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سهشنبه  10خرداد  30 1401شوال  31 1443می 2022

خبر كوتاه
خسارت  ۱۱میلیارد ریالی طوفان به
شبكه های برق گلستان

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان
گفت  :بر آورد اولیه خسارت طوفان شدید چند
روز اخیر به شبکه توزیع برق این استان بیش از
یازده میلیارد ریال بوده است.سید احمد موسوی
گفت  :شبکه های برق تمام شهرستانهای استان
در طوفان اخیر تحت تاثیر قرار گرفت .سرپرست
شرکت توزیع نیروی برق استان بیان کرد  :با
توجه به اعالم اماده باش و آمادگی کامل اکیپ
های عملیاتی تعمیرات و اتفاقات شبکه و گروه
های خط گرم داخلی شرکت و پیمانکاران در
سطح استان  ،بالفاصله نقاط آسیب دیده ترمیم
و شبکه برق استان پایدار و برقدار شد .شایان
ذکر است  ،طوفان در این استان از ساعت
 ۱۹:۱۵دوشنبه هفته جاری شروع و تا ظهر روز
فردا با شدت کمتر ادامه داشت  .الزم به ذکر
است درساعت  02:26بامداد کلیه خاموشی های
فیدر های فشار متوسط برطرف شده و خاموشی
های با برنامه اضطراری ناشی از طوفان نیز در
ساعت  04:20برطرف گردید.

مدیریت اضطراری بار در شرایط
پیك تابستان در گلستان با نصب كلید
هوشمند كنترل پذیر از راه دور

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان
گفت :باتوجه به تاکید شرکت توانیر جهت کنترل
پذیری فیدرهای فشار متوسط شرکت توزیع
نیروی برق استان گلستان به منظور مدیریت
اضطراری بار در شرایط پیک تابستان ،کلید های
هوشمند کنترل پذیر از راه دور در شهرستانهای
گرگان ،آق قال ،بندرگز ،کردکوی ،رامیان ،گنبد
و کالله نصب و بهره برداری گردید.سید احمد
موسوی با بیان این مطلب افزود :با همت و
تالش همکاران بهره برداری شرکت توزیع برق
استان و با استفاده از خط گرم داخلی و ظرفیت
پیمانکاران خط گرم ،تعداد  ۱۵دستگاه کلید
هوشمند کنترل پذیر از راه دور با برگزاری مانور
سراسری استانی در روز پنج شنبه نصب و بهره
برداری گردید.وی افزود :پیک مصرف برق در
گلستان در سال  ۱۴۰۰برابر یک هزار ۵۴۶مگا
وات بوده که امسال مردم با همراهی کردن و
مدیریت کردن مصرفشان بتوانیم انرژی مورد
انتظار آنها را فراهم کنیم.استان گلستان بیش
از ۷۹۲هزار مشترک دارد که بیش از  ۸۲درصد
آن را مشترکین خانگی تشکیل می دهد.

سرپرست شركت توزیع نیروی برق گلستان
شخصا به دیدار همكار مصدوم رفت

درپی درخواست همکار گرامی ،جهت
مالقات با سرپرست برق استان صورت
پذیرفت؛سرپرست شرکت توزیع نیروی برق
گلستان شخصا به دیدار همکار مصدوم رفت/
تکریم ارباب رجوع از اهم وظایف مسولین است.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان در
پی درخواست همکار که از ناحیه نخاع در حین
خدمت صدمه دیده بود شخصا بهمراه هییت
همراه در منزل ایشان حضور یافت.سید احمد
موسوی مدیرعامل شرکت گفت  :با توجه به
درخواست همکار گرامی که در حین خدمت
مصدوم شده بود ،و طی بررسی های صورت
گرفته و عدم داشتن شرایط حضور در دفتر
شرکت توزیع برق استان ،بنا شد تا بصورت
حضوری در منزل ایشان حضور پیدا کنیم و از
وی عیادت شد.وی افزود  :مالقات عمومی چه
همکار و چه مشترکین عزیز ،از اهم وظایف
مسولین بوده که در کنار کار تخصصی و فنی
خود ،بایستی به این مقوله نیز اهمیت داد .شایان
ذکر است که همکار آقای جالل مسیح آبادی از
پرسنل توزیع نیروی برق شرق گرگان در حین
خدمت از ناحیه نخاع صدمه دیده است.
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل:

دولت در کنار افزایش دستمزد،
مشوقهای حمایت از تولید ارائه کند

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و
کشاورزی استان اردبیل گفت :دولت در کنار
افزایش دستمزد کارگران ،مشوقهای حمایت از
تولید و سرمایهگذاری را ارائه کند.
حسین پیرمؤذن در نشست اعضای
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در
اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد :بخش خصوصی
در استان اردبیل در قالب اتاق بازرگانی گرد
هم آمدند تا با یک همافزایی و همگرایی
پیگیر حل مشکالت در بخشهای تولیدی،
صنعتی و کارآفرینی باشند.وی حضور فعاالن
بخش خصوصی را در یک ساختمان اداری و
اجرایی یادآور شد و تصریح کرد :خانه صنعت
و معدن ،اتاق بازرگانی ،اتاق کارآفرینی و سایر
مجموعههای بخش خصوصی در این مکان گرد
هم آمدند تا به شکل متمرکز و با یک مدیریت
مطلوب به تقویت نظام اقتصادی در استان
اردبیل کمک کنند.رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع
و معادن و کشاورزی استان اردبیل با تحلیل
وضعیت اقتصادی کشور و استان اردبیل گفت :با
همکاری مجلس انقالبی و دولت مردمی با حذف
ارز چهار هزار و  200تومانی حرکت انقالبی آغاز
شده تا جراحی اقتصادی در کشور آثار و ثمرات
مثبتی را به همراه داشته باشد.پیرمؤذن افزود:
هر چند برخی رسانههای معاند و فرصتطلب
که دستشان از رانت و سوءاستفاده قطع شده ،در
صدد بر هم زدن آرامش مردم هستند اما بخش
خصوصی حمایت از این اقدام دولت را در حذف
ارز ترجیحی به عنوان ارز رانتی مورد حمایت
قرار داده است.

شهرستان

شماره 3444

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران تاکید کرد؛

افزایش قابلیت اطمینان شبكه و كاهش مدت زمان خاموشیهای
ناخواسته از مهمترین شاخصهای بهرهبرداری میباشد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران
در نشست هماهنگی گذر از پیک با محوریت
بررسی اقدامات حوزه بهره برداری این شرکت
گفت :یکی از اصلی ترین دغدغههای شرکت توزیع
برق مازندران در حوزه بهره برداری ،کاهش مدت
زمان خاموشی برای مشترکین میباشد.
سید کاظم حسینی کارنامی اظهار داشت:
توسعه و ارتقاء سامانه اتوماسيون شبکه توزیع برق
شامل راهاندازی نرمافزار  ، SCADAنصب کلیدهای
کنترل از راه دور به منظور مانیتورینگ و کنترل
شبکه ،نصب دستگاههاي  CarPCمطابق با طرح
هوشمندسازی مراکز اتفاقات شبکه (هما) ،توسعه
به كارگيري تلفنهاي تحت شبكه (،)IP Phone
«رؤيت پذيري» نيروگاههاي توليد پراكنده ،پيگيري
پروژههاي ايجاد قدرت مانور و خروجي فيدر،
پيگيري اجراي پروژههاي توسعه فيدر از مهمترین
اقدامات شرکت در جهت کاهش خاموشیها و
افزایش رضایتمندی مشترکین میباشد.
وی در ادامه با اشاره به راهاندازي و
يكپارچهسازي مركز تماس جهت پاسخگویی

بهتر به مشترکین محترم استان گفت :در مواقع
بحران اعم از شرایط نامساعد جوی ،طوفان و یا
خاموشیهای ایام پیک بار ،تماس مشترکین با
مراکز  121به طور قابل توجهی افزایش مییابد

که این موضوع با توجه به محدودیتهای
موجود ،سیستمهای نرمافزاری و سختافزاری به
تنهایی کافی نبوده و با عدم پاسخگویی ،طوالنی
شدن مدت انتظار در صف باعث ایجاد نارضایتی

مشترکین گردید .در این راستا استقرار مرکز تماس
تذرو جهت جلوگیری از ترافیک خطوط در مراکز
اتفاقات شبکه ( )121و افزایش سطح پاسخگویی
به مشترکین محترم بوده است .وی تصریح
کرد :یکی از سیاست های کالن شرکت توانیر
در سالهای اخیر هوشمندی سازی مراکز اتفاقات
شبکه در شرکت های توزیع برق بوده است که
این موضوع در قالب طرح هما در سال  99در 24
شرکت توزیع برق  ،از جمله شرکت توزیع برق
مازندران اجرایی شده است که از مهمترین مزایای
این طرح ارسال سیستمی و خودکار خاموشیها
به اکیپ های عملیاتی  ،مستند سازی پایدار
تمامی حوادث و اتفاقات شبکه ،تکمیل گزارش
رفع خاموشی های فشار متوسط ،فشار ضعیف
و روشنایی معابر در نرم افزار توسط اکیپ های
عملیاتی بصورت آنالین ،کاهش تماسهای بیسیم
اپراتوری  ،مانیتورینگ لحظهای خودروهای اتفاقات
بر روی نقشه ،شناسایی نزدیکترین خودرو به محل
حادثه و مشاهده خودروها بر روی نقشه در تلفن
همراه توسط مشترکین می باشد .

در محوطه نخستين چاه نفت خاورميانه؛

از كتاب «ادبيات نفتي» رونمايي شد

با برگزاري آييني در محوطه چاه نفت شماره يك مسجدسليمان
 ،از كتاب ادبيات نفتي جديدترين تأليف دكتر اردشير صالح
پور كه به چگونگي نقش و تأثير نفت در ادبيات جنوب ايران مي
پردازد رونمايي شد .در اين آيين كه به همت اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمي مسجدسليمان و همكاري شركت بهره برداري نفت
و گاز مسجدسليمان برگزار شد دكتر ورناصري نماينده مردم در
مجلس شوراي اسالمي  -حجت االسالم والمسلمين رضا كاله كج
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي خوزستان  -وحيد كياني مديركل
كانون پرورش فكري خوزستان  -رضا رضايي فاضل فرماندار
مسجدسليمان  -عليرضا هيهاوند مديرعامل شركت بهره برداري
نفت و گاز مسجدسليمان – روح اهلل جليلي سرپرست شهرداري و
اعضاي شوراي شهر  -ايوب سلطاني مدير اداره ميراث فرهنگي،صنايع
دستي و گردشگري مسجدسليمان و جمعي از ادبا  ،شعرا و هنرمندان
شهرستان مسجدسليمان حضور داشتند .نماينده مردم در مجلس

شوراي اسالمي طي سخناني گفت  114 :سال پيش ،كشف نفت
تكانه شديدي بود كه بر مناسبت هاي فرهنگي،اقتصادي  ،اجتماعي
كشور خصوصاً جنوب و جنوبي ها وارد كرد .دكتر عليرضا ورناصري
افزود  :اكتشاف نفت در مسجدسليمان اتفاقي بود ميمون كه موجب
ظهور و حضور تكنولوژي و مواهب ديگر در اين خطه شد و با افول و
كم فروغ شدن توليد نفت شرايط زندگي در اينجا تغيير كرد از اين رو
اين كتاب مي تواند به آگاه سازي نسل جوان از چگونگي شكل گيري
تاريخ صنعتي اين شهر كمك شاياني بنمايد.نويسنده كتاب « ادبيات
نفتي» نيز طي سخناني گفت  :در  5خرداد  1287در مستأصل ترين
شرايط اقتصادي ،زمين سخاوتمندانه خون رگهايش را به دنيا هديه
داد تا با انرژي ناشي از آن زندگي براي انسان ها شكلي مطلوب تر
پيدا كند .دكتر اردشير صالح پور افزود  :علت انتخاب اين مكان براي
رونمايي از كتاب تأليف شده ام بدليل حرمت اين مكان و قدرشناسي
از نقش و خدمات اين چاه به جامعه  ،ورود مدرنيته و تغيير رنگ

و محتواي زندگي اجتماعي ايران و ايرانيان مي باشد .در خاتمه با
حضور مسئولين از كتاب مذكور در كنار نخستين چاه نفت خاورميانه
و كشورمان رونمايي شد .

پروژههای نسقی به دلیل محرمیت از سند رسمی
و فاقد هرگونه نظارتی از سوی شهرداری هستند.
کشاورز با بیان اینکه شهرداریها نقش تعیین
کننده را در سرنوشت تخلفات ساختمانی دارند،
گفت :مهندسان ناظر فقط تخلفات را به شهرداری
به عنوان مرجع صدور پروانه گزارش میدهند و
شهرداری باید به عنوان ضابط اجرایی و حقوقی
ساخت را متوقف کند و یا براساس نظر ناظر دستور
تخریب صادر شود .اما عمال حدود  ۹۹درصد موارد
منجر به تخریب نمیشود و به کمیسیون ماده ۱۰۰
شهرداری میرود و تبدیل به جرایم نقدی میشود.
معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی
گیالن ادامه داد :در این بخش دیگر مهندسان ناظر
نقشی ندارند و در واقع شهرداری نظر کارشناسان را
با ارجاع پروندهها به کمیسیون ماده  ۱۰۰در شهر
و  ۹۹در روستاها وتو میکند.کشاورز کمیسیون
ماده  ۱۰۰و  ۹۹را محل مناقشه راه و شهرسازی

با شهرداریها عنوان کرد و گفت :متاسفانه اغلب
ساختمانها یا سازههای متخلف تخریب نمیشود،
بلکه با ارسال به کمیسیون ماده  ۱۰۰به جریمه
نقدی تبدیل میشود.وی کمیسیونهای مذکور
را فرصتی مناسب برای درامدزایی شهرداری و
همچنین مجرایی قانونی برای متخلفین دانست و
گفت :اغلب ساخت و سازگران از این کمیسیون
و جریمه در آن رضایت دارند زیرا منافعی که از
طریق ساخت غیر قانونی و اضافه بنا نصیب آنها
میشود آنقدر زیاد است که در برابر جریمهها به
چشم نمیاید.
معاون مسکن راه وشهرسازی گیالن اظهار
داشت :براساس قانون موظف هستیم به مراجع
قانونی تخلفات را گزارش کنیم که جلوی آنها را
بگیریم و حتی به مراجع قضایی منعکس میکنیم
اما اهرم اجرایی در دست شهرداری است که سازه را
متوقف یا تخریب کند که معموال این اتفاق نمیافتد.

در راستای برنامه های پاسخگویی بار انجام شد؛

انعقاد شش هزار تفاهم نامه با مشترکان برق استان سمنان
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان
سمنان ،از انعقاد شش هزار و  99تفاهم نامه همکاری با مشترکان برق
در راستای کاهش مصرف در پیک بار تابستان سال  1401خبر داد.
محمدرضا لشکری بیان کرد :اين تفاهم نامه ها در راستاي اجراي
طرح هاي پاسخگويي بار براي رعايت سقف درنظر گرفته شده از سوي
مركز كنترل شبكه و به منظور ناترازی احتمالی است.
وي با عنوان اين كه بازه زماني اين طرح از  15خرداد ماه لغايت
 15شهريور سال جاري مي باشد اظهار کرد :مشتركاني كه طي اين
مدت ،با اين شركت همكاري نمايند ،از پاداش تعرفه اي مناسب بهره
مند شده و در صورت حساب برق مصرفي آنان اعمال خواهد شد.وي
تصريح كرد :در بخش كشاورزي سه هزار و  29مشترك ،مصارف اداری

اولین سفر استانی رئیس دولت سیزدهم به آذربایجان شرقی
در حالی طی روزهای آینده انجام می شود که احیای واقعی
دریاچه ارومیه نه روی کاغذ و با آمارسازی ،مطالبه اصلی مردم
است.آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور کشورمان درحالی طی روزهای
آینده اولین سفر استانی خود به عنوان رئیس جمهور را به آذربایجان
شرقی انجام میدهد که مردم استان مطالبات مختلفی از رئیس
جمهور و هیأت دولت دارند .یکی از این مطالبات مهم احیای دریاچه
ارومیه که روزگاری نگین فیروزهای شمال غرب کشورمان به شمار
میرفت ،است .با اینکه دولت حسن روحانی نیز وعدههای زیادی برای
احیای این دریاچه داد و با آمارسازی و روی کاغذ اعالم کردند دریاچه
ارومیه احیا شده است ولی مردم از دولت سیزدهم انتظار احیای عملی
و واقعی دریاچه ارومیه را دارند.
سالهای متمادی است که زنگ خطر خشکی دریاچه ارومیه
نواخته شده و در حال حاضر نیز ریزگردهای نمکی یکی از تهدیدات
جدی محیط زیستی منطقه است که موجب مهاجرت وسیع مردم به
دیگر مناطق خواهد شد.
زنگ خطر خشکی دریاچه ارومیه از مدتها پیش نواخته شده
بود اما متأسفانه بر اثر توسعه بی رویه کشاورزی ،کاهش نزوالت جوی،
برداشتهای بی رویه از آبهای زیرزمینی و… تشدید شد.
حاال دومین دریاچه شور جهان در آستانه نابودی است و در حال
حاضر ،وسعت ریزگردهای نمکی ،در زمره یکی از تهدیدات جدی
محیط زیستی به شمار میرود.

فاضالب تصفیه شده تبریز و ارومیه به دریاچه سرازیر شود

 813اشتراک ،كاهش اوج بار صنعتي دو هزار و  ،10ایستگاه های گاز
طبیعی فشرده  40و مصارف تجاری  207مشترک با اين شركت
تفاهم نامه منعقد نموده و آماده همكاري در پيك بار تابستان هستند.
وي با اشاره به این كه ميزان كاهش بار قابل پيش بيني براساس
تفاهم نامه هاي مورد اشاره 65 ،مگاوات برآورد مي شود اضافه كرد:
همكاري مشتركين كشاورزي  20مگاوات ،كاهش اوج بار صنعتي
 40و مولدهای اضطراری ،تجاری و ادارات ،پنج سه مگاوات پيش
بيني مي شود.يـادآوري مي شود :در اين نشست همچنين درخصوص
شناسايي و جمع آوري سريع رمز ارزهاي غيرمجاز ،مديريت بار در
حوزه هاي صنعتي و كشاورزي ،كنترل بار ادارات ،برنامه ريزي صحيح
و دقيق خاموشي ها بحث و تبادل نظر گرديده و تصميم گيري شد.

دریاچه ارومیه از سه استان کشور حقابه دارد

وی گفت :کشاورزان درخواست سرازیرشدن حقابه به دریاچه
ارومیه را از دولتمردان دارند چراکه دریاچه وضعیت خوبی ندارد و باید
زمینه احیای آن فراهم شود .با خشک شدن دریاچه ،کشاورزی منطقه
نیز تهدید شده و جان  ۱۴میلیون نفر به خطر میافتد.وی گفت :با
خشک شدن دریاچه ارومیه زمینهای کشاورزی نیز نابود میشود.

دریاچه ارومیه روی زندگی  ۱۴میلیون نفر تأثیر مستقیم دارد.
شور شدن منابع آبهای زیرزمینی کشاورزی

رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان آذربایجان شرقی ابراز داشت :با
احیا نشدن دریاچه ارومیه شاهد پدیده ریزگردهای نمکی در شمال غرب
کشور خواهیم بود و عالوه بر شور شدن منابع آبی زیرزمینی کشاورزی
منطقه نیز از بین خواهد رفت.وی گفت :احیای دریاچه ارومیه مطالبه
اصلی مردم استان از رئیس جمهور است و امیدواریم هرچه زودتر شاهد
احیای این دریاچه باشیم.
با خشک شدن دریاچه فاتحه
کشاورزی شمال غرب را بخوانید

یک فعال کشاورزی نیز در گفتگو با
خبرنگار مهر در خصوص ضرورت احیای
دریاچه ارومیه گفت :با خشک شدن
دریاچه ارومیه فاتحه کشاورزی شمال
غرب را بخوانید .داود یاسین زاده با تاکید
بر اینکه خواسته اصلی جامعه کشاورزی
آذربایجان از رئیس جمهور احیای دریاچه
ارومیه است ،افزود :البته در دولت گذشته
نیز رئیس جمهور اعالم کرد دریاچه را
احیا کرده است ولی این با آمارسازی بود
و در عمل خبری از احیا نبود و وضعیت
آبی دریاچه نیز هر روز وخیمتر میشد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه اردبیل گفت :حدود  ۳هزار و ۷۰۰
خودروی عمومی در استان اردبیل دوگانهسوز
شد.سید حجت مدنی  ۹خرداد با اعالم این خبر
افزود :از زمان آغاز اجرای طرح رایگان دوگانهسوز
کردن خودروهای عمومی تاکنون ،نزدیک به ۳
هزار و  ۷۰۰خودرو در سطح منطقه دوگانهسوز
شد .وی اضافه کرد :تاکنون  ۴هزار و  ۶۵۸دستگاه
خودرو در سامانه  GCR.niopdc.irبرای تبدیل
به دوگانهسوز در سطح منطقه ثبتنام کردهاند
که از این تعداد  ۳هزار و  ۶۹۳خودرو دوگانهسوز
شدند و  ۹۶۵دستگاه خودروی دیگر در صف
تبدیل هستند.مدنی با اشاره به آغاز دوگانهسوز
کردن خودروهای مسافر بر اینترنتی افزود :طرح
تبدیل خودروهای مسافر بر شخصی به دوگانهسوز
با اولویت ماشینهای پرمصرف و اعطای یارانه از
ماههای قبل شروع شده است و بر اساس آن
حدود  ۷۵درصد از هزینه تبدیل بهصورت یارانه
دولتی پرداخت میشود.این مسئول ادامه داد:
برای خودروهای شامل طرح ،پیامک واجد شرایط
بودن استفاده از این طرح ارسال میشود و مالکان
خودروها میتوانند با مراجعه به سایت اشاره شده،
نسبت به ثبتنام و نوبتگیری در کارگاههای
مجاز تبدیل اقدام کنند.

آبله میمونی واکسن دارد

احیای دریاچه ارومیه مطالبه اصلی مردم آذربایجان شرقی از رئیس جمهور
هادی فرجی آزاد رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان آذربایجان
شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مطالبات اصلی مردم
آذربایجان شرقی از رئیس جمهور اظهار داشت :درحالی طی روزهای
آینده شاهد سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان خواهیم بود
که احیای دریاچه ارومیه مطالبه اصلی مردم آذربایجان شرقی از آیت
اهلل رئیسی است.وی افزود :در این خصوص دولت باید با افتتاح تصفیه
خانه فاضالب تبریز و ارومیه گام مهمی برای احیای دریاچه ارومیه
بردارد.فرجی آزاد ادامه داد :پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب
تبریز  ۹۹درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با بهره برداری کامل از این
طرح ساالنه  ۱۳۰میلیون مترمکعب فاضالب تصفیه شده تبریز به
دریاچه ارومیه سرازیر میشود .وی سپس گفت :مدول سوم تصفیه
خانه فاضالب شهر ارومیه نیز  ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد و
میتوان با افتتاح این طرح ساالنه  ۵۲میلیون مترمکعب آب وارد
دریاچه ارومیه کرد و زمینه احیای این دریاچه را بیش از پیش فراهم
ساخت.

در راستای تامین برق مطمئن و پایدار،
اولویت نخست ،مشترکان بخش خانگی است
که باید بطور جد مد نظر قرار بگیرد.بهمن
داراب زادهدر جلسه تشکیل کارگروه مدیریت
مصرف که با حضور نمایندگان شرکت توزیع
نیروی برق گیالن برگزار شد ،با اشاره به تابستان
پیش رو و افزایش دما گفت :با برنامه ریزی،
تمهیدات و اقدامات صورت گرفته ،انتظار می
رود تابستان امسال را نسبت به تابستان سال
گذشته با موفقیت و با مشکالت کمتری سپری
کنیم.وی افزود :تمامی برنامه ریزی های انجام
شده؛ شامل تعمیرات نیروگاهی ،هماهنگی های
انجام شده با صنایع و کاهش مصرف و ساعات
کار ادارات در صورتی می تواند موفقیت آمیز
باشد که مردم شریف و فهیم نیز با همدلی و
همکاری در استفاده بهینه از انرژی برق کوشا
باشند و یار و یاور خدمتگزاران خود در صنعت
برق باشند.داراب زاده گفت :خوشبختانه بیش
از  ۹۹درصد تعمیرات نیروگاهی انجام شده و
تقریبا تمامی نیروگاه ها در پیک تابستان امسال
با ظرفیت کامل در مدار خواهند بود.مدیر عامل
شرکت برق منطقه ای گیالن گفت :تامین
برق مشترکان خانگی ،اولویت نخست و بسیار
ضروری و مهم بوده و بایی تمامی تالش خود را
در این زمینه داشته باشیم.وی افزود:به منظور
ترغیب مشترکان بخش خانگی در زمینه استفاده
بهینه از انرژی برق ،مشترکان خوش مصرف باید
مورد تشویق قرار بگیرند و با برگزاری مسابقات
فرهنگی در زمینه مدیریت مصرف برق ،برای
مشترکان عزیزمان انگیزه بیشتری ایجاد نماییم
تا از برق به اندازه ،هوشمندانه و منطقی استفاده
نمایند.
مدیر منطقه اردبیل خبر داد:

حدود  ۸۰درصد ساخت و ساز در گیالن با تخلف همراه است

معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و
شهرسازی گیالن عدول در ساخت از پروانه های
ثبتی را بسیار گسترده عنوان کرد و گفت :بین ۷۰
تا  ۸۰درصد مسکن سازی در گیالن دارای تخلف
در ساخت است و حدود  ۲۰درصد آن به طور کامل
براساس پر.وانه ساخمانی و استاندارد ساخته می
شود.حسین کشاورز به مشکالت و تخلفات حوزه
ساخت و ساز در گیالن پرداخت و ادامه داد:مهندسان
ناظر راه و شهرسازی و نظام مهندسی فقط میتواند
تخلفات ساختمانی را به شهرداریها به عنوان مقام
اجرایی گزارش کند.وی با اشاره به اینکه در طراحی
و نقشه ساختمانهایی که تخلفات ساختمانی دارند
مشکلی وجود ندارد ،افزود :اما متاسفانه در اجرا
اغلب سازندگان ضوابط و نقشههایی که مورد تایید
قرار گرفته را اجرا نمیکند و در زمان ساخت از
پروانهای که براساس چارچوب و ضوابط صادر شده،
عدول میشود.معاون مسکن راه و شهرسازی گیالن

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن:

اولویت نخست ،تامین برق مشترکان
خانگی است

حدود  ۳۷۰۰خودروی عمومی در
استان اردبیل دوگانهسوز شد

معاون مسکن راه و شهرسازی گیالن اظهار کرد:

با تقسیمبندی تخلفات ساختمانی به  ۲دسته اظهار
داشت :دسته نخست متخلفانی هستند که با وجود
تخطی از پروانه ساختمانی ،ولی پروژه را براساس
ساخت و نظارت صحیح و اصولی پیش میبرند و
تمام مراحل طراحی را در آن طبق مقررات راه و
شهرسازی اجرا میکنند.کشاورز ادامه داد :اما عده
دیگری هم هستند که در زمان اجرا اصول و مقررات
ایمنی ساختمان را در کارشان رعایت نمیکنند
و از اصل مصالح ساختمانی و کیفیت و کمیت
کم میگذارند و در این شرایط اتفاقات عدیدهای
میافتد.وی با اشاره به حادثه دلخراش متروپل
آبادان گفت :این دست اتفاقات اغلب بر پروژههای
رخ میدهد که نظارتی بر آنها وجود ندارد و مثال
مشابه برای گیالن خانههای نسقی میباشند که از
هیچ قاعدهای پیروی نمیکنند که حدود  ۳۰درصد
از ساخت و سازهای شهر رشت را نیز شامل میشود.
معاون مسکن راه و شهرسازی گیالن ادامه داد:

اخبار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با
بیان اینکه آبله میمونی واکسن دارد ،گفت:
این بیماری عالئمی مانند دانههای ریز تا تاول
بزرگ روی پوست ،سردرد و تب به دنبال خواهد
داشت.کامران قدس درباره شرایط آبله میمونی
با اشاره به شناسایی یک مورد از این بیماری در
سمنان ،تاکید کرد :میمون عامل بیماری در این
نوع جدید آبله است در واقع این حیوان خودش
بیماری را نمیگیرد بلکه انسان در مواجهه با
ترشحات آن میتواند مبتال شود .وی افزود:
عالئم آن مانند دیگر بیماریهای ویروسی شامل
تب ،بدن درد و … است اما عالئم خاص تری
نیز دارد که از جمله آنها میتوان به تورم غدد
لنفاوی در درون گلو و ناحیه کشاله ران اشاره
کرد همچنین عالئم این بیماری میتواند به
صورت دانههای کوچک تا تاولهای بزرگ روی
پوست بروز کند .رئیس دانشگاه علوم پزشکی
سمنان ادامه داد :خطر این بیماری عفونتی است
که میتواند ایجاد کند و خطر دوم این است
که میتواند سیستم اعصاب مرکزی را درگیر و
موجب فوت بیماران شود همچنین در کودکان
این بیماری تا  ۲۵درصد فوتی داشته اما در
بزرگساالن  ۱۰درصد امکان فوت دارد در نتیجه
کودکان بیشتر در خطر هستند.

آگهی فقدان

خانم مریم کسبی فرزند نصرت اهلل دارای شناسنامه
 32765صادره از تهران متولد سال  1357به شماره نظام
پزشکی ف  1346اظهار میدارند که پروانه ایشان به شماره
 3-207451مورخ  99/4/1و شماره  4-207452مورخ
 99/4/1مفقود گردیده است .لذا ضمن ابطال پروانه فوقالذکر
از یابنده خواهشمند است آن را به معاونت درمان دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی به آدرس تهران ،تقاطع خیابان
جمهوری و حافظ ،ساختمان وزارت بهداشت ،طبقه ششم،
واحد صدور پروانه ها ارائه نمایند.

