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اخبار
ورامين به بزرگترين روستاي كشور بدل شده است
ورامين-طاهر ميرزا كريمي -خبرنگار ابتكار :سید رضا احمدی در نشست
خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان ورامین با انتقاد از اتخاذ برخی
سیاست های غلط در ارتباط با ورامین اظهار داشت :متأسفانه امروز شاهد آن
هستیم که ورامین با اتخاذ سیاست ها و تصمیمات غلط به بزرگترین روستای
کشور تبدیل شده است.
رییس شورای اسالمی شهر ورامین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی
اظهارات در مورد راه آهن ورامین بیان داشت :انتقال راه آهن و خروج ریل های راه آهن از
ورامین شدنی است به شرط آنکه همه پای کار بیایند و با همدلی این مسیر را دنبال کنند.
وی ادامه داد :آینده خطرناکی پیش روی ورامین است چرا که با آمدن مترو زیر ساخت الزم
در شهر ورامین وجود ندارد و این امر مشکالت فراوانی را به همراه خواهد داشت .احمدی
اضافه کرد :باید این سوال را از برخی که به دنبال آوردن مترو بوده و هستند پرسید که آیا
زیر ساخت های الزم برای این امر فراهم شده است؟ وی با تأکید بر این نکته که شهرداری
و شورای اسالمی شهر به دنبال اتخاذ بهترین تصمیم برای حفظ منافع شهروندان است
گفت :در موضوع مترو نیز تالش شورای شهر ورامین دفاع از حقوق و منافع شهروندان بوده
است .وی با اشاره به این موضوع که باید انجام امور شهری بر اساس طرح جامع و تفصیلی
که مصوب و ابالغ شده انجام گیرد بیان داشت :طرح جامع و تفصیلی شهر ورامین محور و
مبنای انجام امور شهری است و هرگونه اقدامی باید با این طرح مطابقت داشته باشد .وی
در ادامه به واگذاری ساختمان میدان ولیعصر از سوی شهرداری و شورای شهر ورامین برای
راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی در این شهرستان اشاره کرد و متذکر شد :طی روزهای
اخیر شایعاتی مطرح شده که قرار است این دانشگاه در زمینه علوم تغذیه دانشجو بپذیرد
در حالی که نیاز امروز شهرستان ورامین رشته های پزشکی است و در صورت تحقق این
موضوع ،شورای اسالمی و شهرداری ورامین با آن مخالف خواهند بود.

استان مرکزی  493هزار مشترک گاز طبیعی دارد
در سالجاری یک میلیارد و480میلیون متر مکعب گاز در سطح استان
مرکزی مصرف شده است.
جواد مهندس مدیرعامل این شرکت روستاهای بهره مند ازگاز طبیعی در سطح
استان مرکزی را تاکنون 848روستا برشمرد همچنین جمعیت شهری بهره مند از
گاز طبیعی در سطح استان مرکزی را صد در صد و جمعیت تحت پوشش روستایی
را 94درصد بر شمرد و در این خصوص گفت:استان مرکزی دارای  34شهر می باشد
که تمامی ساکنین شهرها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و تعداد خانوارهای
تحت پوشش گاز طبیعی در شهرها  318هزار و288خانوار وتعداد خانوارهای روستایی
تحت پوشش گاز طبیعی در استان مرکزی  99هزار و 705خانوار می باشند.جواد
مهندس در ادامه گزارش خود به مصرف گازطبیعی طی سال  1394درسطح استان
مرکزی اشاره نمود ودراین خصوص گفت:در سالجاری یک میلیارد و480میلیون متر
مکعب گاز در سطح استان مرکزی در بخشهای مختلف مصرف شده است که از این
میزان 557میلیون متر مکعب در بخش نیروگاه حرارتی و 629میلیون متر مکعب
دربخش صنایع و 294میلیون متر مکعب در بخش خانگی و تجاری به مصرف رسیده
است .مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی درادامه در خصوص عملیات شبکه گذاری
و نصب انشعابات گفت :ازابتدای سالجاری تاکنون به میزان 106کیلومتر شبکه گازبه
شبکه های گازرسانی این استان افزوده شده است که با این وجود میزان شبکه گذاری
از ابتدای تاسیس شرکت تا کنون به بیش از9هزار کیلومتر رسیده است وتعداد یک
هزار و 344انشعاب گاز جدید نیز در سطح استان نصب گردیده که تعداد انشعابات
نصب شده در سطح استان مرکزی تا کنون به  268هزار و948انشعاب رسیده است.

آغاز بهرهبرداری از گاز طبیعی در  10روستای
اسالم آبادغرب
با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه ،فرماندار و نماینده مردم
شهرستان اسالم آباد غرب در مجلس شورای اسالمی و جمعی دیگر از مردم
و مسئولین محلی ،بهره برداری از گاز طبیعی در  10روستای دهستان شیان
شهرستان اسالم آباد غرب آغاز شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در این مراسم بهره مندی از گاز طبیعی در
 10روستای قلعه شیان ،بور بور ،میرعزیزی ،تجر کرم پناه ،سیاه خور ،لرینی آجودانی،
تازه آباد طالقان ،کت کتی ،ملخطاوی و قباد شیان را تبریک گفت و اظهار داشت:
جهت گازرسانی به این روستاها  59کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع و یک دستگاه
ایستگاه تقلیل فشار  10هزار متر مکعبی احداث شده است .سید حمید فانی افزود:
به منظور گازرسانی به این روستاها بیش از یک هزار مورد انشعاب گاز نصب خواهد
شده که موجب بهره مندی یک هزار و  520خانوار ساکن در این روستاها از نعمت گاز
طبیعی می شود .وی تصریح کرد :جهت اجرای این پروژه گازرسانی مجموعا اعتباری
بالغ بر  25میلیارد ریال صرف شده است .مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با
اشاره به روند شتابان توسعه گازرسانی در روستاهای استان اظهار داشت :هم اکنون
ضریب نفوذ گازرسانی روستایی استان  36درصد می باشد که با برنامه ریزی انجام
شده طی یک برنامه سه ساله این ضریب به مرز  90درصد خواهد رسید .مهندس
فانی افزود :مطابق برنامه ریزی انجام گرفته همه روستاهای باالی  20خانوار استان که
شامل هزار و  200روستای می شود در قالب اعتبارات بند «ق» قانون بودجه طی سه
سال آینده به شبکه گاز متصل می شوند .در ادامه این مراسم علی جلیلیان ،نماینده
مردم اسالم آباد غرب در مجلس شورای اسالمی از اقدامات شرکت گاز استان در زمینه
توسعه شبکه گازرسانی خصوصا در بخش روستایی تقدیر و تشکر کرد.

پیشرفت 71درصدی پروژه شهید سیاوش امیری
سرپرست حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری اراک از پیشرفت
71درصدی پروژه تقاطع غیر همسطح (شهید سیاوش امیری) خبر داد.
وی در خصوص اهم فعالیت های انجام شده در پروژه تقاطع غیر همسطح امام(ره)-
میرزای شیرازی(شهید سیاوش امیری) تاکنون اظهار داشت :اتمام بتن ریزی عرشه
ضلع جنوب شرقی ،ادامه عملیات لجن برداری و سنگ ریزی رودخانه ضلع شمالی،
عملیات اجرایی دیوار رودخانه و فنداسیون در ضلع شمالی ،اتمام عملیات ساخت
کلیه تیرهای بتنی پروژه به تعداد  100عدد ،اتمام بافت 30سبد از مجموع 32سبد
ضلع شمال غربی ،ادامه عملیات حفاری ،سبدگذاری و بتن ریزی شمع ها ،قالب
بندی و آرماتوربندی عرشه در ضلع شمال شرقی  ،آرماتوربندی قالب بندی و بتن
ریزی دیافراگم های پایه ها ،پی کنی سرشمع ها واجرای عملیات داربست بندی
نیمه جنوبی عرشه فلزی جهت اجرای قالب کنسول تا به حال انجام شده است .وی
در ارتباط با برنامه های آتی این پروژه عنوان نمود :ادامه عملیات حفاری،سبدگذاری و
بتن ریزی شمع های ضلع شمال غربی  ،ادامه عملیات اجرایی رودخانه ضلع شمالی،
ادامه عملیات آرماتوربندی و قالب بندی عرشه پل شرقی ،آغاز عملیات آرماتوربندی
سرشمع های ضلع شمال غربی و آغاز عملیات اجرایی عرشه ضلع جنوب شرقی
انجام خواهد شد .خسروی در خصوص احجام انجام شده در پروژه تاکنون خاطرنشان
ساخت 9130 :مترمکعب خاکبرداری 20234،مترمکعب لجن برداری1371048 ،
کیلوگرم آرماتوربندی 22052،مترمربع قالب بندی و 11972مترمکعب بتن ریزی
صورت پذیرفته است.

آزادی  ۸هزار زندانی جرائم غیرعمد در کشور
نایب رئیس هیات مدیره ستاد دیه کشور گفت :امسال با جمع آوری  ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار توانسته ایم  ۸هزار زندانی را در سطح کشور آزاد کنیم .به گزارش ایسنا ،علی اکبر یساقی سه شنبه شب
در جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استان گلستان در گرگان اظهار کرد :با حمایت و همراهی مردم ،سال گذشته مجموعا  8هزار و  500زندانی جرایم غیرعمد با نیاز مالی  4هزار و 500
میلیارد ریال آزاد شدند .به گفته وی ،نیاز مالی زندانیان آزاد شده سال گذشته مجموعا  9هزار میلیارد ریال بود که  50درصد آن را اولیای دم و صاحبان خسارت دیده گذشت کردند .یساقی با اشاره
به فعالیت ستاد دیه کشور ،اظهار کرد :ستاد دیه کشور طی  20سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده که در همان سال اول توانست تعداد  156نفر را آزاد کند و در طول این  20سال بیش از  86هزار
نفر به کمک مردم خیر آزاد و به آغوش خانواده برگشتند .یساقی همچنین از وجود  8هزار و  500زندانی دیگر جرایم غیر عمد در زندان های کشور خبر داد.

روح خشن طبیعت هم جلودار همت نفتی ها نشد؛

عبور خط لوله نفت از زیر بستر رودخانه توسط شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان
در یک عملیات کم سابقه در مناطق نفتخیز جنوب ،
متخصصان نفت و گاز مسجدسلیمان موفق به عبور یکی از
خطوط لوله استراتژیک و حساس انتقال نفت این شرکت
از زیر بستر رودخانه شدند .
مهندس ابراهیم پیرامون افزود  :این خط لوله استراتژیک و مهم
که نفت تولید شده میادین شمال غرب این شرکت را به مبادی
مورد نظر منتقل می کرد در سال های  90و  91به دفعات مورد
تعرض و اقدامات خرابکارانه منافقان کوردل و عوامل ضد انقالب
قرار گرفت که عملیات خرابکارانه آنها موجب بروز خساراتی به
محیط زیست و زمین های کشاورزی منطقه گردید .
این مقام مسئول در شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان تصریح کرد  :اگرچه اقدامات ذلیالنه این افراد برای
مدت زمان کوتاهی عملیات انتقال را در آن زمان متوقف ساخته
بود اما به محض اطالع و در همان ابتدای حادثه کارشناسان و
متخصصان عملیاتی و تعمیراتی با بهره گیری از تخصص  ،تعهد
و تجربه خود نسبت به ترمیم نقطه حادثه دیده و برقراری جریان
انتقال نفت در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام نمودند .
پیرامون خاطر نشان کرد  :پس از این حوادث و بمنظور
جلوگیری از خطرات احتمالی تصمیم به ایمن سازی و عبور این
خط لوله استراتژیک از زیر بستر رودخانه گرفته شد که پس از
تالش های فراوان با این اقدام موفقیت آمیز  ،خطر نشت نفت و
احتمال بروز حادثه ناشی از عوامل انسانی و طبیعی و خسارت به
محیط زیست در محل برخورد خط لوله با رودخانه بطور کامل
مرتفع گردید .
وی ادامه داد  :این روش با بهره گیری از توانایی و دانش
متخصصان و کارشناسان این شرکت برای عبور یکی از خطوط

لوله اصلی و استراتژیک انتقال نفت از زیر بستر رودخانه طی
روزهای گذشته و در شرایط سخت گرمای طاقت فرسای منطقه

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا اصفهان :

در سال گذشته به رغم افزایش انشعابات ،مصرف آب
افزایش نیافت

و علیرغم روزه دار بودن پرسنل عملیاتی با موفقیت نهایی شد .
به گفته ی وی این خط لوله پیش از این از فراز بستر رودخانه

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان اصفهان گفت  :همه ساله
بین  3تا  4درصد افزایش انشعاب آب داریم یعنی حدود  30هزار انشعاب به
مشترکین افزوده می شود که برآورد گردید این افزایش انشعاب حدود 5
الی  6درصد افزایش مصرف را به دنبال داشته باشد که خوشبختانه در سال
گذشته با اعمال مدیریت مصرف به رغم افزایش  4درصدی انشعابات هیچ
گونه افزایش در مصرف آب به وجود نیامد .
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان ،رضا رضایی اعمال مدیریت مصرف را یکی از علل
تأمین آب شرب مشترکین در سال گذشته دانست و اعالم کرد  :در سال گذشته با
وجود بحران کم آبی در استان اصفهان آب شرب مشترکین پایدار تأمین گردید که این
مهم با انجام تدابیری همچون کشف انشعابات غیرمجاز صورت گرفت به طوریکه در
سال گذشته حدود هزار انشعاب غیرمجاز کشف گردید همچنین به  630هزار مشترک
پرمصرف اخطاریه ارسال شد .
وی به ارسال اخطار ویژه به مشترکین اشاره کرد و اعالم نمود  :در سال گذشته
با همکاری گروه مروجین و پایش هایی که صورت گرفت به مشترکینی که اقدام به

محل که یک رودخانه ی دائمی و پرآب است عبور می کرد و خطر
تهدید بوسیله سیالب یا عملیات خرابکارانه که منجر به نشت نفت
می شد همواره وجود داشته است .
وی اظهار داشت  :هرچند که کارشناسان و پرسنل عملیاتی این
شرکت بصورت مدون و روزانه از آن بازدید و بر سالمت و درستی
خط لوله و عملیات انتقال نظارت دقیق داشتند اما با عبور این
خط لوله از زیر بستر رودخانه خطر نشت نفت به درون منابع آبی
و تهدید منابع طبیعی و محیط زیست بطور کلی مرتفع گردید .
یادآوری می نماید شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان یکی از شرکت های تابعه مناطق نفتخیز جنوب
است که در گستره ای به وسعت  27000کیلومتر مربع در شمال
استان خوزستان و بخش هایی از استان های لرستان و ایالم
فعالیت می نماید  .از همین روی اغلب چاهها  ،خطوط لوله
و واحدهای عملیاتی این شرکت از کنار یا روی رودخانه های
پرآب وحوزه های آبی و دائمی همچون کارون بزرگ  ،کرخه ،
باالرود  ،دز و شاوور و سایر رودخانه های دائمی و فصلی واقع در
حوزه عملیاتی و همچنین دریاچه سدهای بزرگ از قبیل شهید
عباسپور  ،مسجدسلیمان  ،گتوند  ،کرخه  ،دز  ،باال رود عبور می
نماید  .وجود این منابع آبی بسیار بزرگ با توجه به حساسیت
های حفاظت از محیط زیست و سرلوحه امور قرار دادن این اصل
موجب ایجاد حساسیت هایی در میان مدیران این شرکت شده و
با صدور دستور تشدید فعالیت های بازرسی خواستار آن شده اند
که بر سالمت عملیات تولید و انتقال نفت از روی رودخانه ها و
دریاچه ها همواره نظارت بسیار دقیق داشته باشند تا فرآیند انتقال
نفت از روی رودخانه ها و دریاچه ها در نهایت سالمت و رعایت
اصول ایمنی و زیست محیطی انجام شود .

شستشوی درب مغازه و منازل می نمودند اخطار داده می شد همچنین از  598انشعاب
فضای سبز استان  244انشعاب که از آب شرب استفاده می شد بهمراه  20انشعاب
غیرمجاز فضای سبز جمع آوری گردیدند .
معاون خدمات مشترکین و درآمد به پایش باغات و استخرها اشاره کرد و خاطرنشان
ساخت  :در سال گذشته  50استخر پایش شدند که  18استخر پرمصرف بودند و 3
هزار باغ پایش شد به طوریکه در شهرهای نجف آباد  ،خمینی شهر  ،شهرضا و منطقه
 3انشعابات غیرمجاز باغات در این مناطق وجود داشت  .همچنین در سال گذشته
هتل ها  ،ترمینال ها  ،بیمارستانها مورد پایش قرار گرفتند که در این میان بیمارستانها
همکاری قابل توجهی با مشارکت آبفا داشتند  .وی اعالم کرد  :در سال گذشته بیش از
 66درصد مشترکین بین صفر تا  20مترمکعب و مطابق با الگوی آب مصرف نمودند که
بیش از  83درصد آمار مشترکین استان را شامل می شود و  30/5درصد بین  20تا 40
مترمکعب و تنها  3/3درصد باالی  40مترمکعب آب مصرف کردند که جزء مشترکین
پرمصرف بودند و در سال جاری مقرر گردید پس از ارسال اخطاریه تدابیری جهت مقابله
با مشترکین پرمصرف در دستور کار قرار گیرد .

شهركها و نواحي صنعتي نقش بسزايي در رونق و توسعه صنعتي استان دارند
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي گفت
استقرار واحدهاي صنعتي در شهركها و نواحي صنعتي
عالوه بر كاهش بهاي تمام شده ،سبب رونق و توسعه
صنعتي استان شده است.
دكتر يحيي به مناسبت روز صنعت و معدن افزود :رقابت
پذيري ،كاهش معضالت زيست محيطي ،افزايش بهره وري و
رونق توليد ،باالتر رفتن ميزان صادرات از ديگر مزيت هاي استقرار
واحدهاي توليدي در شهركها و نواحي صنعتي است.
وي اضافه كرد :طبق قانون دولت موظف به خدمات رساني اعم
از گاز ،آب و برق و تأسيسات زيربنايي تا ورودي شهركها و نواحي
صنعتي است كه اين خود نقش بسزايي در حل مشكالت توليد و
رفع بيكاري در منطقه دارد .وي در ادامه اظهار داشت :در سه ماهه
نخست امسال  9هكتار زمين براي استقرار واحدهاي صنعتي در

استان مركزي تخصيص يافته است كه در اين مدت  9فقره پروانه
بهره برداري با اشتغال زايي بيش از  149نفر صادر شده است كه

معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان :

جایگزینی یک دستگاه ترانسفورماتور132/33کیلوولت
در پست برق خرما اهوا ز
معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت  :یک دستگاه
ترانسفورماتور132/33کیلوولت به ظرفیت 50مگاولت آمپردر محل پست برق
خرما اهواز جایگزین  ،نصب و با موفقیت راه اندازی گردید .
مسعود قنواتی افزود :پس از اینکه ترانسفورماتورشماره 3این پست برق به علت
فرسودگی و قدمت بسیار زیاد به دلیل خطای موجود در شبکه برق دچار آسیب
الکتریکی عمده شد  ،با انجام بررسی ها وتست های مورد نیاز  ،مشخص گردید
امکان بهره برداری ازآن میسر نمی باشد ،به همین دلیل تصمیم به دمونتاژ وانتقال این

اشتغال ايجاد شده مشابه سال قبل  84نفر بوده است.
دكتر يحيي افزود :همچنين از ابتداي امسال تاكنون  8دوره

ترانسفورماتورآسیب دیده و جایگزینی ترانسفورماتورجدید گردید .
وی در خصوص اهمیت بیشتر این اقدام افزود  :با توجه به رو به رو شدن با فصل گرما،
پر باری شبکه برق وآغاز روند رو به رشد مصرف برق درمنطقه اهواز وهمچنین تامین
برق مطمئن وپایدارمصرف کنندگان عمده وحساس صنعتی مانند تصفیه خانه صنعتی
فوالد جهت جلوگیری از اختالل در خدمت رسانی با تشکیل کارگروه فنی وکارشناسی،
موضوع دراسرع وقت پیگیری وبا برنامه ریزی دقیق و درکمترین زمان ممکن و رعایت
دستورالعمل های ایمنی و استفاده از ابزارهای هشدار دهنده وعالیم خطر ،کارحمل،
مونتاژ  ،نصب و بهره برداری از ترانسفورماتورجدیدمطابق پیش بینی وبرنامه زمان بندی
با موفقیت انجام پذیرفت .
قنواتی درادامه اظهار داشت  :خوشبختانه جایگزینی ترانسفورماتور 132/33کیلوولت
جدید باعث باال رفتن ضریب اطمینان شبکه برق در منطقه تحت پوشش  ،کاهش هزینه

مدير عامل شركت برق منطقهاي باختر:

تخصصي آموزشي با بيش از  2هزار و  216نفر ساعت براي 262
نفر از شاغالن واحدهاي صنعتي برگزار شده است .وي در ادامه
گفت :امسال تاكنون  25طرح عمراني ،خدماتي و نگهداري به
صورت مناقصه و يا استعالم در حال انجام و پيگيري است.
وي در پايان اظهار داشت  :به تازگي قرارداد سه جانبه ميان
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران  ،صندوق
ضمانت سرمايه گذاري و بانك عامل (بانك صنعت و معدن ) براي
كمك به تامين وثيقه واحدهاي صنعتي مشكل دار منعقد گرديده
كه اين مهم نقش بسزايي در رفع مشكالت مالي واحدهاي
صنعتي و خدماتي دارد .گفتني است هم اينك در استان مركزي
 19شهرك و  16ناحيه صنعتي در فضايي بالغ بر 11هزار و 362
هكتار مستقر است كه در زمينه هاي مختلف صنعتي و خدماتي
مشغول بكار مي باشند.

های تعمیر ونگهداری  ،حفظ محیط زیست وایمنی بیشترگردیده است .
معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت  :کارحمل ونقل این
ترانسفورماتورسنگین بویژه در کالن شهر اهواز و نصب وراه اندازی آن در گرمای طاقت
فرسای اهواز بویژه درماه مبارک رمضان درکمترین زمان ممکن توسط کارکنان عزیز
وزحمت کش این شرکت ازجمله سختی های انجام کار بودند .
وی درپایان ازهمکاری موثر شرکت پارس مبدل نیرو و شرکت تعمیر و نگهداری
انتقال نیروی خوزستان  ،همچنین تالشهای همکاران معاونت طرحهای توسعه
برق  ،معاونت بهره برداری  ،پشتیبانی امورانبارها وترابری سنگین معاونت مالی
وامور پشتیبانی شرکت برق منطقه ای خوزستان که در اجرای مراحل حمل ونقل،
نصب  ،تست و راه اندازی این ترانس نهایت مشارکت وهمکاری را داشتند تشکر
وقدردانی نمود
رئيس اداره راه وشهرسازي مهران خبر داد:

تاكيد بر بهينه سازي پست  400كيلوولت انجيرك برق باختر

ساخت کنارگذر جنوبی مهران به طول  7کیلومتر

مدير عامل شركت برق منطقهاي باختر
از بهينه سازي پست انجيرك و بررسي
امكان استفاده از سيستم  dcsدر كنترل
و بهره برداري پست خبرداد.
مهندس فرهاد شبيهي در جلسه بررسي
وضعيت پست  400/230/63كيلوولت
انجيرك ،بابيان اينكه اين پست از قديمتي ترين
پست هاي برق باختر است ،افزود:پست انجيرك
نقش بسزايي در مسير انتقال انرژي از شمال به
جنوب كشور دارد .وي با اشاره به اينكه زندگي
همه به برق وابسته است ،اظهار داشت ، :پيش
بيني رويدادها  ،تمركز بر برنامه ريزي ،انجام
اقدامات پيشگيرانه و تفكر مهندسي بدون سعي
ي برخورداري
ت مرد م برا 
ق و باالبودنانتظارا 
ف بر 
ش مصر 
و خطادر صنعت برق ضروري است .مهندس شبيهي با اشاره به روند رو ب ه افزاي 
ق نقش بسزايي در ارائه
ف بر 
ل روند رشد مصر 
ت به ويژه در اوج مصرف تابستان گفت  :مديريت و كنتر 
ن و با كيفي 
ق مطمئ 
از بر 
خدمات تحويلي صنعت برق دارد .وي همچنين در اين جلسه حضور كاركنان جوان اين شركت در كميته هاي و استفاده از پتانسيل
و نوآوري ها ي آنها را فرصتي مغتنم براي شكوفايي صنعت برق عنوان كرد و براستفاده از ظرفيت جوانان در اين كميته ها تاكيد كرد.
“مهندس داودآبادي” معاون بهره برداري شركت برق منطقه اي باختر نيز در اين جلسه به ارائه گزارشي از فعاليت هاي انجام
شده در راستاي بهينه سازي پست انجيرك پرداخت .گفتني است ،تهيه كليات برنامه زمانبندي اجراي راهبرد  dcsاز مشاوره تا
اجرا،تشكيل كارگروه تخصصي از كارشناسان فعال و عالقمند به منظور بررسي راهبرد پيشنهادي و ارائه گزارشات الزم ،نامگذاري
روزهاي چهارشنبه آخر هر ماه به نام روز انجيرك در برق باختر ،تدوين برنامه پيش بيني آموزش و جايگزيني نيروي انساني از ديگر
موارد مطروحه در اين جلسه بود.

ایالم –خبرنگار ابتکار:مراحل پایانی
ساخت و بهسازی کنارگذر جنوبی شهر
مهران به طول  7کیلومتر در حال انجام
است.
به گزارش روابط عمومي اداره كل راه
وشهرسازي استان ايالم اين كنار گذر
براي زمانهاي خاص سال از جمله اربعين
حسيني(ع) كه شهر مهران ميزبان خيل عظيم
زائران آقا ابا عبداهلل الحسين (ع) مي باشد
براي تسهيل تردد خودروها احداث گرديده
است .رئيس اداره راه وشهرسازي مهران در
اين خصوص گفت :با توجه به اینکه در زمان
مراسم اربعین حسینی زوار عتبات عالیات و
دوستداران اهلبیت عصمت و طهارت و به واسطه نزدیکی مرز بینالمللی به اماکن مقدس و مذهبی ،مرز مهران را انتخاب مینمایند
راههای مواصالتی و منتهی به شهر مهران دارای حجم ترافیک عظیمی خواهد بود که در جهت ایجاد بستری مناسب و هدایت روان
و مدیریت شده وسایط نقلیه به پایانه مرزی مهران با مساعدت اداره کل راه و شهرسازی و به دنبال اجرائی نمودن مصوبات کارگروه
ایمنی جادهای و خدمات سفر زائرین اربعین حسینی بهسازی و احداث یک مورد دیگر کنارگذر واقع در ضلع جنوبی اقدام گردید.
مهندس قاسمي افزود :این پروژه با بیش از  15دستگاه انواع ماشینآالت سنگین و نیمه سنگین راهداری با حجم عملیات خاکی
شامل خاکبرداری و بهسازی به مقدار  35000مترمکعب در حال اجرا است و بستر جهت اجرای بیس و آسفالت و احداث پلها مهیا
شده است ،پیشبینی میشود تا رسیدن به اربعین حسینی در سال جاری این پروژه با ایمنی باال به بهرهبرداری برسد که بهعنوان
کنارگذر ویژه نقش مؤثری در هدایت و انتقال بخش قابل مالحظهای از ترافیک و تردد ورودی به شهر مهران و مرتفع نمودن گرههای
ترافیکی در مبادی ورودی به شهر را بر عهده خواهد داشت.

