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شهرستان

احداث بزرگترین بازارچه صنایع دستی 
شمال کشور در آق قال

| مديركل ميــراث فرهنگــى صنايع 
دستى و گردشگرى گلستان با اشاره به ساخت 
6 بازارچه دائمى صنايع دستى در استان گفت: 
بزرگترين  بازارچه دائمى صنايع دستى شمال 
كشــور در شهرســتان آق قال در حال ساخت 
اســت.ابراهيم كريمى در همايش روز جهانى 
صنايع دستى اظهارداشت: يكى از مشكالت در 

حوزه صنايع دستى عدم كيفيت اين توليدات براى بازار فروش بود. براى 
ارتقاى كيفيت  توليدات 10 مركز تخصصى در رشته هاى مختلف به ويژه 
رشته هاى منسوخ  شده راه اندازى و يا در حال بازگشايى است.وى با اشاره 
راه اندازى مركز تخصصى صنايع دستى در گنبدكاووس گفت: تالش ما 
اين است تا اين مراكز را در همه شهرهاى استان راه اندازى كنيم.مديركل 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى اســتان بيان داشت: ارتقا 
كيفيت  اين توليدات  در صادرات استان  نيز تاثيرگذار است. در حال حاضر 
رشته هاى حصيربافى و نمدمالى كه  جز رشته هاى منسوخ شده بودند به 
برند صادراتى استان تبديل شده اند.وى نبود بازارچه دائمى فروش صنايع 
دستى را يكى از مشكالت توليدكنندگان در استان برشمرد و ادامه داد: 
در اين دوره سعى كرديم بازارچه هاى دائمى صنايع دستى را در مناطق 
مختلف ايجاد كنيم كه عمليات ساخت اين بازارچه ها در شهرستان هاى 
كردكوى، مينودشت، گاليكش، على آبادكتول، آزادشهر و آق قال در حال 
انجام است.كريمى گفت: بزرگترين  بازارچه دائمى صنايع دستى شمال 

كشور در شهرستان آق قال در حال ساخت است. 

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان 
کرمانشاه در مدیریت سامانه هوشمند حمل 

ونقل جاده ای رتبه سوم را کسب نمود
| مديركل راهدارى وحمــل ونقل جاده 
اى اســتان كرمانشــاه گفت : اداره كل راهدارى 
وحمل ونقل جاده اى استان كرمانشاه در مديريت 
سامانه هوشــمند حمل ونقل جاده اى رتبه سوم 
را كسب نمود.به گزارش روابط عمومى اداره كل 
راهدارى وحمل ونقل جاده اى اســتان كرمانشاه 
مهندس فريبرز كرمى اظهار داشت : پس از بررسى 

وسنجش عملكرد مراكز مديريت راه هاى ادارات كل راهدارى وحمل ونقل 
جاده اى  اســتانهاى درجه اول كشور در شش ماهه  منتهى به فروردين ماه 
98 ، اداره كل راهدارى وحمل ونقل جاده اى استان كرمانشاه موفق به كسب 
رتبه سوم كشور شد  وى ادامه داد : عملكرد ادارات كل در مديريت و نظارت بر 
سامانه هاى تردد شمار ، دوربين هاى نظارت تصويرى ، ثبت تخلفات سرعت  
،  نصب دستگاه باســكول توزين در حين حركت ،  بروز رسانى سامانه تلفن 
گوياى 141  و ثبت حوادث وسوانح جاده اى در سامانه جامع مديريت حوادث 

و... طى شش ماهه منتهى به سال 98 ارزيابى شده است. 

۵ مرکز تخصصی و فروشگاه صنایع 
دستی در گلستان افتتاح می شود

| مديــركل ميراث فرهنگــى، صنايع 
دستى و گردشگرى گلستان با اشاره به افتتاح 
مركز تخصصى ابريشم بافى در استان به مناسبت 
روز صنايع دســتى گفت: دو مركز تخصصى و 
سه فروشگاه صنايع دستى نيز در استان افتتاح 
مى شــود.ابراهيم كريمى در جمع خبرنگاران 
اظهارداشت: مراســم گراميداشت روز جهانى 

صنايع دســتى، به عنوان يكى از اصلى ترين برنامه هــاى اين روز، 21 
خردادماه برگزار مى شــود.وى افزود: افتتاح دو مركز تخصصى صنايع 
دستى در شهرســتان هاى گاليكش و گميشان، ســه فروشگاه صنايع 
دستى در شهرســتان گاليكش، افتتاح مركز تخصصى ابريشم بافى در 
روستاى ساسنگ شهرستان مينودشت از ديگر برنامه هاى اين روز است.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان از برپايى 
نمايشگاه صنايع دســتى خبر داد و گفت: بازارچه موقت صنايع دستى 
در شهرســتان هاى گنبدكاووس، گرگان و بندرگز راه اندازى مى شود. 
همچنين نمايشــگاه گروهى عكس فراموش شــدگان و دومين نشست 
استانى بسته بندى محصوالت صنايع دستى در كاخ موزه گرگان از ديگر 
برنامه  ها در استان خواهد بود.وى ادامه داد: پالك ماندگار هنرمند رشته 
نمدمالى در روســتاى ُكر شهرســتان آق قال نيز به مناسبت روز صنايع 
دستى نصب خواهد شد.كريمى به توانمندسازى هنرمندان صنايع دستى 
استان اشاره كرد و گفت: كارگاه هاى آموزشى متعددى نيز براى شاغالن 

اين بخش پيش بينى شده است.

خبرنامه

اجرای مرحله غربالگری بسیج ملی کنترل فشار خون در مخابرات منطقه گیالن 
| زینب قلیپور -  طرح بسيج ملى كنترل فشار خون در 78 پايگاه سالمت ثابت در مراكز غيردرمانى و ادارات و همچنين 78 پايگاه سالمت در شهرهاى گيالن در 
حال اجرا مى باشد.در اين طرح كه با استقبال پرشور همكاران مخابرات منطقه گيالن مواجه شد، پس از اندازه گيرى فشار خون افراد،پرونده الكترونيكى سالمت براى آنها 
در سامانه سالمت استان ايجاد مى گردد كه در صورت ابتال به فشار خون،براى درمان به مراكز تخصصى درمان ارجاع داده خواهد شد. 
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خبرنامه
برگزاری مرحله مقدماتی چهل و دومین دوره 

مسابقات قرآن قم با حضور ۵۰۰ نفر
| مرحله مقدماتى چهل و دومين دوره مسابقات 
قرآن اوقاف قــم با حضور 500 نفــر از حافظان، قاريان، 
مرتالن، اذان گويان و دعاخوانــان در دو بخش آقايان و 
بانوان برگزار خواهد شد.ســيدمحمد صالح نژاد، رئيس 
اداره قرآن اداره كل اوقاف و امور خيريه استان قم گفت: 
مرحله مقدماتى چهل و دومين دوره مسابقات قرآن اوقاف 
قم روزهاى 24 و 25 خردادمــاه در امامزاده ابراهيم(ع) 

قم برگزار مى شود.وى با بيان اينكه ثبت نام از عالقه مندان از بهمن ماه سال قبل 
آغاز شــد و تا 20 فروردين ماه ادامه داشت و 20 روز نيز تمديد شد، افزود: امسال 
با مشورت با سازمان اوقاف و كسب مجوز، مسابقات قرآن كه طبق روال چندسال 
اخير به صورت ناحيه اى برگزار مى شــد، تجميع شد.صالح نژاد اظهار كرد: بر اين 
اساس، مسابقات هر دو ناحيه تبديل به مســابقات مقدماتى استانى شده كه در 
روزهاى يادشده برگزار مى شود و برگزيدگان مرحله مقدماتى به محله نهايى كه 

هفتم و هشتم تيرماه برگزار خواهد شد راه مى يابند.

| مديرعامــل شــركت آب و فاضالب اســتان قم 
تعرفه هاى جديد آب را در راستاى مديريت صحيح مصرف 
دانست، گفت: مشــتركين خانگى كه از ابتداى خردادماه تا 
پايان شهريورماه پايين تر از الگو، مصرف كنند و در مقايسه 
با دوره مشابه سال قبل مصرف خود را كاهش دهند تشويق 
مى شوند.به گزارش روابط عمومى شــركت آب و فاضالب 
استان قم، دكتر على جان صادق پور اصالح قوانين و مقررات 
از جمله قيمت گذارى واقعى آب را جزو برنامه هاى مديريت 
مصرف برشمرد و گفت: متأســفانه قيمت پايين آب، منجر 

به مصرف بى رويه و حتى اسراف در اين زمينه شده است.
وى ســرانه مصرف آب براى هر فرد را در قم روزانه 160 
ليتر اعالم كرد و اظهار داشــت: اين در حالى است كه يك 
فرد مى تواند با مصرف حــدود 80 ليتر آب، نيازهاى خود را 

برطرف كند.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان قم تاكيد كرد: اين 
مصرف حدود دو برابرى به منزله هدر رفت آب است و اسراف 
به شمار مى رود كه برخالف آموزه هاى دينى، مصلحت كشور 

و اقتصاد خانوار است.
وى تأكيدات رهبر معظم انقالب در خصوص اصالح الگوى 

مصرف و اقتصاد مقاومتى را مورد توجه قرار داد و يادآور شد: 
اصالح الگوى مصرف نقش بسيار مهمى در اقتصاد مقاومتى، 

اشتغال و توليد ايفا خواهد كرد.
دكتــر صادق پــور تعرفه هاى جديــد آب و خدمات دفع 
بهداشتى فاضالب را در راســتاى مديريت صحيح و اصالح 
الگوى مصرف دانست و گفت: بر اساس تعرفه هاى جديد كه 
در راستاى تحقق عدالت در زمينه توزيع يارانه هاى انرژى در 
كشور است، كسانى كه مصرف بيش از الگوى مصوب داشته 

باشند بايد بخشى از قيمت تمام شده آب را بپردازند.
وى با بيان اينكه مشــتركينى كه الگوى مصرف را رعايت 
كنند تنهــا 7 درصد با افزايش آب بها مواجه خواهند شــد، 
افزود: اين در حالى است كه افزايش تعرفه براى مشتركين 
پرمصرفى كه الگوى مصــرف را رعايت نكننــد 23 درصد 

خواهد بود.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان قم الگوى مصرف 
ماهيانه به ازاء هر واحد مسكونى را در استان قم 15 مترمكعب 
اعالم و خاطرنشــان كرد: مشــتركين خانگى كه از ابتداى 
خردادماه تا پايان شهريورماه پايين تر از الگو، مصرف كنند 
و در مقايســه با دوره مشابه سال قبل مصرف خود را كاهش 

دهند به ازاء هر متر مكعب كاهش مصرف مبلغ 1624 ريال 
تشويق مى شوند.

وى مصرف بيش از الگوى مصــرف آب را به زيان اقتصاد 
خانواده دانست و گفت: هر چه ميزان مصرف آب افزايش يابد 
هزينه آب بهاى مصرفى افزايش پيدا مى كند كه اصالح الگوى 

مصرف آب مى توان كمك شايانى به اقتصاد خانواده كرد.

دكتر صادق پور همچنين خاطرنشان كرد: براى مشتركين 
غيرخانگى كه بر اساس ظرفيت قراردادى مصرف مى كنند 
قيمت آب مصرفى برابر تعرفه عادى و متناســب با كاربرى 
محاســبه مى شــود ولى چنانچه باالتراز ظرفيت قرارداى 
مصرف باشــد هر متر مكعب  37450 ريال محاسبه خواهد 

شد.

تشویقکممصرفها
با اعمال تعرفه های جدید آب بها صورت می گیرد؛

خبر

| رئيس تعميرات شــركت پااليش گاز ايالم از تعمير اساسى و 
راه اندازي توربوژنراتور 25 مگاواتى پااليشــگاه گاز ايالم در سال جارى 
توسط شركت هاى داخلى خبر داد و گفت: با انجام تعميرات اساسى اين 
توربين امكان بهره بردارى 100 درصدى از ظرفيت توليد برق نيروگاه 

اين پااليشگاه پس از حدود چهار سال مجددا محقق گرديد. 
به گزارش روابط عمومى،مهندس»مســعود مرشــدى» با اشاره به 
اينكه توان نامى نيروگاه اين پااليشــگاه با برخوردارى از  ســه دستگاه  
توربوژنراتور حدود 75 مگاوات اســت،افزود: هدف اصلى از احداث اين 
نيروگاه تامين برق مصرفى پااليشگاه بوده ولى با توجه به ظرفيت مازاد 
نيروگاه، در فصل تابستان و نيز ســاير مواقع حسب اعالم نياز مديريت 
شبكه برق كشور به تامين بخشى از كسرى برق شبكه استان كمك هاى 

شايانى نموده است.
وى اظهار داشــت: توربين شماره يك پااليشــگاه گاز ايالم كه بر اثر 
اشكال در سيستم روغن كاري از حدود چهار سال قبل دچار خرابي شده 
و نياز به تعميرات اساسي داشــت با سياست گذاري مناسب در فرايند 
برون سپاري به شركتهاي داخلى متخصص و حائز صالحيت در زمينه 

تعميرات تجهيزات دوار واگذار گرديد. 
وى تصريح كرد: اين توربين از نوع فريم 5 ساخت شركت GE آمريكا 
و با توان نامي 25 مگاوات مي باشد كه تعميرات  آن در داخل كشور  و در 
عين حال تامين و رفع اشكال تمامى قطعات آسيب ديده توسط شركت 

هاى توانمند داخلى از اهميت ويژه اي برخوردار بود.
رئيس تعميرات شــركت پااليش گاز ايالم به بخش هاى آسيب ديده 
مجموعه اين  توربين اشــاره و تصريح كرد:خرابي ياتاقانهاي تراست و 
ژورنال توربين و گيربكس، آسيب بخش هايى از روتور و تيپ پره هاي 
ثابت و متحرك كمپرسور محورى، تنها بخشى از مشكالت و خرابى اين 

توربين بود كه همگى توسط متخصصان داخلى ،مرتفع گرديد.
مهندس مرشدى به اقدامات مهم انجام شده براى رفع اشكال توربين 
اشاره و خاطرنشان كرد: انجام عمليات حرارتي و ترميم و تعمير بخش 
هاى آسيب ديده روتور، ساخت و بابيت ريزى ياتاقانها، باالنس سرعت 
باالي مجموعه روتور در محل كارگاه شركتهاي متخصص داخلي و رفع 
اشكال ارتعاشات توربين پس از نصب روتور از جمله مهمترين آيتم هاى 

تعميراتى قابل توجه اين توربين بوده است.

رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز ایالم عنوان کرد:

انجام تعمیرات و راه اندازی توربوژنراتور پاالیشگاه 
گاز ایالم با استفاده از توان شرکتهای داخلی 


