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شهرستان

اخبار

سومین گارکاه آموزشی توجیهی
آبداران روستاهای تحت پوشش آبفار
سنندج برگزار شد

کارگاه آموزشی توجیهی با حضور آبداران روستاهای
تحت پوشش آبفار سنندج برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی امور آب
و فاضالب روستایی شهرستان سنندج ،در این کارگاه
آموزشی مدیر امور آبفار شهرستان سنندج با اشاره به
اینکه آبداران بدنه و خط مقدم کارهای شرکت به شمار
میروند ،افزود :آبداران نقش بهسزایی در پیشبرد اهداف
شرکت دارند زیرا ارتباط مستقیم با اهالی روستاها
داشته و از نزدیک مسائل و مشکالت را میبینند که این
خود میتواند تا حد زیادی کارساز و بحث صرفهجویی
در مصرف آب را نیز به صورت جدی مدنظر قرار دهند.
مهندس بهنام اسالمی هدف از برگزاری این کارگاه
آموزشی یک روزه را آشنایی با سامانههای کلرزنی،
اصول ایمنی در تاسیسات ،نصب انشعابات و روش
صحیح قرائت کنتور ویژه آبداران روستایی عنوان کرد
و گفت :این دوره آموزشی در راستای آموزش و بهبود
عملکرد آبداران روستایی پیرامون موضوعات فوق با
هدف افزایش مهارت و توانایی شغلی بوده است.
وی افزود :بحث کنترل کیفی یکی از مباحث مهم
و خط قرمز شرکت آبفار در روستاها به شمار می¬رود
که باید آبداران به این نکته توجه داشته باشند و از عدم
آلوده بودن منابع آبی روستای محل زندگی خود مطمئن
شوند .اسالمی در ادامه گفت :باید آب های غیربهداشتی
که تحت کنترل این اداره نیستند شناسایی و از مدار
بهرهبرداری نیز خارج شوند تا مشکلی گریبانگیر قشر
زحمتکش و آسیبپذیر روستاها را نگیرد.
اسالمی همچنین تصریح کرد :آموزش آبداران
روستایی با موضوعاتی از قبیل قوانین و مقررات فروش
انشعاب آب ،اصول قرائت کنتور ،نحوه برخورد با
مشترکین ،شرایط و ضوابط توزیع قبوض آببها و وصول
مطالبات صورت پذیرفت .وی در ادامه به تعداد 83
روستای تحت پوشش این امور اشاره کرد و از آبداران
این روستاها خواست تا مردم را در پرداخت آببهاء
تشویق و شرکت را در وصول مطالبات یاری نمایند که
در این راستا تامل و همکاری آبدار با شورا و دهیار در
امورات و پرداخت مطالبات تاثیرگذار خواهد بود.
وی به راهاندازی سیستم پیامکی به جهت ارائه
اطالعات و به روزرسانی فعالیتهای امور و اطالعرسانی
به آبداران اشاره کرد و افزود :با فرارسیدن فصل سرما
نقش آبداران در نگهداری از تاسیسات و منابع آبی بسیار
تاثیرگذار خواهد بود که در این راستا باید کلیه اقدامات
الزم معمول تا آسیبی به تاسیسات وارد نشود و موجب
قطعی آب نگردد.
در این کارگاه آبداران با شیوه مواجه با جلوگیری
از مسمومیت گاز کلر آشنا شدند و در پایان وسایل و
تجهیزات موردنیاز شامل ماسک و دستکش مخصوص
و همچنین دستورالعمل نحوه کلرزنی و بروشور
صرفهجویی به آنها تحویل داده شد.
مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان فامنین خبر داد:

رفع  185مورد نشتی در روستاهای تابعه؛
بهره گیری از  600کیلوگرم کلر در
راستای سالم سازی آب

همدان – حامد ملکیان :مدیر امور آب و فاضالب
روستایی شهرستان فامنین از رفع  185مورد نشتی در9
ماهه سال جاری با صرف  15میلیون تومان اعتبارخبر
داد .عیسی احمدی ضمن ارائه گزارش عملکرد  9ماهه
شهرستان فامنین با اشاره به اینکه در بازه زمانی یاد
شده ؛الیروبی و بهسازی قنات روستای آقاج عملیاتی
شد؛ بیان کرد :این پروژه با پیشرفت فیزیکی  80درصد
در حال انجام است و تاکنون در این رابطه 160میلیون
تومان هزینه شده است.
وی درادامه با بیان اینکه در بازه زمانی یاد شده
حفاری و تجهیز چاه روستای زرقان به عمق  104متر
عملیاتی شد ،اظهار داشت:این پروژه در حال حاضر
با پیشرفت فیزیکی  85درصد و هزینه کرد 60میلیون
تومان در حال انجام است.
احمدی همچنین با اذعان به اینکه تعویض و اصالح
شبکه فرسوده در روستاهای کله سر زرق ،طمچی و
خماجین نیز در مدت مذکور به انجام رسید،عنوان کرد:
لوله گذاری چاه فیض آباد به سمت سرواک به قطر 200
میلیمتر و عمق  3هزارو  800متر با اعتباری بالغ بر 700
میلیون تومان عملیاتی شد که در حال حاضر ،ادامه این
پروژه با پیشرفت فیزیکی  45درصد در حال انجام می
باشد.
وی در ادامه از تعویض  17الکتروپمپ با اعتباری
بالغ بر  51میلیون تومان خبر دادو گفت:همچنین در 9
ماهه سال جاری تعویض و تعمییر  67مورد تابلو برق به
ارزش  10میلیون تومان نیز به انجام رسید.
مدیر آب و فاضالب روستایی شهرستان فامنین
در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به تعمییر و
الیروبی چاه روستای فیض آباد با هزینه کرد  30میلیون
تومان ،یادآورشد :در بازه زمانی یاد شده؛ اجرای خط
انتقال روستای چپقلو به طول دو کیلومتر با همکاری
«قرارگاه پیشرفت و آبادانی» و با صرف اعتباری بالغ بر
 100میلیون تومان عملیاتی شد.
وی همچنین از احداث مخزن بتنی روستای
ینگیجه با صرف  220میلیون تومان اعتبار خبر داد و
گفت :این پروژه با پیشرفت فیزیکی  75درصد در حال
انجام می باشد.
احمدی در ادامه ضمن اشاره به رفع  185مورد
نشتی در سطح روستاهای تابعه شهرستان فامنین عنوان
کرد:در این رابطه تا کنون  15میلیون تومان هزینه شده
است.
وی در ادامه ضمن اشاره به آبرسانی سیار به 14
روستا در طول  9ماهه سال جاری ،یادآورشد :در این
رابطه امور آب و فاضالب روستایی شهرستان فامنین 70
میلیون تومان هزینه کرد.
مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان فامنین
همچنین ازتجهیز چاه تجرک و اصالح شبکه این روستا
با صرف اعتباری بالغ بر  165میلیون تومان خبر داد و
گفت:این پروژه هم اکنون با پیشرفت فیزیکی  95درصد
در حال انجام است.

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد :

حضور مناطق همجوار و معین و هجده دستگاه اجرایی
مازندران در رزمایش اطفاء حریق منطقه ساری

مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه ساری گفت  :مانور با پیش فرض انفجار خط
لوله انتقال نفت کوره از پایانه های نفتی به نیروگاه نکا که
متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
ساری است توسط عوامل خرابکارانه انجام و با اطفاء حریق
و پاکسازی محیط زیست خنثی شد .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل از روابط عمومی ،
عباس خلیل پور مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه ساری با اشاره به گستردگی
مانور  15/10/97که در زمین بایری در اطراف نیروگاه
شهید سلیمی نکا برگزار شد  ،بیان کرد  :واحد ایمنی
و آتش نشانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه ساری با همکاری تعدادی از دستگاههای اجرایی
و عملیاتی مرتبط با فرض انجام عملیات خرابکارانه افراد
معاند بر روی خط لوله  14اینچ نفت کوره شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی و انفجار آن  ،با توجه به در
سرویس بودن ایستگاه پمپاژ مربوطه مقادیر زیادی نفت
کوره در منطقه پخش و باعث گسترش حریق گردید  ،به
صورت مانور انجام دادند.
عباس خلیل پور ادامه داد  :مانور در دو مرحله انجام
شد که در مرحله اول نیروهای مستقر در ایستگاه تقویت

فشار پس از شنیدن صدای انفجار و ایجاد شعله از موضوع
مطلع و بالفاصله اقدام به اطالع رسانی شرکت های مجاور
محل حادثه نموده و کمیته بحران در شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه ساری به فرماندهی مدیر شرکت
حسینعلی طالبی به عنوان فرمانده حادثه تشکیل شد .
خلیل پور از اقدام سریع گروههای اطفاء حریق گفت
و اظهار کرد  :گروههای اطفاء حریق از شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه ساری  ،نیروگاه شهید سلیمی ،
پایانه های نفتی  ،بندر امیر آباد به عنوان گروههای اصلی
عملیات اطفاء و گروههای سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی نکا  ،شرکت خط لوله و مخابرات سریعا در محل

حادثه حاضر شده و تحت فرماندهی مسئول ایمنی و آتش
نشانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری
به عنوان فرمانده حریق انجام وظیفه نمودند .
عباس خلیل پور وسعت آتش را تقریبا  300متر
مربع ارزیابی کرد و اذعان داشت  :به منظور ارزیابی
توان عملیاتی نیروهای آتش نشانی شرکت های درگیر
 ،این مانور طراحی و سناریوی آن با ایجاد شرایط واقعی
نوشته شد  .خلیل پور با اشاره به اینکه عالوه بر خسارت
سنگین مالی از نظر آلودگی در حوادث نفتی  ،آلودگی
محیط زیست نیز بسیار خطر ناک است مرحله دوم مانور را
اینگونه شرح داد  :پس از پایان اطفاء حریق و امداد و نجات
 ،نیروهای خدمات مهندسی شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه ساری با استقرار پمپ سیار در اطراف
گودال های مواد نفتی  ،پساب آلوده نفتی موجود را به
کمک نفتکش ها انتقال داده تا آثار آلودگی خاک و آب و
هوای محل حادثه از بین رفته و پاکسازی محیطی به عمل
آید  .وی با تاکید بر اهمیت آمادگی نیروهای امدادی بیان
کرد  :این مانور با هدف هماهنگی بین گروههای عملیاتی
و امدادی به منظور اطفاء حریق و پاکسازی محیط زیست
بین ارگانها برگزار شد تا عالوه بر افزایش مهارت و آمادگی
نیروها نقاط ضعف و قوت آنها نیز ارزیابی شود .

معاون فروش وخدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی خبرداد:

نصب بیش از ۱۳هزار کنتور هوشمند برق در استان مرکزی

معاون فروش وخدمات مشترکین
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از

نصب ۱۳هزار و ۴۰۰کنتور هوشمند برق
در استان خبرداد.
مهندس حسین شمسی بابیان
اینکه نصب کنتورهای هوشمند در
استان هم اکنون به سرعت در حال اجرا
است ،افزود:با نصب این کنتورها ،تمامی
اطالعات مشترک از جمله قرائت ،برداشت
پروفایل بار ،انعکاس رفتار مصرفی
مشترک در اوج بار را میتوان به روشهای

الکترونیکی رصد کرد.
وی بابیان اینکه در حال حاضر
تعداد کل مشترکین برق استان ۷۱۲
هزار ۶۱۵مشترک است ،افزود :از ابتدای
سال جاری تا کنون  ۱۶هزار و  ۴۷۸فقره
انشعاب برق به متقاضیان جدید واگذار
شده است.
مهندس شمسی بیان کرد :استفاده
غیرمجاز و سرقت انرژی برق ،صدمات و

خسارات قابل توجهی به شبکه برق وارد
نموده و در نتیجه موجب آسیب رساندن
به وسایل و تجهیزات الکتریکی مشترکان
خواهد شد.
وی با بیان اینکه در  ۹ماه سال جاری
 ۱۲۱۰فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و
جمع آوری شده است ،افزود :از این میزان
تاکنون  ۵۷۹فقره نیز به انشعاب مجاز
دائم و غیردائم تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران؛

شرکت توزیع نیروی برق مازندران 136میلیارد از مشترکین طلب دارد

ساری – قاسمیان :مهندس قاسم
شهابی گفت:شرکت توزیع نیروی برق
مازندران درمجموع  136میلیارد و 285
میلیون تومان در بخشهای مختلف
خانگی ،صنعتی،عمومی ،سایر مصارف و
کشاورزی از مشترکان خود طلب وصول
نشده دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
مازندران در گفت و گویی اظهار داشت :در
حال حاضر عمدهترین مشکل صنعت برق
مازندران عدم وصول مطالبات میلیاردی
این شرکت از مشترکان خود است..
مهندس شهابی بیان داشت :از مجموع
میزان مطالبات توزیع نیروی برق مازندران
سی و چهار میلیارد و  4۰۰میلیون تومان
در بخش خانگی ،سی میلیارد و 50۰
میلیون تومان در بخش عمومی ،بیست

و هفت میلیارد و  50۰میلیون تومان در
بخش صنعتی  ،بیست و دو میلیارد و 9۱۵
میلیون تومان در بخش سایر مصارف و
بیست و یک میلیارد و  507میلیون تومان
در بخش کشاورزی و یک میلیارد و 300
میلیون تومان در بخش آزاد ثبتشده است.
وی قطع برق مشترکان بدهکار به
امور برق را آخرین راه وصول مطالبات
این شرکت خواند و عنوان کرد :در صورت
نادیده گرفتن اخطارهای کتبی بهناچار برق
واحدهای مختلفی که نسبت به هشدارها
بیتوجهی کنند قطع میشود چراکه تنها
منبع تأمین
نقدینگی شرکت توزیع برق پس از
فروش انشعابات که آنهم مبلغ ناچیزی
است وصول مطالبات مشترکان برق
است که در صورت عدم تحقق این مهم

خدمترسانی شرکت توزیع برق مازندران
به نقاط مختلف به دلیل کمبود نقدینگی با
مشکل جدی روبرو میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
مازندران در ادامه با اشاره به اینکه بنا
بر دستور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت
توانیر برای عبور از پیک تابستان سال ، 98
برنامه ریزی دقیقی در شرکت توزیع نیروی
برق مازندران صورت گرفته است ،گفت :با
کمک و همیاری مردم شریف مازندران
بتوانیم تابستان سال آینده را با کمترین
خاموشی به پایان برسانیم.
مهندس شهابی بیان داشت :بخشی از
پرداخت یارانه سهم وزارت نیرو در بخش
برق در نظر گرفته شده که شرکت های
توزیع نیروی برق موظف به وصول آن و
انتقال به حساب خزانه برای پرداخت یارانه

خانوارها می باشند ،ضمنا» از محل وصول
مطالبات برای اصالح و بهینه سازی شبکه
های برق و خرید تجهیزات برای پایداری
شبکه و جلوگیری از خاموشی های
احتمالی میباشد
وی افزود:هرگونه عدم پرداخت
صورتحساب های برق موجب عدم ایفای
تعهدات شرکت توزیع در قبال پرداخت
یارانه و پایداری شبکه و ایجاد نارضایتی
عمومی خواهد شد.

5

خبر کوتاه
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه خبر داد :

نصب  24دستگاه ترددشمار در
محورهای مواصالتی کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی
اداره کل راهداری و حمل و
نقل جاده ای استان کرمانشاه
مهندس فریبرز کرمی با بیان
اینکه هم اکنون  74دستگاه
تردد شمار در محورهای
استان کرمانشاه فعال می باشد ،افزود :تعداد این
دستگاه ها در سال قبل 50مورد بوده که طی یک سال
اخیر  24دستگاه دیگر به این تعداد اضافه شده است .
وی از وجود  30دوربین ثبت تخلف وکنترل
سرعت در محورهای استان نیز خبر داد و عنوان کرد :پنج
دوربین نظارت تصویری در راه های استان فعال هستند
که در محورهای مهم وحساس از جمله:راهدارخانه های
عین الکش و چهار زبر ،سه راهی مالوی ،گردنه پاطاق و
ابتدای دهیاری خسروی نصب شده است .
کرمی با اشاره به اینکه ،هوشمند سازی و راه اندازی
 4تابلوی پیام متغیر( ) VMSو بروز رسانی به موقع
تابلو ها در سطح راه ها و تهیه گزارشات تحلیلی از
وضعیت ترافیکی و ارسال پیامک درلحظه به مسئو لین
استانی از وضعیت جوی و ترافیکی وتصادفات جاده ای
استان از جمله اقدامات مرکز مدیریت راه ها می باشد.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان
کرمانشاه گفت :تمام این سیستم ها فعال هستند
واطالعات وضعیت راه ها ،جاده ها  ،میزان تردد خودروها
،وضعیت ترافیک و انسداد راه ها در زمان بارندگی و ...را
در اختیار مجموعه های ذیربط قرار می دهند و یادآور
شد در صورت تخصیص اعتبار و امکان اضافه کردن
دوربین ها،می توان از حوادث ومشکالتی که در راه ها
رخ می دهد کم کرد .

توقیف  44تن گوجه فرنگی قاچاق
در مرز پرویزخان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قصرشیرین
گفت 2 :تریلی که مجموعاً  44تن گوجه فرنگی حمل
میکردند در مرز پرویزخان توسط کارشناسان جهاد
کشاورزی مورد بازرسی قرار گرفته و محموله آنها ،قاچاق
ارزیابی شد .مراد محمودیان از کشف بیش از  44تن
گوجه فرنگی قاچاق در مرز پرویزخان خبر داد و اظهار
داشت :امروز  2تریلی که مجموعاً  44تن گوجه فرنگی
حمل میکردند در مرز پرویزخان توسط کارشناسان
جهاد کشاورزی مورد بازرسی قرار گرفته و محموله آنها
قاچاق ارزیابی شد.
وی ادامه داد :بر اساس بارنامه ،مبدا بارگیری
محتوای بار را گوجه گلخانهای عنوان کرده بود که
در بازرسی صورت گرفته خالف این ادعا ثابت شد،
کامیونها بیش از  80درصد گوجه فرنگی مزرعهای
را حمل میکردند و چیزی در حدود  20درصد دیگر
محصول گلخانهای بود ،با توجه به اینکه صادرات گوجه
مزرعهای ممنوع است ،مسئولین گمرک استعالمات الزم
را انجام دادند و قاچاق بودن بار را تائید کردند.
مدیرجهاد کشاورزی قصرشیرین با بیان اینکه
محموله مورد نظر قاچاق تشخیص داده شد ،عنوان کرد:
بار این دو تریلی به گمرک پرویزخان تحویل داده و
با همکاری صورت گرفته بین گمرک و اداره تعزیرات،
کاالی قاچاق بین مردم مناطق زلزلهزده سرپل ذهاب و
گیالنغرب توزیع شد.

