرماندار هویزه
با اشاره به انتشار دود در آســمان برخی شهرهای
خوزستان گفت :آتشســوزی که در بخش عراقی
تاالب هورالعظیم از یک هفته پیش آغاز شده تاکنون
ادامه دارد و دودی که در برخی شهرهای خوزستان
منتشرشدهناشیازاینآتشسوزیاست.ناظمثبوتی
اظهار کرد :این آتشسوزی موجب شده که تاکنون
 ۱۳هزار هکتار از این تاالب  به دالیل نامعلوم در آتش
بسوزد.ثبوتی افزود :همچنین در این مدت   ۲۰۰الی
 ۳۰۰هکتار از تاالب هورالعظیم در بخش ایرانی دچار
حریق شده است؛ اما به دلیل اینکه در این مناطق از
تاالب آب وجود دارد ،آتش به سرعت خاموش شده
اســت.وی بیان کرد :در پی انتشار دود آتشسوزی
مراکز درمانی شهرستان هویزه به حالت آمادهباش
درآمدهاند.

یاسوج – گروه استانها :شهردار یاسوج گفت :بیشتر سفرهای مردم کهگیلویه و بویراحمد به استانهای دیگر برای درمان است.
نستهن مقدم در بازدید از بخشهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و بیمارستان آن گفت :اگر دنبال این باشیم که مزیتهای
بیمارستان برجسته شود باعث برجستهشدن خدمات نیز میشود .امروز یکی از تهدیدهای جامعه بشری ،مشکالت قلبی و سکته
قلبی است که انتظار میرود برای راهاندازی این بخش تالش شــود ،مردم بر این باورند اگر سالمتشان تأمین شود راضی هستند.
مقدم افزود :امروز هزینههای درمان دغدغه مسئوالن و مردم است .باید تالش کنیم که نخبههای این استان بخشی از خدماتشان
را به مردم استان خودشان ارائه دهند .اعتبارات استان جوابگو نیست؛ اما با کمک مدیران شهری میتوانیم کاری انجام دهیم؛ چرا
که بیشتر سفرهای مردم استان به استانهای دیگر برای درمان است و برای این موضوع به سایر استانها میروند و هزینه میکنند.

چهارمحال و بختیاری -گروه استانها :مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت :باروری ابرها نوعی کار علمی،
فناوری و تکنولوژی نوین محســوب میشود که صرف نظر از اثرات مخرب زیســتمحیطی نمیتوان از آن بهعنوان جبران
خشکسالی و جبران کمبود بارش یاد کرد .شاهرخ پارســا اظهار کرد :از سال زراعی  ۸۷-۸۶منطقه چهارمحال و بختیاری
گرفتار خشکسالی شد که متأسفانه طی ده سال اخیر به صورت مستمر تداوم داشته و امسال وضعیت حادتر است .وی با اشاره
به اینکه خشکسالی با خشکی و خشکیدگی متفاوت است ،افزود :خشکی حالتی طبیعی و اقلیمی از منطقه است که متأسفانه
منطقه ما به حالت خشکی و خشکیدگی پیش میرود .پارســا گفت :در حال حاضر و با وجود خشکسالی ،شرایط استان به
حالت ایدهآل باز نمیگردد و با وجود وضعیت کمآبی باید خود را با شرایط موجود وفق داده و سازگار کند.
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کوتاه از استانها
 بدهکارینیروگاهعلیآباد
به بانکها

شهردار شهرقدس خبر داد:

احداثهمزمان 9بوستاندرشهرقدس
سحر مصطفوی آرام – نسلفردا
aaramm69@gmail.com

شهردار شهرقدس با بیان اینکه تا رسیدن
به نقطه مطلوب و تأمین سرانه استاندارد،
به توسعه فضای ســبز ادامه خواهیم داد،
از طراحــی و احداث  9بوســتان در نقاط
مختلف شهر در مساحتی بالغ بر 38300
مترمربع خبر داد .به گزارش روابط عمومی
شورای اسالمی شــهر و شهرداری قدس،
مســعود مختاری با اشــاره به طراحی و
اجرای عملیات عمرانی احداث بوســتان
در نقاط مختلف شهر در مساحتی بالغ بر
 38300مترمربع ،بیان کرد :شــهرداری
قدس در راستای سیاستها و برنامههای
خود مبنی بر افزایش ســرانه فضای سبز
و بهرهمندی شــهروندان از تفرجگاههای
اســتاندارد در نقاط مختلف شهر اقدام به
طراحی و احداث بوستان و فضای تفریح
کودکان و خانوادهها کرده اســت که این
رویکرد پس از این نیز تا رسیدن به نقطه
مطلوب که همانا تأمین سرانه استاندارد
فضای سبز است ،ادامه خواهد یافت .وی در
تشریح جزئیات پروژههای احداث بوستان
در نقاط مختلف شــهر ،اظهار داشت :از
ابتدای ســال جاری عملیــات عمرانی

احداث بوستان واقع در  30متری شهدا،
جنب بلوار نسترن به مســاحت تقریبی
 2500مترمربع و طراحی بوستان واقع در
شهرک مسکونی روبهروی سازمان خدمات
موتوری شــهرداری به مساحت تقریبی
 2200مترمربع اجرایی شده است .شهردار
قدس افزود :طراحی و اجــرای عملیات
عمرانی احداث بوستانهای واقع در شهرک
مسکونی تعاونی پرسنل شهرداری واقع در
انتهای بلوار امامحســین(ع) به مساحت
تقریبــی  2500و  3200مترمربع ،آغاز
عملیات ساماندهی بوستان جنگلی زیتون
و آغاز عملیات احــداث باغ گل محمدی
به مساحت  10هزار مترمربع در محدوده
جنگلکاری کوشانطیور از جمله اقداماتی
اســت که از ابتدای ســال تاکنون کلید
خورده اســت .مختاری ادامه داد :از دیگر
اقدامات شــهرداری جهت توسعه فضای
ســبز میتوان به آغاز عملیات طراحی و
اجرای فضای سبز بوستان خطی امامزاده
حضرتیــن و کولهای مجــاور زیرگذر
امامزاده حضرتین به مســاحت تقریبی
 2000مترمربع و احداث بوستان جنگلی
حاشیه جاده فتح به مساحت پانزده هزار
مترمربع اشــاره کرد که در افزایش سرانه

فضای سبز جایگاه مهمی خواهند داشت.
شــهردار قدس با بیان اینکــه حتی نیاز
محالت متراکم شــهر به فضای سبز نیز
با احداث بوســتانهای کوچک محلهای
تأمین میشــود ،افزود :طراحی و اجرای
فضای سبز بوستان محلهای واقع در کوچه
محبین به مساحت تقریبی  400مترمربع
و طراحی و اجرای فضای ســبز بوستان
محلهای واقــع در کوچه یــادگار امام به
مساحت تقریبی 500مترمربع از جمله این
پروژههاست.
ایجاد شبکه سراسری آبیاری
فضاهای سبز در شهرقدس
وی در ادامــه از ایجاد شــبکه
سراســری آبیــاری فضاهای ســبز در
شــهرقدس با حفــاری و لولهکشــی در
بوســتانها ،بلوارها و میادین سطح شهر
خبر داد و بیان کرد :پیــش از این آبیاری
فضاهای سبز شهری از طریق تانکرهای
سیار انجام میشد که با ایجاد شبکه آبیاری
از طریق لولهکشــی در سرتاسر فضاهای
سبز سطح شهر ،این کار به صورت مکانیزه
انجام خواهد شد .از مزیتهای این اقدام
میتوان به مدیریت منابع آب و تسهیل در
فرایند آبیاری فضای سبز اشاره کرد .وی با

اشاره به طرحهای اجرا شده در این زمینه،
تشریح کرد :عملیات اجرایی شبکه آبیاری
تحت فشار و قطرهای در بوستان جنگلی
کوشانطیور و لولهگذاری در محوطه این
بوستان به طول  3هزار متر در همین راستا
انجام شده است .شهردار شهرقدس افزود:
همچنین حفاری و لولهکشی در بلوارهای
شهدای هستهای ،معلم ،امامحسین(ع) و
شهدا ،میدان بهاران ،فضای سبز حاشیه
استادیوم شهدای شهرقدس ،خیابانهای
صنعت یکم و دوم و ...به طول تقریبی 24
هزار متر به منظور ایجاد شــبکه آبیاری

فضای سبز اجرا شده است.
مختاری با اشاره به دیگر اقدامات شهرداری
قدس در حوزه فضای ســبز در ســه ماه
نخست ســال جاری ،گفت :بهرهبرداری،
تجهیــز و راهاندازی چاه عمیــق واقع در
شــهرک مســکونی فرزان ،بهرهبرداری
و تجهیز چــاه عمیــق واقــع در پروژه
جنگلکاری حاشــیه جاده فتح و آبیاری
محیطهایجنگلکاریشدهومعابرتوسط
تانکرهای حمل آب و کانال آب کرج جهت
تأمین و مدیریت منابع آب به مرحله اجرا
رسیده است.

اقتصاد
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت فرمانده جنگ اقتصادی است
شاهرود  -حسین بابامحمدی

sanaye_77_66@yahoo.com

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،
مردمرادرخطمقدمجنگاقتصادیدانست
و گفت :کشور در شرایط جنگ اقتصادی
و دولت فرمانده آن است .دکترسید حسن
حسینی شاهرودی در آیین تکریم و معارفه
فرماندار شــاهرود ضمن بیان اینکه دولت
باید خود انتخاب کند که متناسب با شرایط
اقتصادی فعلی چه تصمیمی درست است،
ابرازداشت:مجلسبرایدولتتعیینتکلیف
نخواهدکرد،درجلساتمتعددیکهبیشتر
به صورت غیرعلنی در مجلس برگزار شد،
چهار سناریو برای شــرایط فعلی اقتصاد

کشوردرنظرگرفت هوفرماندهیاینجنگ
اقتصادی به دولت سپردهشده است .وی
با اشاره به اینکه طرح  ۲۴بندی در اصالح
وضعیتاقتصادیخصوصاًبرایزمانبحران
نیز در مجلس مورد بحث قرار گرفت ولی به
دلیل احترام به تصمیم دولت رد شد ،افزود:
دولت در شرایط کنونی فرمانده اصلی در
جنگ اقتصادی است؛ ولی همه ما باید تفکر
دفاعی داشته باشــیم تا باروحیه جهادی
هجمه وسیعی را که از سوی دشمنان به ما
شدهاست،دفعکنیم.نمایندهمردمشاهرود
و میامی در مجلس با اشاره به اینکه کشور از
لحاظاقتصادیوامنیتیدرشرایطحساسی
قرار دارد ،ابراز داشت :تمام همت مسئوالن
این است که نگذارند مســائل اقتصادی با

در شرکت توزیع برق استان محقق شد:

برگزاری کارگاه آموزشی روزنامهنگاری در ایالم
ایالم  -کوثر موسوی

mosavi.kavsar@yahoo.com

کارگاه آموزشی روزنامهنگاری به زبان ساده
با حضور جمعی از عالقهمنــدان و اصحاب
رسانه در سالن اجتماعات شرکت توزیع برق
استان ایالم برگزار شد .این کارگاه که به همت
روابط عمومی جهت آموزش و آشنایی بیشتر
خبرنگاران با اصول اولیه روزنامه نگاری برگزار
شــد ،در ابتدا «محمدمحمدیان شــمالی»
به نمایندگی از دفتــر روابطعمومی ضمن

خیرمقدم خدمت حاضران ،به بیان مختصری
از چرخه تولید و توزیع برق در کشور پرداخت
و مشکالت بهوجود آمده از جمله قطعیهای
اخیر را ناشی از مشکالت تولید و خشکسالی
و افزایش میزان مصرف دانســت و از اهالی
رسانهدرخواستکردشرکتتوزیعرادرزمینه
اطالعرســانی و آموزش مردم ،یاری کنند.
در ادامه دکتر حمید حیدرپناه ،روزنامهنگار
و مدرس دانشــگاه ،ضمن ارائه مقدماتی از
ویژگیها و ابزارهای الزم جهت تبدیل شدن به

حوزه امنیتی گره بخورد .دکتر حســینی
شــاهرودی در ادامه تصریح کرد :بهعنوان
یک عضو کوچک کمیسیون اقتصادی باید
بگویم در حدود دو سالی که با مسائل خرد
و کالن اقتصادی کشــور مواجه هستیم،
شاخص اقتصادی هیچگونه تغییر منفی
و کاهش پیدا نکرده اســت و باوجود این
ما شــاهد چنین تنشهایی هستیم .وی
همچنین افزود :این موضوع نشاندهنده
درگیری فعلی ما با جنگ اقتصادی است و
مدیران و مسئوالن باید با برنامههای کوتاه
مدت ،میان مدت و درازمدت ،خود را برای
پیروزی در این جنگ آماده کنند .عضو خانه
ملت با اشاره به اقدامات اخیر مجلس و طرح
استیضاحهفتوزیرکابینهدوازدهم،تصریح
کرد :همه اقدامات نمایندگان برای پیگیری
مطالبات مردم است و در این راستا جلسات
مکرر و طوالنی در کمیسیون اقتصادی و
یک خبرنگار خوب ،با اشاره به اینکه امروزه کار
خبرنگاران برای جلب نظر مخاطبان سختتر
شده اســت ،از ضرورت تولید حرفهای نو
و حرکت به ســوی «خبرنــگاری خالقانه»
گفت .مشاور رســانهای مدیرعامل با تشریح
مهارتهای ده گانه جهت تبدیل شدن به یک
خبرنگارخالق،وقتشناسی،استفادهازتجربه
پیشکســوتان ،پرهیز از تعصب و یکجانبه
نگری ،همدلی با مخاطبان ،شناخت عرصه
رقابتی در رسانه ،آراستگی ظاهری ،جسارت
و پشــتکار ،توانایی تجزیه و تحلیل مسائل و
آشناییباقوانینراازدیگرمهارتهاییدانست
که یک خبرنگار الزم است داشته باشد یا در

انرژی

گرگان – فاطمه احمدی

ahmadinazanin1363@yahoo.com

عکس :نسل فردا

کارگروهاشتغالوسرمایهگذاریشهرستانالهیجان
به ریاست مهندس جانبازی ،سرپرست فرمانداری
این شهرستان برگزار شد .سرپرســت فرمانداری
شهرستان الهیجان در این جلســه اظهار داشت:
طرحهایی به کارگروه اشتغال استان ارسال شده که
در صورت تصویب ،برای حدود یک هزار و  584نفر
در شهرستان فرصت شغلی ایجاد میشود .جانبازی
افزود :تا به امروز در کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری
شهرســتان تعداد  321طرح در قالب بســتههای
اشتغال (فراگیر و روستایی) بااعتباری به مبلغ بیش
از  881میلیارد و هفتصد و هفتاد و سه میلیون ریال
تصویب و جهت بررســی نهایی به دبیرخانه استان
ارسالشده است .وی یادآور شد :از تعداد طرحهای
ارائه شده به دبیرخانه 126طرح با اعتبار 133میلیارد
و ششصد و هشتاد و نه میلیون ریال از سوی استان
تصویب و به بانکهای عامل معرفی شــده و از این
مبلغ پانزدهمیلیارد و 344میلیون ریال به متقاضیان
پرداخت شــد .سرپرســت فرمانداری شهرستان
الهیجان در خاتمه از زحمات اعضای جلسه شورای
اشتغال و ســرمایهگذاری (کمیته فنی ،بانکها و
مؤسسات) در بررسی طرحهای ارائه شده قدردانی
کرد .الزم به ذکر است ،جلســه کارگروه اشتغال و
سرمایه گذاری شهرســتان هر هفته دو روز جهت
بررسیوتکمیلطرحهاتشکیل میشود.

بیشتر سفرهای مردم کهگیلویهوبویراحمد برای درمان است

باروری ابرها ،کمبود بارشها را جبران نمیکند

با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای
اقتصادی برگزار شده است .دکترحسینی
شاهرودی به تالشهای مجلس برای بهبود
شرایط کشور اشاره داشت و تعامل مردم و
مسئوالن را تنها نسخه نجاتبخش اقتصاد
کشور دانست و گفت :اگر همه مسئوالن
اختالفهای سیاسی خود را کنار بگذارند
و باهدف حل مشکالت مردم متحد و متفق
شوند ،میتوانیم شاهد بهبود شرایط باشیم.
وی بروز برخی آسیبهای اخیر را به دلیل
برخی خودتحریمیها دانست و گفت :اگر
همه برای حل مشکالت کشور ،دست به
دست هم ندهیم ،شرایط از این بدتر خواهد
شــد.نماینده مردم شــاهرود و میامی در
مجلس با بیان اینکــه همدلی حاکم بین
مردم و مسئوالن در شــاهرود مثال زدنی
اســت ،گفت :امیدواریم با شناختی که از
محمدکرممحمدی ،فرماندار جدید وجود
خود تقویت کند .وی در ادامه ضمن تشریح
اهداف و نحوه اجرای جشنواره رسانهای «برق و
زندگی» ،این جشنواره را فرصت مناسبی برای
بروز خالقیتها ،نمایش توانمندی خبرنگاران
و همچنیــن تولید محتوای مناســب برای
مجموعه برق دانست و اظهار امیدواری کرد
اهالی رسانه مشارکت الزم را در این جشنواره
داشته باشند .با توجه به رویکرد کاربردی بودن
این نشست ،حیدرپناه پس از بیان کلیاتی از
اصول خبرنویسی ،مصاحبه و گزارش نویسی،
ضمنارائهچندسوژهدرحوزهمدیریتمصرف
و سرقت انرژی ،مقرر شد خبرنگاران حاضر با
همیاری ایشان ،به تولید محتوا در حوزههای

دارد این انســجام همچون سابق حفظ و
تقویتشود.دکترحسینیشاهرودیبابیان
اینکه هاشمی در چهارسال فرمانداری خود
دارای ویژگی بارزی به نام اخالق مداری بود
و این امر رمز موفقیت وی محسوب میشد،
افزود :در دورترین روستاهای شهرستان نیز
مردمشناختیکهازویداشتندازبندهبااین
ریشه دیرین خانوادگی و با وجود اخوی بنده
که نماینده اسبق این شهرستان در مجلس
بودند ،وجود نداشت.

مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستانگلستان
با بیان اینکه  ۵۰درصد برق مصرفی توسط بخش
خانگی صورت میگیرد از بدهی سنگین نیروگاه
برق علیآباد به بانکها خبر داد و افزود :این نیروگاه
یک بدهی سنگین به بانک داشته و از طرف دیگر
از وزارت نیرو طلب دارد؛ لذا تصمیم داریم با تهاتر
این مشــکل را برطرف کنیم .اکبــر نصیری ،در
نشســت خبری با اصحاب رســانه استان گفت:
 ۵۰درصد برق مصرفی توسط مشترکان خانگی
صورت میگیرد و متأسفانه هنوز نتوانستهایم در
این زمینه موفق عمل کنیم .وی با بیان اینکه سال
گذشته طرح «ساعت به وقت گلستان» اجرا اما
فراگیر نشد ،افزود :ســرویس کردن کولر گازی،
تنظیم درجه کولر روی ۲۴الی ،۲۶خاموش کردن
المپهایاضافیازجملهراهکارهایسادهایاست
که ما میتوانیم پیک را پشت سر بگذاریم .این مقام
مسئول گلستانی عنوان داشــت :مصرف برق در
تابستان با هزار و ۲۰۰مگاوات سه برابر مصرف برق
در زمستان ( ۳۷۰مگاوات) است ،بخش عمدهای
از مصرف تابستان به بار سرمایشــی تعلق دارد.
مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستانگلستان
با اشاره به اینکه امسال منابع آبی بسیار پایین است
این شرایط را بغرنج عنوان کرد و گفت :بیش از پنج
هزار مگاوات از ظرفیت را نمیتوانیم مصرف کنیم؛
لذا مجبورهستیم مدیریتبار استراتژیک راداشته
باشیمومصرفبرقراکنترلکنیم.نصیریبااشاره
بهخاموشیهایاخیردربرخینقاطاستانگلستان
بیان کرد :ما اعتقاد داریم مدیریت مصرف برق را
با تأکید بر صرفهجویی داشته باشیم .مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت:
صرفه جویی در برق صرفه جویی در مصرف آب را
به همراه دارد .هر یک مگاوات صرفهجویی در برق
 ۲.۳مترمکعب در مصرف آب صرفهجویی خواهد
شد؛همچنینآثارزیستمحیطیکمتریراشاهد
خواهیم بود .نصیری یادآورشــد :سال گذشته با
صرفه جویی ۱۰۰مگاوات توانستیم ۳۰۰میلیارد
تومان از هزینههای گزاف جلوگیری کنیم که یک
میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان به صنایع ،کشاورزان
و مشترکان تجاری تشــویقی دادیم و  ۵۰درصد
مصرف به شبکه خانگی تعلق دارد .وی ادامه داد :در
بخش صنایع ،کشاورزی و تجاری تفاهمنامههای
بسیار خوبی داشتیم و ســه هزار و  ۵۰۰کشاورز،
صنعتگروبخشتجاریباماهمکاریمیکنند.
توسط شرکت گاز خراسان رضوی
صورت میگیرد:

تسهیل در تولید بخاریهایی
با راندمان باال
مشهد – زهرا آخوندی

saboori.fatemeh313@gmail.com

گزارش ،مصاحبه و خبر بپردازند و در رسانهها
منتشــر کنند .روابط عمومی شرکت توزیع
از طریق برگزاری جشــنواره برق و زندگی و
کارگاههای آموزشی قصد دارد ضمن آموزش
خبرنگاران،زمینهرابرایتولیدمحتوایبیشتر
در حوزه برق و انرژی فراهم کند.

شهری

8جايگاه سوخت سي.ان.جي به تاکسيهاي کرمانشاه اختصاص يافت

محور اقدامات شهرداری کرج
کاهش هزینههای جاری؛
ِ

کرمانشاه-فریده محمدی :سجاد سليماني
گفت :با درخواست هاي مکرر و پيگيريهاي مداوم
و به منظور رفاه حال رانندگان ،کاهش مدت زمان
سوخت گيري تاکسيها و تسريع در ارائه خدمات به
شهروندان ،هشت جايگاه توزيع سي.ان.جي به طور
اختصاصي براي سوختگيري تاکسيهاي گازسوز
درنظرگرفته شد .وي افزود:پيش ازاين تاکسيهاي
گازسوز روزانه چندســاعت براي تأمين سوخت از
عرصهخدماترسانيخارجميشدندکهاينمسئله
کاهش راندمان کاري و سطح خدماترساني ناوگان
يرانيکرمانشاهادامهداد:اختصاصجايگاههايويژهبرايتاکسيهاي
يرانيرابهدنبالداشت.مديرعاملسازمانتاکس 
تاکس 
گازسوز باعث مي شود زمان سوختگيري آنها کاهش يابد و تاکسيها به جاي آنکه زمان زيادي را در جايگاههاي سوخت
سي.ان.جي سپري کنند ،به جابهجايي و انتقال شهروندان بپردازند .وي با اشاره به اينکه اين جايگاه ها با مساعدت و پيگيري
يراني،فرمانداريوشرکتپخشفراوردههاينفتيصورتگرفت،افزود:اينجايگاههاياختصاصيبهگونهاي
سازمانتاکس 
ازبينجايگاههايموجودانتخابشدهکهدسترسيتاکسيهادرهمهمناطقبهاينجايگاههاآسانباشد.بهگفتهسليماني
اينجايگاههادرهشتنقطهازشهرشاملجايگاهزيباشهر،جايگاهوکيلآقا،جايگاهپارکزنبق،جايگاهزمزم،جايگاهميدان
امام (ره) ،جايگاه ديزل آباد ،جايگاه شهدا و جايگاه ترمينال راه کربال واقع شده اند.

البرز -علی الوندی :سرپرست شهرداری کرج
با اشاره به شرایط اقتصادی موجودبرصرفهجویی
در هزینه هــای عمرانی ،تأکید کــرد .محمدرضا
احمدینژاد با حضور در سازمان عمران و بازآفرینی
فضاهای شهری شهرداری کرج محوریت اقدامات
مجموعه مدیریت شــهری را کاهش هزینههای
جاری،افزایشدرآمدهاوصرفهجوییدرهزینههای
عمرانی عنوان کرد .سرپرســت شــهرداری کرج
ضمن بررسی طرحهای عمرانی نیمه کاره در ادامه
بلوار ماهان ،سازمان مدیریت آرامستانها و دیگر
طرحهای عمرانی در سطح شهر ،تأکید کرد :ارائه راهکارهای درآمدیِ کارآمد و پایدار در اولویت اقدامات سازمانها قرار
گیرد .وی با اشاره به اینکه در اجرای تمامی طرحها بهرهگیری از کمترین هزینه و بیشترین کیفیت باید مد نظر قرار گیرد،
افزود:مجموعهمدیریتشهریدرشرایطفعلیوباامکاناتموجودبایدبهترینعملکردوبهرهوریراداشتهباشد.سرپرست
سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری کرج در این نشست خرید قیر برای اجرای طرحهای عمرانی را اولویت این سازمان
عنوانکرد .علیرضا عاقلی خرید قیربرایاجرای طرحهای عمرانی در سازمان مدیریت آرامستان را از اولویتهای این سازمان
عنوان کرد و گفت :سازمان عمران تالش میکند طرحهای موجود را با سرعت و کیفیت مطلوبی در اختیار شهروندان 
قرار
دهد.

مدیرعاملشرکتگازخراسانرضویازاهتماماین
شرکتبرایتسهیلدرجهتتولیدبخاریهاییبا
رده انرژی  Aو  Bخبر داد .سیدحمید فانی گفت:
باید از استفاده اشتباه و بی رویه بخاریهایی با رده
انرژی  Fو  Gجلوگیری و استفاده از بخاری با رده
 Aو Bرا ترویج کنیم؛ چراکه استفاده از محصوالتی
که در رده انرژی پایین قرار دارند نه تنها هزینههای
خانوار را افزایش میدهند ،بلکه میزان هدررفت
انرژی را نیز بیشــتر میکنند .وی افزود :باید به
ســمتی حرکت کنیم تا کارکرد وسایل گازسوز
بهبود و مصرف انرژی در آنها بهینه شود .از جمله
اینوسایلبخاریهاهستند.هماکنونبخاریهای
مورد استفاده مردم عمدتاً دارای رده انرژی پایینی
هستند و این در حالی است که شرکتهای تولید
کننده بخاری در خراسان رضوی آمادگی تولید
نمونههایی با کیفیت  Aو  Bرا دارند .فانی با بیان
این مطلب که در حال حاضر آزمایشگاهی برای
تســت و آزمون عملکرد بخاریهایی در رده  Aو
 Bکه دارای فن در مســیر احتراق باشند وجود
ندارد ،گفت :بهزودی با راهاندازی یک آزمایشگاه
تخصصی توسط شرکت گاز خراسان رضوی برای
اولین بار در کشور بستر آزمون بخاریهای فن دار
بر اساس اســتاندارد ملی  19940محقق خواهد
شد .وی تصریح کرد :طبق تحقیقات انجام شده
مابهالتفاوت هزینه جایگزینــی بخاریهای رده
انرژی  Aو  Bبا ردههای  Fو  Gدر کمتر از دو سال
برایمصرفکنندهبازگشتسرمایهخواهدداشت.

