دریچه
در وصل انشعابات فاضالب انجام شد

همافزایی شهرداری سده لنجان
با آبفا

رفع مشکل تامين آب شرب 30هزار روستايي تربتجام

ورود گردشگر به دریاچه «گهر» ممنوع است

مشهد  /گروه استانها :مدير امور آب و فاضالب شهرستان تربتجام اعالم کرد :از زمان اجراي طرح يکپارچهسازي شرکتهاي
آب وفاضالب شهري و روستايي(دو ماه گذشته) و در نتيجه اقدامات انجام شده مشــکل تامين آب  30هزار نفر از روستاييان
شهرستان رفع شده است.
محسنعبدالهي ،اين اقدامات را شامل  ويدئومتري و احياي چاه  ،اجاره آب کشــاورزي ،مهندسي مجدد الکتروپمپ ،تجهيز
و  حفرچاه ،لولهگذاري و توسعه شــبکه اعالم کرد .وي براجراي پروژههاي آبرســاني و حفر ،تجهيز ،احيا و جابهجايي چاه و
ارزيابي

اصالح و بازسازي شبکه توزيع آب در برخي روســتاها تاکيد و تحقق آنها را در تامين آب ديگر مناطق روستايي مهم
کرد.

خرمآباد /گروه استانها :مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت :لرستان همچنان در وضعیت هشدار
شیوع کرونا قرار دارد و به همین دلیل تا اطالع ثانوی از ورود گردشگر به دریاچه «گهر» جلوگیری میشود .سیدامین قاسمی گفت:
با توجه به اینکه لرستان همچنان در وضعیت هشدار شیوع ویروس کرونا قرار دارد و به منظور حفظ سالمتی مردم ،تا اطالع ثانوی از
ورود گردشگر به دریاچه گهر ممانعت میشود.
وی با اشــاره به اینکه تمام ورودیهای منتهی به دریاچه گهر مســدود است ،اظهار داشــت :با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط
زیســت اســتان از ورود گردشــگران به دریاچه جلوگیری خواهد شــد .وی برپایی هرگونه چادر و کمپ را در کنار دریاچه ممنوع
دانست.
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اداره آب و فاضالب منطقه لنجان در تعاملی سازنده
با شهرداری سده لنجان ،سازوکار نصب انشعابات
فاضالب شهر سده لنجان را رقم زدند .در این طرح
ضمن تسهیل فرایند صدور مجوز حفاری این گونه
انشعابات ،برنامهریزی الزم از اواسط اردیبهشت به
مدت دوماه برای نصب بیش از  400فقره انشعاب
فاضالب برحسب اولویت اجرای شبکه و متقاضی
نصب ،تعیین و نهادینه شد .با اجرای طرح فاضالب
فوالد ،تا پایان فروردین ماه گذشته نصب انشعابات
فاضالب لنجان به بیــش از  29000فقره فزونی
یافته است.
در بین روابطعمومیهای سازمان جهاد
کشاورزی استانها محقق شد

کسب رتبه برتر روابطعمومی
سازمان جهاد کشاورزی
آذربایجانشرقی

در نشست تخصصی مدیران روابط عمومی وزارت
جهادکشاورزی که به مناسبت گرامیداشت روز
ارتباطات و روابط عمومی به صورت ویدئوکنفرانس
و باحضور حجتاالسالموالمسلمین سیدرضاتقوی
نماینده ولیفقیــه در وزارت جهاد کشــاورزی،
والــیزاده سرپرســت مرکــز روابــط عمومی و
اطالعرســانی وزارت جهادکشــاورزی و مدیران
ســازمان جهادکشاورزی اســتانها ،شرکتها و
موسســات تابعه وزارت جهادکشــاورزی برگزار
شــد ،روابط عمومی ســازمان جهاد کشاورزی
استان آذربایجان شرقی رتبه برتر را در بین روابط
عمومیهای  ســازمان جهاد کشاورزی استانها،
شرکتها و موسسات تابعه وزارت جهادکشاورزی
کســب کرد .برپایه ارزیابی مرکز روابط عمومی
و اطالعرســانی وزارت جهادکشــاورزی ،روابط
عمومی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان
شرقی در ســال  98در پنج بخش «برنامهریزی
و هماهنگــی» « ،ارتباطات رســانهای» « ،تولید
خبر و شــبکههای اجتماعــی» « ،تولیدات چند
رسانهای» و « پژوهش و افکارســنجی» در بین  
روابط عمومیهای سراســر کشور حایز رتبه برتر
شد .در این نشســت با اهدای لوحی توسط دکتر
ساسان والیزاده ،سرپرست مرکز روابط عمومی
و اطالعرسانی وزارت جهادکشاورزی به مهندس
وحیــد کاظمزادهقاضیجهانــی ،رئیــس اداره
روابطعمومی ســازمان جهادکشــاورزی استان
آذربایجان شرقی ،از وی به عنوان مدیر برتر روابط
عمومی در سطح کشور تجلیل شد.
در سال جاری صورت میگیرد

پیمایش بیش از 2میلیون
و150انشعاب آب در اصفهان

اصفهان /گروه اســتانها :معــاون خدمات
مشــترکان و درآمد آبفا اســتان اصفهان گفت:
در ســال جاری اجــرای جامع طــرح پیمایش
انشعابات آب در  93شــهر و بیش از  953روستا،
در ســطح اســتان صورت میگیرد .رضا رضایی
اعالم کرد :با اجــرای این پروژه کــه با همکاری
بیش از 270کنتورنویس انجام میشــود ،عالوه
برشناسایی و قطع انشعابهای غیرمجاز ،میتوان
انشــعابهای پرمصرف یا تغییر کاربری و تغییر
واحد را شناسایی و وضعیت آنها را بهروزرسانی
کرد.
وی ادامه داد :در این طرح ،راستیآزمایی شماره
تلفن همراه مشترکان نیز بررســی میشود تا از
دریافت قبوض به صورت الکترونیکی توسط آنها
اطمینان حاصل شود .معاون خدمات مشترکین
و درآمد آبفا استان اصفهان ،درخصوص پیمایش
باغات ،واحدهای تفریحی و صنعتی عناون کرد :با
پیمایش انشعاب آب  باغات ،استخرها ،واحدهای
تفریحی و صنعتی در صورتی کــه با واحدهایی
مواجه شویم که آب را بیش از الگوی تعریف شده
مصرف میکنند ،به آنها اخطار الزم داده میشود
که این امر تاثیر بهسزایی در جلوگیری از مصرف
بیرویه آب دارد .وی با اشاره به میزان مصرف سرانه
آب در اصفهان اظهار داشــت :هــم اکنون میزان
سرانه آب شرب  و بهداشت در اصفهان در حدود
 150لیتر درشبانهروز است که در این میان اجرای
طرح پیمایش انشــعابات آب درکاهش این عدد
تاثیرگذار است.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران خبر داد:

مازندران  /علی اعلمالهدی
Alialamolhoda2020@gmail.com

مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی بــرق مازندران
درنشست با مجموعه معاونت مهندسی این شرکت در  
ساری ،از پیشبینی افزایش مصرف ۱۳۰۰مگاواتی برق
در تابستان در مازندران خبر داد .مهندس رضا غفاری
افزود :رطوبت نسبی هوا و به طور همزمان افزایش دما
و کاهش ســرعت باد و تداوم گرما ،حضور مســافران
در منطقه و به مــدار آمدن بارهــای فصلی ازجمله
شــالیکوبیها از عوامل افزایش مصرف در تابســتان
هستند .وی خاطرنشــان کرد :درمجموع پیشبینی
میشود با رشــد بار خانگی با لحاظ استفاده از وسایل
سرمایشی حدود هزار مگاوات به بار شبکه افزوده شود،
همچنین ۲۰۰مگاوات نیز با حضور مســافران به  بار
شبکه افزوده میشود و ۱۱۰مگاوات نیز مصرف برق
شــالیکوبیها خواهد بود که آمادگی افزایش مصرف
۱۳۱۰مگاوات را باید داشته باشــیم که این امر جز با
همدلی و همراهی مردم و مسئوالن و مصرف بهینه برق
امکانپذیر نخواهد شد .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق مازندران به سهمیه ۱۶۰مگاواتی مدیریت مصرف
امسال توانیر به شرکت برق مازندران برای گذر از پیک
تابستان  ۹۹اشاره و یادآور شد :براساس سهمیه اعالمی
توانیر درمجموع برای گذر از پیک تابستان سال جاری
با همکاری صمیمانه مشــترکان صنعتی ،کشاورزی،
عمومی ،اداری و سایر مصارف ۱۱۶مگاوات و در بخش
خانگی تجاری و دیماندی نیز ۴۴مگاوات باید مدیریت
مصرف صورت پذیرد.غفاری ضمن تقدیر و تشــکر از
مردم و مسئوالن در گذر از پیک تابستان سال گذشته
خاطرنشان کرد :پیک مصرف در سال  ۹۸در ساعت ۱۵
تاریخ  ۹مردادماه به میزان ۱۸۴۰مگاوات بوده و پیک
مصرف برق در تابستان سال  ۹۷در ساعت  ۱۵مورخ

پیشبینیافزایشمصرف برقدرتابستان

اردبیل /مینا مرادزاده
khabaryaz@gmail.com

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
بــرق مازنــدران :درمجمــوع
پیشبینی میشــود با رشد بار
خانگی با لحاظ استفاده از وسایل
سرمایشی حدود هزار مگاوات به
بار شبکه افزوده شود

 ۱۱مردادماه به میزان هــزار و  ۹۵۴مگاوات بوده که
پیک مصرف سال  ۹۸نسبت به مدت مشابه سال قبل
به میزان ۶درصد کاهش داشته است .در این نشست
معاون مهندســی شــرکت توزیع برق مازندران نیز
برنامههای   ۹۹و فعالیتهای سال گذشته را تشریح و
هر کدام از مجموعههای تحت مدیریت این معاونت نیز
اقدامات و برنامههای خود را ارائه کردند .فرامرز سپهری
گفت :از ابتدای شروع بحران بیماری کرونا در مازندران

و پس از تشکیل ستاد مدیریت بحران در شرکت کلیه
راهکارها و ابزارهای حفظ سالمتی همکاران با حفظ
کیفیت خدماترسانی به مردم شریف استان در اولویت
قرار گرفت و در همین راستا حوزه مهندسی شرکت با
تکیه بر دانش فنی و سامانههای برخط و تحت وب در
همه حوزههای مرتبط ضمن حفظ کیفیت ارائه خدمات
ساختار دورکاری پرسنل را در ستاد و امور توزیع تدوین
و اجرا کرده است.

وی افزود :در تدوین ایــن فرایند ضمن حفظ الزامات
ابالغی از نهادهای باالدســتی سالمت کلیه همکاران
ما در باالترین ســطح مورد توجه قرار گرفت و پس از
ابالغ سیاستهای کلی پیشگیری از کرونا در سه سطح
کاری بــرای تیم مدیریت ســتاد و امورها و همکاران
ستادی و همکاران عملیاتی حوزه مهندسی تعیین و
وظایف هر بخش با توجه به شرایط سالمتی جسمانی
آنها تدوین شد.

اصفهان

مشهد

اصفهان به سازمان جهانی شهرهای پایدار هوشمند پیوست

استاندار خراسانرضوی :

امکان شبکهسازی
با شهرداران سراسر دنیا

شهر اصفهان به عنوان دومین شهر ایران ،به سازمان
جهانی شــهرهای پایدار هوشــمند پیوست که از
این طریق اصفهان میتواند با شهرداران و مدیران
ســازمانهای مرتبط با شــهرداریها در سراســر
دنیا ارتباط برقرار کرده و شبکهســازی کند .شهر
اصفهان در راســتای توســعه چندجانبهگرایی و
بهرهگیری از ظرفیت شــبکهها و سازمانهای مهم
بینالمللی در حوزه شهرها ،پس از طی فرآیندهای
اداری ،بــه عضویت ســازمان جهانی شــهرهای
پایــدار هوشــمند (World Smart Sustainable
 )Cities Organizationموســوم به  WeGoدرآمد.
در حال حاضر بیش از  200شــهر جهــان در این
سازمان عضویت دارند که از جمله آنها میتوان به
پاریس ،بروکسل ،برلین ،بخارست ،آنکارا ،ابوظبی،
مکزیکوسیتی ،ســئول ،اســامآباد و ...اشاره کرد
که برای ارتقای کیفیت زندگــی ،خالقیت در ارائه
خدمات عمومــی و تقویت رقابتهــای منطقهای
بسترسازی میکند .دبیرخانه این سازمان در شهر
ســئول (کره جنوبی) واقع اســت و ماموریت آن،
کمک به هوشمندسازی و پایداری شهرهای جهان
است .درحال حاضر از میان کالنشــهرهای ایران،
فقط اصفهان و شیراز در این سازمان عضویت دارند.

 مديرعامل شركت گاز استان اردبیل
خبر داد:

مصرف بيش از 2ميليارد
مترمكعب گاز

عکس :نسل فردا

تبریز /مریم عبدالعلی زاده
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استانها

کوتاه از استانها

این نهمین سازمان یا شــبکه بینالمللی در حوزه
شهرهاســت که اصفهان به عضویت آن در میآید.
سازمان جهانی شهرهای هوشمند پایدار «»WeGO
یک نهاد بینالمللی است که با شهرها در جهت توسعه
پایدار شهری براســاس دولت الکترونیک همکاری
می کند و رویکرد کلیدی آن تحقق «شهر هوشمند
پایدار برای همگان» اســت .این ســازمان در سال
 2010از سوی  50عضو موسس تاسیس شد و یک
انجمن بینالمللى متشکل از شهرها و سایر دولتهاى 
محلى ،ارائه دهندگان راه حل فناورانه هوشــمند و
موسسات ملی و منطقه ای اســت که برای تبدیل
شهرها به شهرهاى پایدار هوشمند تالش می کند.

مركزي
مديرعامل شركت آبوفاضالب استان مركزي:

 7روستای استان با تانكر سيار آبرساني ميشود

حفظ حقوق سهامداران پدیده شاندیز ،از اهداف آغازین
استانداری است
مشــهد  /زهرا آخوندی :اســتاندار خراسان
رضوی  اظهار کرد :شــرکت پدیده شاندیز یکی از
دغدغههای ما از روز اول کار در اســتان محسوب
ف ما هم این بود که حقوق سهامداران
میشد؛ هد 
رعایت شود.
وی ادامــه داد :معتقد بودیم شــرکت پدیده باید
توسط مردم اداره شود.
بدهی نداشتن شــرکت پدیده ،وجود داراییهای
ارزشــمند و اخذ مصوبات ســران قوه برای حل
مشکالت ،سه امتیاز برجســته گروه شرکتهای
پدیده شاندیز اســت .همه بخشها اعم از دولت،
دستگاه قضایی و وزارت اقتصاد در حل مشکالت
این شــرکت نقش دارند و این شرکت وارد بورس
شد.
همچنین این استان در حوزه اقتصاد مقاومتی سال
گذشته رتبه اول کشور را به خود اختصاص داد و
الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی استان زمینه
را برای کار فراهم کرد.
رزمحســینی گفت :پیش از تحوالت راهگشــای
اخیر ،فعالیت شرکت پدیده شاندیز که  ۱۳۰هزار
سهامدار دارد ،در پی مطرح شدن تخلفات گسترده
در «فروش سهام ،تغییر غیرمجاز کاربری زمینهای

مديرعامل شركت گاز استان اردبیل از مصرف
دو ميليارد و 688ميليون مترمکعب گازطبيعي
طي سال گذشته در اســتان خبر داد و گفت:
با توجه به کوهســتانی بودن و برودت هوا در
استان اردبیل و با توجه به ســردي هوا در اين
استان ،مصرف گاز مشــترکان خانگی در سال
گذشته نسبت به سالهاي قبل افزايش یافته
است .سردار اسماعیلی ،با بیان اینکه در 12ماهه
ســال گذشــته در بخشهاي خانگي ،تجاري
و صنعتي اســتان دو ميليــارد و  688ميليون
مترمكعب گاز مصرف شــده اســت ،افزود :از
کل گاز مصرف شده در استان 1905 ،میلیون
مترمکعب مربوط به مصرف خانگی و صنعتی و
 783میلیون مترمکعب گاز نیز از سوی نیروگاه
سیکل ترکیبی اردبیل مصرف شده است .وی
در ادامه اظهار داشــت :این میزان مصرف گاز
طبیعی در اســتان  8/1درصد نسبت به سال
 1397رشد داشته که بخش خانگی و صنعتی
با  137میلیون مترمکعب رشد و بخش نیروگاه
سیکل ترکیبی اردبیل با 89میلیون مترمکعب
كاهش مصرف گاز نسبت به سال گذشته مواجه
بوده است .در پایان مدیرعامل شرکت گاز استان
اردبیل تصریح کرد :شهروندان گرامی میتوانند
در مواقع بروز حــوادث مربوط به گاز طبیعی و
مشکالت فنی با واحد امداد شرکت گاز استان
اردبیل در هر ساعت از شبانهروز با شماره 194
تماس بگیرند.
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کشــاورزی ،پرداخت نکردن حقوق دستگاههای
ذیربط ،دریافت نکردن گواهی پایان کار» و دیگر
تخلفات مدیران این شــرکت ،چهار سال پیش با
دستور مراجع قضایی متوقف شد .مراجع قضایی در
مرحله نخست ،دفاتر فروش و عرضه سهام شرکت
را با حکم دادستانی خراسان رضوی بستند و بعد
از مدتــی فعالیتهای کل این پــروژه نیز متوقف
شد.
حل مشــکل ســهامداران و فعال کــردن مجدد
پروژه پدیده شــاندیز ظرف چهار ســال اخیر از
مســئوالن

دغدغههــای جــدی و ســنگین
  بود .

تمام محیطهای ورزش بهعلت شــیوع ویروس
کرونا نزدیک به ســه ماه اســت که در تعطیلی
کامل به ســر میبرنــد؛ ازاینرو در ورزشــگاه
امامخمینی(ره) شهرداری اسالمشــهر ،أ َعم از
سالن ورزشی شــهیدمحمودرضابیضایی ،سالن
ورزشی توپی ،ساختمان اداری ،کلیه سرویسهای
بهداشتی ،انتظامات و غیره ...به علت جلوگیری
از شــیوع بیماری و ویروس کرونــا به طورکامل
ماهانه در چنــد نوبت ضدعفونــی و گندزدایی
انجام شده است  .الزم به ذکر است که در همین
راســتا ورزشــگاه شــهدا و کلیه مراکز سازمان
فرهنگی ،ورزشی شهرداری أ َعم از فرهنگسراها،
خانههای فرهنگ و غیــره ...نیــز در این مدت
ســه ماهه در چند نوبت ضدعفونی و گندزدایی
شده است.

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
آگهی دعوت سهامداران موسسه تنفس دوباره (سهامی خاص) ثبت شده به شماره
 ۳۰۶۴۴و شناسه ملی  ۱۰۳۲۰۸۳۵۶۱۰جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت  ۱۰صبح
مورخ  99/3/۱7به آدرس تهران ،خیابان ستارخان ،روبه روی سه راه تهران ویال ،خیابان دهقان ،پالک  ۲۱به
کدپستی  ۱۴۵۵۸۶۴۸3۵و تلفن  ۶۶۵۵۲۶۰۲تشکیل می گردد حضور به هم رسانند
دستور جلسه - :انحالل موسسه
رییس هیئت مدیره

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)
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مديرعامل شــركت آب و فاضالب اســتان مركزي
گفت :هفت روستاي اســتان به علت مشكل كيفي
در اثر كاهش سطح ســفرههاي زيرزميني در سال
جاري با تانكر ســيار آبرساني ميشــوند .يوسف
عرفانینسب بيان كرد :اين روســتاها شامل دهلق،
وزيرآباد ،مسنآباد ،مشكان ،حســينآبادبغدادي و
احمدآباد در شهرســتان اراك و روســتاي دوريدان
شهرستان دليجان هســتند كه مجموعا يك هزار و

 ۵۰۰نفر جمعيت دارند .وي اظهار داشت :آب شبكه
روستاهاي ياد شــده به لحاظ كيفيتي براي مصارف
بهداشتي مناسب ،اما براي مصارف شرب ،تانكرهاي
۱۰هزارليتري هفتهاي دو بار به روستاها ارسال و در
اختيار اهالي قرار ميگيرد .وی هزينه تمام شده براي
هرسرويس تانكر سيار به روستاها را با احتساب طول
مســير ،بين  ۳تا  ۶ميليون ريال عنوان کرد و افزود:
سال گذشته به  ۱۰تا  ۱۲روستا به علت كاهش سطح
كيفي آب ،با تانكر آبرساني ميشــد و در سال ۹۷
شمار روستاهايي كه با تانكر آبرساني ميشدند به
 ۷۰روستا رسيده بود.
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سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر براساس مجوز شماره /3۰۵9ش مورخ  9۸/۱۲/۲۸شورای اسالمی شاهین شهر در نظر دارد،
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه جنوب را به مدت یکسال با اعتبار اولیه  ۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال (پنجاه و پنج میلیارد ریال) از محل ردیف اعتبارات
عمرانی بودجه مصوب سال  99شهرداری شاهین شهر -سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شاهین شهر (طرح نگهداری فضای سبز) طبق اسناد مندرج
در اسناد آگهی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .متقاضیان می بایست جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به امور مالی سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهری شهرداری شاهین شهر واقع در شاهین شهر ،خیابان دهخدا ،فرعی یک شرقی ،پالک  ۱۰۵مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری
روز پنجشنبه مورخ  99/۰3/۲۲به دبیرخانه حراست شهرداری اقدام نمایند پیشنهادات رسیده راس ساعت  ۱۵روز شنبه مورخ  99/۰3/۲۴با حضور اعضای
کمیسیون عالی معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد.
سایر شرایط -۱ :چنانچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 -۲سپرده شــرکت در مناقصه نگهداری ناحیه جنوب به مبلغ  ۲.7۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال می باشد .می باشــد که به صورت وجه نقد به حساب سپرده به شماره
 ۰۱۰۵۰۵۲9۲9۰۰7به نام شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر (حداقل با اعتبار سه ماه از زمان صدور ضمانتنامه) با
شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل ارائه می باشد.
 -3سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده باشد یا مبهم ،مخدوش یا فاقد سپرده معتبر
باشد ترتیب اثر نخواهد داد .
 -۴سایر اطالعات و جزییات مربوطه به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
شناسه855176 :

علی عرب چم چنگی -مدیر عامل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر

