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ارزیابی رضایت بخش کارشناسان 
مدیریت شبکه برق ایران از 

دیسپاچینگ برق منطقه ای خوزستان

دیسپاچینگ  مراکز  ارزیابی  دوره  سومین 
منطقه ای توسط کارشناسان مدیریت شبکه برق 
برق منطقه ای خوزستان  از دیسپاچینگ   ایران 
انجام شد. ارزیابی دیسپاچینگ های منطقه ای 
یکبار توسط مدیریت شبکه  به صورت ۲ سال 
برق ایران با هدف ارتقای کیفی و توانمند سازی 
دیسپاچینگ مناطق انجام می شود. در سومین 
دوره این ارزیابی کارشناسان مدیریت شبکه برق 
ایران با حضور در خوزستان از مراکز دیسپاچینگ 
برق منطقه ای خوزستان بازدید و از سه منظر 
بهره برداری، مخابرات و دیسپاچینگ، برنامه ریزی 
مورد  را  مراکز  این  آموزش  و حوزه  مطالعات  و 
ارزیابی قرار دادند. بر اساس این گزارش ارزیابان 
در روز اول ماموریت خود به دعوت سازمان آب 
و برق خوزستان از نیروگاه و سد دز بازدید کرده 
و در خصوص تولید این نیروگاه در تابستان ۱۴۰۲ 
بازدید  کردند.  هم اندیشی  فی مابین،  تعامل  و 
ناحیه شمال  توزیع  فوق  دیسپاچینگ  مرکز  از 
خوزستان )دزفول( از دیگر برنامه های ارزیابان در 
این روز بوده است. بازدید از مرکز دیسپاچینگ 
فوق توزیع اهواز و خوزستان و مرکز دیسپاچینگ 
ارزیابان  دوم  روز  برنامه های  غرب  جنوب 
مدیریت شبکه برق در خوزستان بوده و براساس 
و شواهد موجود، مطابق معیارهای  مستندات 
سنجش ارزیابی اقدام به ارزیابی دیسپاچینگ 
کردند. در جلسه اختتامیه کارشناسان مدیریت 
مدیرعامل  به  را  خود  ارزیابی  ایران  برق  شبکه 
کردند  ارائه  خوزستان  منطقه ای  برق  شرکت 
ارزیابی،  که بر اساس آن نسبت به دوره دوم 
ارتقای بسیار خوبی در شاخص های ارزیابی در 
دیسپاچینگ جنوب غرب دیده شد و از این روند 
رضایت خود را اعالم کردند. محمود دشت بزرگ 
برق منطقه ای خوزستان در  مدیرعامل شرکت 
فاطمه  حضرت  والدت  تبریک  با  نشست  این 
زهرا )س( با ارائه گزارش از وضعیت شبکه برق 
خوزستان، شرایط اقلیمی و چالش های پیش رو، 
با تقدیر از ارزیابان کارشناسان مدیریت شبکه 
برق ایران، گفت: تعامل دیسپاچینگ خوزستان 
در صورت  و  است  برقرار  ملی  دیسپاچینگ  با 
ارزیابی های صورت  بهبود در  قابل  نقاط  وجود 
گرفته از دیسپاچینگ، مورد بررسی و مالک عمل 
کارشناسان  است،  گفتنی  گرفت.  خواهد  قرار 
ایران با حضور در یادمان  مدیریت شبکه برق 
شهدای گمنام شرکت برق منطقه ای خوزستان بر 
مزار شهید به قرائت فاتحه پرداختند. بر اساس 
از  یکی  غرب  جنوب  دیسپاچینگ  گزارش،  این 
بزرگترین دیسپاچینگ های مهم کشور در حوزه 
تامین تولید و بار شبکه است. مراکز دیسپاچینگ 
مسئولیت پایش، کنترل و راهبری شبکه برق را 

بر عهده دارند.

شبکه برق انتقال و فوق توزیع 
کهگیلویه و بویراحمد در پایداری 

کامل است
و  کهگیلویه  ناحیه  بهره برداری  امور  مدیر 
خوزستان  منطقه ای  برق  شرکت  بویراحمد 
گفت: علی رغم بارش شدید برف در ۲۴ ساعت 
گذشته در مناطق سردسیر استان، شبکه برق 
است.  کامل  پایداری  در  توزیع  فوق  و  انتقال 
مسعود رضازاده با اشاره به بارش سنیگن برف 
در ۲۴ ساعت گذشته در مناطق سردسیر استان 
و  انتقال  شبکه  کرد:  تصریح  یاسوج،  ویژه  به 
فوق توزیع از ابتدای بارش سنگین برف و باران 
این شرکت  ناحیه  از  بوده و  پایداری کامل  در 
است.  نداده  رخ  هیچگونه خاموشی در شبکه 
وی افزود: پیش از شروع شرایط جوی، اقدامات 
و  انجام  توزیع  فوق  و  انتقال  شبکه  در  الزم 
نقاط حادثه خیز برطرف شد و همین امر کمک 
کرد تا بارش شدید برف خللی در شبکه ایجاد 
نکند. مدیر امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و 
بویراحمد شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه 
کرد: در حال حاضر نیز گروه های عملیاتی در 
و  حفظ  شبکه  پایداری  تا  بوده  کامل  آمادگی 
امور  گزارش،  این  اساس  بر  شود.  نگهداری 
بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد یکی از 
نواحی ۱۰ گانه بهره برداری شرکت برق منطقه ای 

خوزستان است.

با اجرای تعمیرات اساسی و رفع 
محدودیت ها؛

گامهای بلند نیروگاه رامین اهواز 
در جهت ارتقا سطح تولید برق در 

تابستان ۱۴۰۲

محسن حافظی سرپرست نیروگاه رامین اهواز 
تعمیرات  اجرای  در  نیروگاه  این  جدی  عزم  از 
نیروگاهی  واحدهای  تولید  موانع  رفع  و  اساسی 
بمنظور پایداری واحدهای تولید برق این نیروگاه 
در تابستان ۱۴۰۲خبر داد. سرپرست نیروگاه رامین 
اظهار داشت : کاهش دمای هوا و کاهش مصرف 
برق در فصول پاییز و زمستان این فرصت را به 
ما می دهد تا با اجرای تعمیرات و رفع مشکالت 
فنی واحدهای تولیدی بتوانیم سطح آمادگی خودرا 
درفصل  برق  حیاتی  انرژی  پایدار  تولید  جهت 
تابستان تقویت کنیم . حافظی اجرای تعمیرات 
اساسی واحد 3۱5مگاواتی شماره 5 این نیروگاه را 
مهمترین برنامه عملیاتی این مجموعه در نیمه دوم 
سال عنوان کرد و اظهار داشت : واحد شماره 5 
که یکی از 6 واحد تولیدی این نیروگاه می باشد 
را بمنظور رفع مشکالت فنی و تعمیرات اساسی 
از مدار تولید خارج نمودیم تا بارفع چالشهای فنی 
بتوانیم سطح آمادگی و توان تولیدی این واحد را 
جهت پشتیبانی از روند تولید این نیروگاه تقویت 
کنیم. وی مهمترین برنامه عملیاتی در این واحد را 
در بخشهای توربین و ژنراتور و بویلر و تجهیزات 
بازسازی  حافظی  محسن  کرد.   عنوان  جانبی 
 ، یک  شماره  3۰5مگاواتی  واحد  بویلر  استارت 
تعمیرات میان دوره ای واحد۱و6 ، رفع محدودیتهای 
فنی و تاسیساتی برجهای خنک کن و رفع مشکالت 
فنی و محدودیتهای تولید سایر بخشهای نیروگاه را 
از دیگر برنامه های عملیاتی این نیروگاه برشمرد. 
حافظی اجرای تعمیرات میان دوره ای واحد های 3 
و ۴ را نیز از دیگر برنامه های عملیاتی این نیروگاه 
در ایام پیش رو عنوان نمود. سرپرست نیروگاه 
گرفته  ریزی های صورت  برنامه  :با  افزود  رامین 
را  واحد 3۰5مگاواتی شماره ۲  داریم  قصد  شده 
نیز جهت اجرای عملیات تعمیرات نیمه سنگین 
بخشهای  در  فنی  رفع مشکالت  روزه جهت   ۴5
تپربین،بویلر،تجهیزات جانبی بویژه برجهای خنک 
کن از مدار خارج کنیم تا بتوانیم سطح تولید خود 
را ارتقا دهیم. وی اظهار امیدواری نمود با تکیه به 
دانش و تجربه کارکنان این نیروگاه شاهد تقویت 
تولید واحدهای نیروگاه باشیم تا بتوانیم تابستانی 
توام با آسایش برای مردم به ارمغان بیاوریم. الزم 
بذکر است نیروگاه رامین اهواز با 6 واحد تولیدی 
نقش  و  است  کشور  بخاری  نیروگاه  بزرگترین 
مهمی در تامین برق استان خوزستان و پشتیبانی 

از شبکه سراسری برق کشور ایفا می کند.

طی حکمی از سوی مدیرکل روابط 
عمومی و امور بین الملل شرکت مادر 

تخصصی تولید برق حرارتی
داوود سلیمانی به عضویت » شورای 

سیاستگذاری،آگاهی بخشی 
و روابط عمومی شرکت مادر 

تخصصی تولید برق حراتی« درآمد

طی حکمی از سوی مدیرکل روابط عمومی و 
امور بین الملل شرکت مادر تخصصی تولید برق 
عمومی  روابط  مدیر  سلیمانی  داوود  حرارتی، 
شورای   « عضویت  به  اهواز  رامین  نیروگاه 
عمومی  روابط  و  بخشی  سیاستگذاری،آگاهی 
شرکت مادر تخصصی تولید برق حراتی« درآمد.
راهبردها  سیاست ها،  تدوین  بمنظور  شورا  این 
و برنامه های شرکت مادر تخصصی تولید برق 
حرارتی و شرکتهای زیرمجموعه در حوزه روابط 
اسناد  با  متناسب  بخشی  آگاهی  و  عمومی 
باالدستی  وزارت نیرو تشکیل شده است. ریاست 
این شورا به عهده مدیر روابط عمومی و امور بین 
الملل برق حرارتی و اعضای آن متشکل از  ۹ 
نفر از مدیران،کارشناسان و نخبگان عرصه روابط 

عمومی وزارت نیرو و برق حرارتی می باشند.

شیراز،  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
با مدیرعامل شرکت  دیدار  اسدی در  محمدحسن 
نمایشگاه های بین المللی فارس گفت: در تمام دنیا 
اتفاقات بزرگ  برای  نمایشگاهی محلی  سایت های 
اقتصای هستند و به همین دلیل باید مورد توجه 
افزود:  او  بگیرند.  قرار  کارگزاران  و  مسووالن  همه 
جهان  در  اینقدر  بین المللی  نمایشگاه های  جایگاه 
مهم است که مهم ترین رویداد بعد از جام جهانی، 
کشورهای  اکثر  در  نمایشگاه ها  برگزاری  همین 
پیشرفته است. اسدی با بیان اینکه شهرداری شیراز 
باید سهامدار شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس 
شورا  تقدیم  را  الیحه ای  به زودی  داد:  ادامه  شود، 

می کنیم تا این اتفاق بزرگ رخ دهد.
شدن  سهامدار  با  داد:  ادامه  شیراز  شهردار 
شهرداری شیراز در سایت نمایشگاهی فارس ضمن 
اینکه به نوعی مردم سهامدار این مجموعه هستند، 
و  می گیرد  شتاب  هم  نمایشگاه  توسعه  طرح های 
بسیاری از موانع توسعه مجموعه نمایشگاه برداشته 
می شود. او  بیان کرد: با توجه به اینکه توسعه شهر 
شیراز به سمت شمال غرب است و نمایشگاه هم در 
این نقطه قرار دارد، این امر یک سرمایه گذاری مهم 

برای شهرداری و مردم است.
سایت  به  مردم  تردد  اینکه  بیان  با   اسدی 
نمایشگاهی فارس باید با سهولت انجام شود، گفت: 
طرح توسعه مترو تا ایستگاه راه  آهن است؛ در کنار 
داده  قرار  ایستگاهی  فارس  خلیج  تجاری  مجتمع 
می شود و برای مابقی مسیر تا نمایشگاه را می توان از 

طریق سرمایه گذار در بخش خصوصی اجرایی کرد.
 شهردار شیراز تصریح کرد: با تعریف مدل های 
مختلف سرمایه گذاری در بخش خصوصی، می تواند 
اتفاق های بسیار ویژه ای برای مجموعه رخ دهد، اما 
راجع به حمل ونقل اتوبوس، از نمایشگاه گردشگری 
انتقال عالقه مندان به بازدید از  اتوبوس هایی ویژه 
نمایشگاه اختصاص یافت که از این به بعد به فراخور 
برگزاری نمایشگاه ها و به درخواست مجموعه شرکت 
را  ویژه ای  خطوط  فارس  بین المللی  نمایشگاه های 
تخصیص خواهیم داد تا تردد مردم به راحتی انجام 
فارس  بین المللی  نمایشگاه های  شرکت  او  شود. 
را یک شرکت موفق دانست و ادامه داد: مدیریت 
این مجموعه با دلسوزی و درایت توانسته است این 
مجموعه را  به جایگاه خوبی برساند و منشأ خیر 
و تحول کند. اسدی به حوزه تعامل تبلیغاتی بین 

شهرداری و سایت نمایشگاهی فارس هم اشاره کرد و 
گفت: می توان طی توافق دو طرفه مدل های تبلیغاتی 
مختلفی را ارائه کرد، از این پس رویکرد شهرداری 
یک رویکرد همکاری در این حوزه خواهد بود. شهردار 
شیراز گفت: با شیوه های مختلف و مناسب شکل 
اطالع رسانی و استفاده از تابلوهای تبلیغاتی سطح 
شهر را برای شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 

فارس رفع خواهیم کرد.
او آینده همکاری دو مجموعه را روشن توصیف 
کرد و ادامه داد: نمایشگاه فرصت خیلی خوب برای 
رویدادهای اقتصادی و سرمایه گذاری است، چراکه 
جذب سرمایه گذار از اهداف شورا و شهرداری است 
و تعامل دو طرفه با نمایشگاه هم برای شورا و هم 

شهرداری نوید روزهای خوب را خواهد داد.

اسدی بیان کرد: این قدر ظرفیت در شهر وجود 
دارد که اگر بخواهیم شهر را متحول کنیم باید ثباتی را 
مهیا کنیم که بخش خصوصی مانند همین نمایشگاه 
ادامه  بین المللی فارس به راحتی به فعالیت خود 

دهد.
شهردار شیراز گفت: نمایشگاه، مرکزی برای جذب 
استان، کشورهای حاشیه  از  خارج  از  سرمایه گذار 
خلیج فارس و سایر دنیاست و همه دستگاه ها وظیفه 

دارند به این مجموعه  کمک کنند.
 مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس 
نیز در این دیدار ضمن بیان گزارش از وضعیت و 
نمایشگاه ها،  شرکت  اقدام  دست  در  برنامه های 
و  شهرداری  تعامل  و  مشارکت  زمینه  بر  تأکید  با 
میدانی  و  عینی  مصادیق  به  اشاره  و  نمایشگاه ها 

زیرساختی،  توسعه  طرح  اجرای  مانند  موجود 
تسهیالت حمل و نقل برای ایاب و ذهاب مردم به 
خواهان  و...،  اطالع رسانی  و  تبلیغات  نمایشگاه، 
خدمات  ارائه  جهت  شهرداری  حمایت  و  تعامل 
بیشتر و مطلوب تر به مردم و کمک به رشد صنعت، 

اقتصاد، تولید و تجارت استان و کشور شد.
رویکرد  این  قطعا  گفت:  فرهادی همچنین  علی 
درایت، تخصص  از  نشان  از طرف شهردار  مثبت 
و تجربه است که می تواند در آینده در حوزه های 
تاکنون  کرد:  تصریح  او  باشد.  ملموس  مختلف 
اینچنین رویکردی در مدیریت شهری وجود نداشت 
شرکت  توسعه  شیراز،  شهردار  رویکرد  با  قطعا  و 
نمایشگاهی فارس سرعت می گیرد و مردم به زودی 

شاهد آن خواهند بود.

شهردار شیراز:

ترددمردمبهمرکزنمایشگاهیفارستسهیلمیشود
شهردار شیراز با تصریح بر سهولت در تردد مردم به مرکز نمایشگاهی فارس گفت: طرح توسعه قطار شهری تا ایستگاه راه آهن بوده که در کنار مجتمع 

تجاری خلیج فارس ایستگاهی قرار داده می شود و مابقی مسیر تا نمایشگاه را نیز می توان از طریق سرمایه گذار در بخش خصوصی اجرایی کرد.
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اینکه به نوعی 
مردم سهامدار 

این مجموعه 
هستند، 

طرح های 
توسعه 

نمایشگاه هم 
شتاب می گیرد

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد
تاثیر ظرفیت های بالقوه شهر ابریشم در بهره وری اراضی

و  راه  اداره کل  و معماری  : معاون شهرسازی  افسانه خدائی   - اصفهان 
شهرسازی استان اصفهان گفت: استفاده از ظرفیت های بالقوه شهر 
ابریشم، تاثیر به سزایی در بهره وری اراضی دارد و از بین رفتن زمین 
های کشاورزی و باغات واقع در حریم شهر و ساخت و سازهای خالف 

بر ضوابط جلوگیری می کند.
محمد بنائیان معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی 
کمیته  جلسات  برگزاری  طی  در  داشت:  اظهار  اصفهان  استان 
زیباشهر،  بافران، شهرضا،  آباد،  دولت  وزوان،  کارشناسی شهرهای 
نایین، دامنه، فوالدشهر، چرمهین، بویین و میاندشت، اردستان و اصفهان 
در ماه جاری، طرح تفصیلی شهرهای اردستان، زیباشهر و شهرضا و موارد جاری 

برخی از شهرهای استان مورد برررسی قرار گرفت.  
وی در خصوص مباحث مطرح شده در جلسات اخیر کمیسیون ماده 5 استان اصفهان بیان داشت: 
این جلسات با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان برگزار و در طی آن به بررسی طرح 
تفصیلی شهرهای زاینده رود و ابریشم، بررسی موارد طرح تفکیکی اراضی الحاق شده به محدوده 
شهرهای تودشک، کوهپایه، هرند، سمیرم، حنا، کمه در جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن و موارد 

جاری شهرهای هرند، کلیشاد و سودرجان پرداخته شد.  
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص وضعیت طرح های 
توسعه شهری شهر ابریشم عنوان کرد: این شهر از توابع شهرستان فالورجان است که طرح جامع آن 
در سال ۱3۹6 به تصویب رسید و با توجه به همجواری و رشد جمعیت و کمبود اراضی در جهت رشد و 
توسعه شهر، استفاده از ظرفیت های بالقوه تاثیر به سزایی در بهره وری اراضی دارد و از بین رفتن زمین 

های کشاورزی و باغات واقع در حریم شهر و ساخت و سازهای خالف بر ضوابط جلوگیری می شود.  

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر کرج :
برای تکمیل بزرگراه شمالی کرج پول نیست

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر کرج با بیان اینکه تامین منابع مالی 
اصلی ترین مشکل ادامه پروژه بزرگراه شمالی کرج است، گفت: بزرگراه 
شمالی تنها متعلق به کرج نیست و محل تردد مسافران بیش از ۱۴ 
استان کشور خواهد بود به همین دلیل برای تکمیل آن به نگاه ملی 

و کالن نیاز است.
به گزارش خبرنگار ما  رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر 
کرج با اشاره به توقف عملیات تکمیل پروژه بزرگراه شمالی اظهار کرد: 
این پروژه با کارکرد و ابعاد ملی، مدتی است که تعطیل شده و شورا در 

این خصوص به شهردار تذکر رسمی داده است.
وی با بیان اینکه تامین منابع مالی اصلی ترین مشکل ادامه این پروژه است، 
گفت:  بزرگراه شمالی تنها متعلق به کرج نیست و محل تردد مسافران بیش از ۱۴ استان کشور خواهد بود 

به همین دلیل برای تکمیل آن به نگاه ملی و  کالن  نیاز است.
رحیمی تاکید کرد: اگر از دالیل آغاز این پروژه بگذریم، نمی توان این مساله را نادیده گرفت؛ حاال که 

بخش زیادی از آن پیش رفته باید دولت پای کار بیاید تا این مسیر به بهره برداری برسد.
رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر کرج اضافه کرد: همین حاال برای تملک و تکمیل آن حدود 

شش هزار میلیارد تومان نیاز است که تامین آن به تنهایی از عهده شهرداری برنمی آید.
وی افزود: هرچند تمام مسئوالن به ویژه استاندار البرز به شدت پیگیر تکمیل این پروژه هستند ولی 
بدون تخصیص منابع مالی دولت نمی توان کار چندانی از پیش برد. رحیمی تاکید کرد: قرار بود دولت 
سهم سه درصدی خود از این پروژه را 5۰ درصد افزایش دهد تا شاهد اتفاقات خوبی برای تکمیل این مسیر 
باشیم. وی گفت: بدون شک اگر بخشی از هزینه هایی که موارد باال به دولت و مردم تحمیل می کند را 

برای تکمیل این بزرگراه هزینه می شد، حاال شاهد تردد خودروها در این مسیر بودیم.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن:
 افزون بر ۲۰۰ واحد صنعتی در نمایشگاه های داخل و خارج از کشور حضور یافتند

نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار و دانش بنیان در استان گیالن در  
رشت برگزار شد.  محبوبی حسن کیاده گفت: افزون بر ۲۰۰واحد صنعتی 
از سال گذشته تا کنون در بسیاری از نمایشگاه های داخل و خارج از 

کشور حضور یافتند.
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی گیالن 
در حاشیه گشایش نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار و دانش 
به  اشاره  با  بنیان گیالن که صبح چهارشنبه در رشت برگزار شد، 
اهمیت برپایی این گونه نمایشگاه ها گفت: از سال گذشته تا کنون 
و  کوچک  صنایع  سازمان  های  حمایت  با  بر ۲۰۰واحد صنعتی  افزون 

شهرکهای صنعتی در نمایشگاه های داخلی و خارج از کشور حضور یافتند.
در  خود  تولیدی  محصوالت  های  غرفه  برپایی  با  صنعتی  تعداد 65واحد  کرد:  وی خاطرنشان 

نمایشگاههای خارج از کشور حضور داشتند.
 محبوبی یادآور شد : سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی بر اساس اهداف و ماموریت های 
اصلی خود مباحث ارتقاء و توانمندسازی واحد های صنعتی را با جدیت دنبال می کند تا از این طریق 

به صادرات محصوالت دست پیدا کنیم.
محبوبی حسن کیاده با بیان اینکه برای تقویت بنیه صادرات محصوالت تولیدی ، برپایی نمایشگاه ها 
اساسی و ضروری است ، به نمایشگاه امروز اشاره نمود و گفت: در  نمایشگاه ها بسیاری از محصوالت 

تولیدی شناخته می شوند و زمینه های صادرات برای آنها مهیا می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در استان گیالن برای ایجاد زیرساخت ها ی سخت افزاری و نرم 
افزاری آمادگی الزم وجود دارد افزود: در جهت ارتقاء  و توانمندساری واحد های صنعتی با نگاه حمایتی 

تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت.

رئیس سازمان آتش  نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز:

رئیس سازمان آتش  نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: 
با افتتاح و بهره برداری از ایستگاه تخصصی شماره ۲۲ آتش نشانی 
در بوستان کوهستانی دراک پوشش ویژه ایمنی در ارتفاعات شیراز 

فراهم شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز، در پنجمین مرحله 
ورزشی،  فرهنگی،  عمرانی،  پروژه  کلنگ زنی ۲۸  و  افتتاح  آیین  از 
تفریحی، زیست محیطی، ترافیکی و زیباسازی شهرداری شیراز، 

عملیات اجرایی آن ها آغاز و یا به بهره برداری رسید.
رئیس سازمان آتش  نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز نیز 
اظهار کرد: با افتتاح و بهره برداری از ایستگاه تخصصی شماره ۲۲ 
سازمان آتش نشانی شهرداری شیراز در بوستان کوهستانی دراک 

پوشش ویژه ایمنی در ارتفاعات شیراز فراهم شد. 
اشاره  با  افتتاحیه  مراسم  جریان  در  قانع  محمدهادی  آتش پاد 
به انقالب عمرانی در این سازمان عنوان کرد: در سال جاری و با 
پشتیبانی شهردار کالنشهر شیراز و اعضای شورای ششم، سازمان 
تجهیزات  و  تأسیسات  عمرانی،  پروژه های  بخش  در  آتش نشانی 
داشته  را  ایمنی شهری  افزایش  برای  روبه رشد  روندی  تخصصی 

است.
او افتتاح و بهره برداری از ایستگاه تخصصی امداد و نجات ارتفاعات 
و  عنوان  دراک  کوهستانی  بوستان  ایمنی  ارتقای  برای  امکانی  را 
افزود: با تجهیز ایستگاه شماره ۲۲ به لوازم و ماشین آالت تخصصی 
و استقرار تیم های ویژه اطفا حریق و امداد و نجات در ارتفاع، 
عملیات ها و حوادث در بوستان کوهستانی دراک با سرعت بیشتری 
پوشش داده می شود و با بررسی مستمر و رفع مخاطرات قطعا در 

کاهش حوادث به ویژه کاهش حریق مراتع موثر خواهیم بود.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز نصب 
5 شیر هیدرانت در مجموعه بوستان دراک را از دیگر اقدامات این 
سازمان و شهرداری شیراز برای حفاظت از منابع طبیعی و تسریع 
در روند اطفای حریق اعالم و ادامه داد: وجود هر شیر آتش نشانی 
ایستاده در مجموعه دراک به عنوان یک خودوری اطفای حریق 
عالوه بر کاهش هزینه های خرید ماشین آالت به عنوان یک منبع آب 
روند اطفای حریق در محل های صعب العبور کوهستان را سرعت 

می بخشد. 

آتش پاد قانع گفت: ۲۰ شیر هیدرانت دیگر نیز در بوستان دراک 
پیش بینی و جانمایی شده است.

او با اشاره به طرح جامع اطفای حریق و برنامه ریزی بلند مدت 
اطفای  با تصویب طرح جامع  بیان داشت:  آتش نشانی  سازمان 
حریق برای نخستین بار در کشور براساس برنامه های راهبردی با 
چشم اندازی ۲۰ساله در حوزه های مختلف از جمله افزایش نیروی 
ایستگاه های  آتش نشانی، ساخت  ایستگاه های  بازسازی  انسانی، 

جدید خرید تجهیزات و ماشین آالت اقدام خواهیم کرد.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با 
ابراز خرسندی از تسریع روند پروژه های عمرانی سازمان آتش نشانی 
یادآور شد: در حال حاضر در مجموعه آتش نشانی سه ایستگاه 
شماره ۷، ۱۰ و ۸ مرحله بازسازی ساختمان قدیمی و سه ایستگاه 
جدید شهرک هویزه، ایستگاه صیاد شیرازی بلوار مدرس و ایستگاه 

خیابان بنی هاشمی به مجموعه اتش نشانی افزوده خواهد شد.
آتش پاد  قانع گفت: عالوه بر افتتاح ایستگاه شماره ۲۲، ساختمان 
و  رسید  بهره برداری  به  گذشته  ماه  در   6 شماره  ایستگاه  جدید 
براساس برنامه ریزی های انجام شده ایستگاه بزرگ مقیاس گویم 
به عنوان بزرگترین ایستگاه آتش نشانی جنوب کشور در بهمن ماه 

۱۴۰۱ افتتاح می شود.
او عنوان کرد: با عزم راسخ شورا و شهردار شیراز تا پایان دوره 
ششم شورای اسالمی قطعا تعداد ایستگاه های آتش نشانی در شهر 

شیراز به تعداد استاندارد خواهد رسید.

پوششویژهایمنیدرارتفاعاتشیرازفراهمشد

 برای اولین بار جلسه هم اندیشی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و 
مدیران کل حوزه عمرانی با مدیر عامل و معاونین آبفای استان اصفهان 
درراستای  تعامل بیشتر و نیز رفع چالش ها  با دستگا ه های اجرایی،  در 

زمینه ارائه خدمات پایدار به مردم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان ،در این جلسه مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان گفت: اصفهان اولین شهر در کشور بوده که 
شبکه فاضالب در آن اجراء شده است  و در حال حاضر با گذشت بیش 
از نیم قرن از اجرای این شبکه، بخش قابل توجهی از آن دچار فرسودگی 
فاینانس،  حدود  ظرفیت  و  داخلی  منابع  از  استفاده  با  کنون  تا  که  شده 

۱۹3کیلومتر از این شبکه  فرسوده اصالح شده است.
وی  با بیان اینکه 3۸ درصد فاضالب های تصفیه شده  در استان در تصفیه خانه فاضالب شمال تصفیه 

می شود اظهار داشت: با توجه به قدمت این تصفیه خانه بسیاری از تجهیزات آن نیاز به بازسازی  و به 
روز رسانی دارد و درصدد هستیم با تامین منابع مالی، بازسازی این تصفیه خانه در دستورکار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه میزان هدر رفت آب در استان اصفهان ۱۷.۷۸ درصد است خاطرنشان ساخت: هم 
اکنون کمترین میزان هدر رفت آب در کشور متعلق به استان اصفهان است و قطعا با اصالح و بازسازی 

شبکه فرسوده آب در شهرها و روستاها، این رقم نیز کاهش می یابد.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان احداث مخازن ذخیره آب با ظرفیت مطلوب را ضروری دانست و 
گفت: هم اکنون ظرفیت مخازن آب در اصفهان محدود است و این امر در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه 
 می تواند چالش هایی ایجاد نماید بر این اساس یکی از برنامه های آبفا احداث مخازن ذخیره آب است.
اکبریان افزود: اصفهان از معدود استان هایی است که فرایند آبرسانی به شهرها و روستاهای آن از طریق 
مرکز کنترل تله متری خطوط آبرسانی به صورت آنالین مورد پایش و بررسی قرار می گیرد و این امر نقش 

به سزایی در توزیع عادالنه آب در طول سال در سطح استان دارد.

برای اولین بار در راستای تعامل و هم افزایی با دستگاه های استانی صورت گرفت
برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر عامل و معاونین آبفای استان اصفهان با معاون هماهنگی امور عمرانی  و مدیران کل حوزه معاونت عمرانی استانداری اصفهان


