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به منظور افزایش توان انتقالی شبکه: 
تعویض هادی های خط ۶۳ کیلوولت دو 

مداره بیستون به هرسین به طول ده 
کیلومتر در استان کرمانشاه

| معــاون بهره بــرداری شــرکت برق 
منطقه ای غرب، از تعویض هادی های خط 63 
کیلوولت دو مداره بیستون به هرسین به طول 
ده کیلومتر در استان کرمانشاه به منظور افزایش 

توان انتقالی شبکه خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت برق 
منطقه ای غرب، «ســیامک محمدی حسینی» 

گفت: با توجه به رشد بار صنایع موجود در حد فاصل بیستون تا هرسین 
و ضرورت افزایش توان انتقالی خطوط 63 کیلوولت موجود، هادی های 
خط دومداره بیستون به هرســین به طول ده کیلومتر با نوع پرظرفیت 

تعویض شد.
وی افزود: با تعویض هادی های خط مذکور، توان قابل انتقال این خط 

به بیش از ۵ /۱  برابر میزان قبلی افزایش یافت.
مهندس حســینی در پایان گفت: افزایش قابلیت اطمینان شبکه در 
هنگام بروز قطعی در یــک مدار، تأمین بار صنایــع منطقه به خصوص 
مجتمــع فوالد بیســتون و افزایش تولیــد محصول این شــرکت و در 
نهایت، افزایش اشــتغال در منطقه با توجه به رهنمودهای مقام معظم 

رهبری(مدظلّه العالی) از اثرات این اقدام به شمار می رود.

شهردارمهدیشهر:
شهرداری از برنامه های 

شاد حمایت می کند
| مهدیشهر_حسین بابامحمدی :دکتر 
حاجی بگلو شهردارمهدیشهر در مراسم اختتامیه 
ویژه برنامه شادستان‹ ۲‹ که در محل پارک آبشار 
برگزار شد ضمن عرض خیر مقدم به همشهریان 

مهدیشهری گفت: الزم می دانم از ارگان های سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان، ورزش و جوانان شهرستان و همت 
اعضای شورای شهر مهدیشهر و همکارانم در مجموعه شهرداری نهایت تشکر 
را داشته باشم که توانستند با این ویژه برنامه به مدت ۱۵ شب لحظات شادی 
را برای مردم عزیز رقم بزنند.وی درادامه گفت: جای بسی خوشحالی است که 
این برنامه در دومین سال متوالی اجرا شد که امیدوارم همواره این گونه برنامه 
ها ادامه داشته باشد البته خوشبختانه امسال تالقی این برنامه با عید قربان 
خود باعث افرایش نشاط و شادی شد.دکترحاجی بگلو با بیان اینکه باید سعی 
کنیم در حوزه فرهنگی و برنامه های شاد اقدامات بیشتری را انجام دهیم 
اظهار داشت: شهرداری همواره از برنامه شاد حمایت می کند و قطعا این رویه 
ادامه خواهد داشت. شهردارمهدیشهر بیان داشت: طبق اعالم های قبلی بعد 
از این مراسم مراحل آماده سازی و نصب وسایل پارک کودک آغاز می شود و 
در فازهای بعدی سایر پارک ها نیز این وسایل نصب خواهند شد.  البته بنده 
عذرخواهی میکنم اگر کمی در زمانبندی ایجاد این پارک مشکالتی بوجود 
آمد.وی با اشاره به اینکه ارگان های مختلف  در کنار شهرداری اقداماتی را در 
جهت رفاه شهروندان انجام می دهند افزود: در این ایام شاد این خبر خوش 
هم داشته باشم بزودی خانه بازی به صورت سر پوشیده توسط سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در مهدیشهر افتتاح خواهد شد که الزم میدانم از توجه این 

عزیزان به این بخش تشکر ویژه ای داشته باشم.
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| سمنان _حسین بابامحمدی:  دکترحسینی نماینده 
مردم شاهرودومیامی درمجلس شورای اسالمی درجلسه شورای 
اداری استان ســمنان که باحضور وزیراطالعات تشکیل گردید 
گفت : ســالگرد عملیات پیروزمندانه مرصاد، روز خبرنگار، عید 
قربان، عید غدیــر و همچنین دهه والیــت را تبریک و تهنیت 
عرض می کنم. دکترحســینی گفــت :عملیــات پیروزمندانه 
مرصاد، عملیاتی بود که پاســداران ســپاه قائم آل محمد)ص( 
ورق درخشــانی را در تاریخ جنگ و این مرز و بوم نشاندند و به 
گفته مقام  معظم رهبری)مد ظله العالی( اگر نبود این ســپاه و 
رزمندگان آن، شرایط ما متفاوت می شد.وی افزود: همزمان با 

افتخار آفرینی های رزمندگان ما در مرصاد، ما شاهد مجاهدتهای 
خاموش فرزندان این مرز و بوم در داخل کشــور بودیم. فرمان 
تاریخی امام بزرگوار مبنی بر اینکه منافقینی که هنوز در موضع 
خود هستند حکمشان اعدام و کســانیکه توبه کردند، اینها در 
امان هستند و حرکت مقتدرانه سربازان گمنام در داخل، باعث 
شد تا فتنه بزرگی در نطفه خفه شود.  رییس مجمع نمایندگان 
استان سمنان اظهارداشــت : در طول تاریخ 40 ساله انقالب، ما 
شاهد رشــادت ها و مجاهدت های خاموش سربازان گمنام امام 
زمان (عج) هستیم.اوایل انقالب مقابله با گروهک های چپ و ضد 
انقالب و سلطنت طلب، در دوران جنگ  تحمیلی حفاظت از کیان 
و امنیت داخلی و جبهه های جنگ و حضور نامحسوس در کشور 
عراق و دشمنان قسم خورده ما، در دوران سازندگی و پس از آن 
در صیانت از سرمایه های عظیم نظام، بخشهایی از رشادت ها و 
مجاهدت های سربازارن  گمنام امام زمان(عج) بود.  وی افزود:در 
شرایط خاص فعلی که شاهد جنگ  اقتصادی و جنگ فرهنگی با 
تمام شدت از سوی دشمنان نظام هستیم، باز هم شاهد حضور این 
عزیزان در مقابله دسیسه های دشمنان در داخل و خارج از کشور 
هستیم.در برهه ای که بروز و ظهور داعش در کشور های همسایه 
اتفاق افتاد، باز ما شاهد بودیم که ایران اسالمی امن ترین  نقطه 
خاور میانه بود و این تشکیالت بود که از ایجاد نطفه شوم داعش 
در داخل کشور جلوگیری کرد.همه می دانیم بروز و ظهور داعش 
برای مقابله با انقالب اسالمی و تفکر انقالب اسالمی در منطقه بود 
که نتوانستند جای پای حتی کوچکی برای خود در کشور باز کنند 

که ثمره اقدامات جهادی و اطالعاتی این وزاتخانه بود .

| سرپرست امور کنترل کیفی شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان درباره چگونگی سنجش میزان سالمت آب 
آشامیدنی و چگونگی رصد آن اظهارداشت: آب آشامدینی 
اصفهان به طور روزانه در ۵0 نقطه مختلف شهر در شاخص 
های متعدد نظیر میکروبی، شیمیایی، باکتری، ویروس، کلر 
و کدورت نمونه برداری و آزمایش می شــود. محمود نجفی 
اضافه کرد: تمامی شاخص ها و فاکتورهای مورد سنجش به 
۵0 مورد می رسد و این پایش و اندازه گیری به طور تقریبی 
در تمام محدوده شــهر چه به صورت ســیار و چه در محل 
آزمایشگاه مرکزی شرکت انجام می گیرد. وی با بیان اینکه 
مرکز آزمایشگاه تصفیه خانه آب اصفهان(باباشیخعلی) واقع 

در غرب اصفهان و شــبکه بهداشــت زیر نظر دانشگاه علوم 
پزشکی متولی امر ســالمت مردم نیز به طور مجزا بررسی 
شاخص های های کیفی را بر عهده دارند، افزود: بنابراین می 
توان نتیجه گرفت که آزمایش های اندازه گیری سالمت آب 
در سه مجموعه مســتقل انجام می شود و بی شک سالمتی 
و کیفیت آب در حد باالیی اســت. وی درباره شاخص کل 
مواد جامد محلول یا همــان  Total dissolved solids که 
به اختصار (TDS) گفته می شــود و باید در آب آشامیدنی 
مورد سنجش قرار بگیرد، گفت: چنانچه مقوله یاد شده ۵00 
میلی گرم بر لیتر باشد مطلوب و تا ۱۵00 مaجاز است و این 
میزان در آب شــرب اصفهان معموال بین 300 تا 400 و در 
بیشترین حالت ممکن که در ایام گرم تابستان است به 600 
تا 700 می رســد که باز هم تا حد مجاز فاصله مجاز و قابل 
اطمینانی دارد به گفته این مقام مسوول این روزها حداکثر از 
4۲ چاه در مناطق گوناگون شهر مانند قائمیه، درچه، آتشگاه، 
وحید، نظر غربی و توحید به صورت دوره ای و بر حسب نیاز 
استفاده و حدود ۱۲00 تا ۱300 لیتر بر ثانیه وارد شبکه آب 
آشامیدنی می شــود.   وی تاکید کرد: تامین آب آشامیدنی 
کنونی در اســتان اصفهان به دلیل فعال نشدن سامانه دوم 
آبرســانی اصفهان بزرگ در حقیقت با ســختی و مشکالت 
فراوانی انجام می شود، اما با این حال صد در صد این اطمینان 
را می دهیم که هیچ گونه آلودگی در آب آشامیدنی این خطه 
وجود ندارد و بیماری های ناعالج و ســخت که هیچ، حتی 

منشا بیماری های گوارشی ساده هم نبوده و نخواهد بود.

| محبوبه میرزایی - آئین کلنگ زنی سه پروزه فاخر عمرانی 
شهر اندیشــه در آســتانه اعیاد قربان و غدیر خم با حضور مهندس 
محمودی نماینده حوزه مشــق در مجلس شورای اسالمی ، مهندس 
طاهری فرماندار شهرستان شهریار ، حجه االسالم بابائیان امام جمعه 
شهر اندیشه  ، مهندس کاویانی شهردارشهراندیشه مهندس عبدالعلی 
معاونت فنــی و عمرانی فرمانداری شهرســتان شــهریار ، مهندس 
جعفری رئیس و دیگر اعضای شورای اسالمی شهر اندیشه ، مسئولین 
شهرستانی و شهری وخانواده شهدا و ایثارگران شهروندان این شهر 
برگزار شــد. در ابتدای این مراســم مهندس بهروز کاویانی شهردار 
اندیشه طی ســخنانی ضمن عرض تبریک به مناسبت اعیاد قربان و 
غدیر خم و گرامیداشت روز خبر نگار اظهار کرد : امروز سه پروژه بزرگ 
عمرانی کلنگ زنی شد که در راستای شعار مدیریت شهری که همان 
توزیع عادالنه امکانات و خدمات شهری در همه فاز ها است سعی شده 

است در هر فاز یک پروژه را اجرا نمائیم. وی افزود : در فاز ۵ دهکده 
ورزشی اندیشــه ، در فاز ۲ ورزشگاه شهدای اندیشه و در فاز 3 سرای 
بانو کلنگ زنی شد که با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در 
شهر اندیشه و همچنین به لحاظ بهره مندی شهروندان همه فازها و با 
کسب مجوز های الزم از شورای اسالمی شهر امروز شاهد این اتفاقات 
پر خیر و برکت بودیم . مهندس کاویانی در ادامه افزود: در بحث ارزش 
افزوده که همواره از دغدغه های نماینده محترم مجلس این بوده که 
در زمینه عمرانی استفاده شود الزم به ذکر است که حدود 4۵ میلیارد 
تومان ارزش افزوده ای که به شهر اندیشه تعلق گرفته بود به طور صد 
در صد در زمینه عمران هزینه شده است و همچنین از ۱30 میلیارد 
تومان بودجه شهرداری حدود 7۲% در بحث عمران و ۲8% در هزینه 
جاری گنجانده شده است که به مراتب بیشتر از ارزش افزوده نیز در 

اقدامات عمرانی استفاده شده است .

خبرنامه

خبر

کلنگ زنی سه پروژه فاخر عمرانی شهر اندیشه در آستانه 
اعیاد قربان و غدیر خم

بازديد استاندار قم از روند احداث بيمارستان 220 تخت خوابي مادر

سرپرست امور کنترل کیفی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد:  دکتر  حسینی شاهرودی  در جلسه شورای اداری استان سمنان باحضور وزیر اطالعات اظهارداشت:

3 مرکز مستقل کیفیت و سالمت آب آشامیدنی 
اصفهان را می سنجند

هر حرکتی که موجب یاس و ناامیدی مردم 
شود، باید به صورت قاطع و جدی برخورد شود

| استاندار قم از روند احداث بیمارستان ۲۲0 تخت خوابي مادر در منطقه پردیسان بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی 
استانداری قم دکتر بهرام سرمست اســتاندار قم با حضور درمنطقه پردیسان، ضمن بازدید از روند پیشرفت بیمارستان در حال 

احداث مادر، در نشستي با مدیر عامل و عوامل اجرایی، موانع و مشکالت این پروژه را مورد بررسي قرار داد.

| نخستین «رویداد دانش آموزي ایده و انرژي»  کشور ، در دو محور بهینه 
سازي مصرف آب، برق و گاز و نیز ارتباط موثر با مشتري به همت اداره کل آموزش 
و پرورش استان مرکزي با حمایت شرکت هاي آب و فاضالب ، توزیع نیروي برق 
و گاز استان به مدت سه روز با حضور۱70 دانش آموز دوره متوسطه دوم در محل 

دانشگاه صنعتي اراک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي  شهریار فوالدوند 
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزي در مراســم افتتاحیه این رویداد اظهار 
داشت:تبدیل دانش به عمل رویکرد اصلي آموزش و پرورش در تمام عرصه ها است 
که با جدیت دنبال ، و تالش مي شود  آنچه دانش آموزان در کالس درس یاد مي 

گیرند را به حوزه هاي عملیاتي تبدیل نمایند.

فوالدوند از نخستین رویداد دانش آموزي ایده و انرژي استان مرکزي که اولین 
استارت آپ کیدز دانش آموزان ایران مي باشد به عنوان یکي از رویکردهاي اصلي 
آموزش و پرورش که در سند تحول بنیادین در بخش هاي مختلف تحقق یافته یاد 
نمود و تصریح کرد: این سازمان در راستاي تحقق رویکردها ي آموزش و پرورش در  
حوزه هاي فني و دانش فني و آنچه که مي تواند منجر به کار آفریني  و کسب کار 
شود تالش مي کند زمینه تبدیل آموخته هاي دانش آموزان را به کارهاي اجرایي 
و عملیاتي فراهم نمایند. مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزي ضمن قدرداني 
از شرکت هاي آب و فاضالب ، توزیع نیروي برق و گاز استان به عنوان حامیان این 
برنامه اظهار امیدواري کرد این حرکت بســیار ارزشمند در آموزش و پرورش ، به 

کمک کساني که ما را همراهي مي کنند تداوم داشته باشد.

اولین رویداد دانش آموزي ایده و انرژي کشور در استان مرکزي برگزارشد


