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مدیرکل کتابخانههای عمومی یزد:

برگزاريمانورآتشنشانيو
واكنش در شرايط اضطراري
درفشارشکنشهیدمهدوی
مانور آتشنشانی و واکنش در شرایط
اضطراری در فشارشکن شهید مهدوی
برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومي شــركت
خطوط لولــه و مخابــرات نفت منطقه
مركزي ،شمس الدین متشابهی رئیس
 HSEمنطقه مرکزی با اعالم این خبر
گفت :همچنین آموزش نحوه استفاده
از خاموش كننده ها در این مرکز انجام
پذیرفت.
رئیس  HSEمنطقه مرکزی افزود :
مانور مذکور به منظور باال بردن آمادگی
کارکنــان بهــره بــرداری ،تعمیراتی
و حراســت شــاغل در فشارشــکن
شــهید مهدوی ،در مواجهه با شرایط
اضطــراری و اطفــاء حریــق و نجات
مصدوم برگزار شد.
متشــابهی یــاد آور شــد  :تمامي
كاركنــان ايــن مركــز در ایــن دوره
آموزشــيشــركت كردند و با كســب
آگاهي از الزامات و ضرورت هاي ايمني
در محل كار ،آشنا شدند.

جناب آقای مهندس
علیرضابشیری
مدیر محترم روابط عمومی
شرکت گاز استان یزد
ضایعهدرگذشتپدربزرگوارتانرابه
شماوخانوادهمحترمتسلیتمیگویم
از درگاه خداوند بزرگ شــادی روح
آن مرحوم و صبر فراوان برای شــما را
خواستارم

حمیدطالییسرپرست
روزنامهدراستانیزد

خبر

کارشناس شرکت توزیع برق
استان سمنان:

کتابخانه محیطی امن و دوستداشتنی است
مدیرکل کتابخانههای عمومی اســتان در صبح
پنجشــنبه  14آذرماه در آیین تجلیل از کتابداران
و فعاالن عرصه کتابخوانی اســتان گفت :کتابخانه،
جایی امن ،آرام و دوستداشــتنی است و بنده هم
افتخارم این است که کتابدارم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانههای
عمومی یزد ،آییــن تجلیل از کتابــداران و فعاالن
عرصه کتابخوانی استان یزد با حضور احمد ترحمی،
معاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی اســتاندار؛
سیدمحمد رستگاری ،فرماندار یزد؛ رضا زارعزاده،
فرماندار مهریز؛ محسن حرازیزاده ،مدیرکل هالل
احمر یزد؛ سیدحســین پیغمبری ،مدیرکل کانون
پرورش فکری استان؛ عباس مالزینلی ،مدیرعامل
ســازمان فرهنگی ورزشــی شــهرداری یزد و رضا
ذوالفعلینژاد ،مدیــرکل زندانها و اقدامات تأمینی
تربیتی یزد در ســالن اجتماعات کتابخانه عمومی
دکتر جوادی برگزار شد.
رقیه دوســت فاطمیها مدیرکل کتابخانههای
عمومی اســتان یزد با تبریک میالد باسعادت امام

حســن عســکری(ع) و گرامیداشــت روز ”کتاب،
کتابخوانــی و کتابــدار“ گفــت :خوشــحالیم که
برای پنجمین ســال ،افتخار میزبانی از کتابداران
عزیز سراســر اســتان داریم و به همین مناسبت،
از کتابــداران ،کتابخوانــان و فعــاالن برتر عرصه
کتابخوانی در استان یزد تقدیر خواهد شد.
وی با بیان اینکــه کتابخانه محیطی اســت که

بســیاری آرزو دارنــد در آن به خدمــت بپردازند،
تصریــح کــرد :کتابخانــه ،جایــی امــن ،آرام و
دوستداشــتنی اســت و بنده هم افتخــارم این
اســت که کتابدارم و مدتها در خدمــت کتاب و
کتابخوانان بودهام.
دوست فاطمیها با اشاره به احتمال تغییرات در
بودجه پایدار نهاد کتابخانههــای عمومی و کاهش

احتمالی این بودجه ،بیان داشــت :مــا کتابداران و
کارکنان نهاد کتابخانهها از مجلس و دولت خواستار
توجه ویژه به بودجه نهاد هســتیم ،چراکه کاهش
بودجه این نهاد فرهنگی میتواند خدمات مطلوب
کتابخانهها را تحتالشعاع قرار دهد.
وی افزود :ایجــاد اختالل در خدمــات مطلوب
کتابخانــهای ،وقوع آســیبهای اجتماعــی را در
پی دارد کــه مجبور خواهیم شــد ســالهای بعد
هزینههــای گزافی برای رفع تبعات این آســیبها
صرف کنیم.
گفتنی اســت در آییــن تجلیل از کتابــداران و
فعاالن عرصه کتابخوانی اســتان یزد ،از  29کتابدار
و مســئول کتابخانه برتر ،فرمانداران برتر در حوزه
کتابخوانــی ،کتابخانههای شــهری ،روســتایی و
مستقل برتر ،خدمتگزار برتر اســتان ،پیشکسوت
برتر اســتان ،کتابخوانان برتر اســتان در گروههای
ســنی مختلف ،برترینهای اســتانی جشــنواره
خاطرهنویســی کتابداران کشور و همچنین داوران
استانی جشنواره هدهد سفید تقدیر شد.

کارشناس شرکت توزیع برق استان سمنان:

توجه به برچسب انرژی لوازم برقی یک ضرورت
در هنگام خرید این وسایل است

در چهل و نهمین قســمت برنامه رادیوئی پرتــو ،پیرامون دقت به
برچســب انرژی در هنگام خرید لوازم برقی و همچنین مدیریت بهینه
مصرف در ماشین لباسشوئی مطالب آموزشی ارائه گردید.
کارشناس شرکت توزیع نیروی برق اســتان در این برنامه که از
صدای مرکز ســمنان به روی آنتن رفت بیان داشت :برای مدیریت
مالی درآمدهــای خانواده و ارتقای ســطح فرهنگ مصــرف  ،باید
خودمان را ملزم به استفاده درســت از انرژی برق کنیم و همچنین
مصرف نادرســت می تواند هزینه هــای جانبی و پنهانــی را برای
خانواده به همراه داشــته باشــد .زهرا نجفی افزود :در هنگام خرید
لوازم برقی می باید به برچســب انرژی دقت کرده و هر سطح مصرف
با یک حــرف التین و رنــگ مخصوص به خود مشــخص گردیده و

اصفهان  -محسن راعی /شهردار اصفهان گفت680:
میلیاردتومان پول در حــوزه عمرانی اصفهان در حال
هزینهشدنو433پروژهفعالویاروبهاتماماست.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان ،قدرت اله نوروزی در آیین
تکریم و معارفه معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان،
بابیاناینکهحوزهشهرداریدووظیفهاصلیبرعهدهدارد،اظهار
کرد :مجموعه فعالیت های خدمات عمومی برای رفع نیازهای
همگانی یکی از این وظایف است ،از زمانی که دولت های مدرن
پا به عرصه گذاشتند بســیاری از نیازهای شخصی به نیازهایی
عمومی تبدیل شد ،دولت ها در انجام وظایف خدمات عمومی
خودشان وارد عمل شده یا به هدایت آنها دستگاههای دیگری
مانند شهرداری ها این خدمات را انجام می دهند .وی شهرداری
راجزءموسساتعمومیغیردولتیذکرکردوافزود:بااینوجود
در افکار عمومی شهرداری ها یک دستگاه دولتی شناخته می
شــوند .اگرچه این موضوع با قوانین و مقررات سازگاری ندارد،

حروفی که در رده های و باالتر قرار گرفته اند ،دارای بهترین کارایی
و کمترین مصرف انرژی می باشــند.وی اضافه کرد :با اســتفاده از
برچسب های انرژی می توانیم بازدهی وسایل برقی را با هم مقایسه
کرده و در این برچسب ها عالوه بر رتبه مصرف انرژی ،نام محصول و
کارخانه تولیدی ،مدل محصول و آرم موسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران مشاهده می شود.وی با بیان این که یکی از لوازم برقی
که امروزه کارایی زیادی در زندگی دارد ،ماشــین لباسشوئی است
تصریح کرد :قســمت زیادی از مصرف انرژی در این دستگاه  ،صرف
گرم کردن آب ورودی به آن می گردد و اســتفاده از لوله کشــی آب
گرم ساختمان برای ماشین لباسشــوئی هایی که دارای دو ورودی
آب سرد و گرم هســتند ،در کاهش مصرف انرژی بسیار موثر است.

وی اظهارداشت :هنگامی باید از ماشین لباسشوئی استفاده کرد که
البسه متناسب با ظرفیت آن باشد ،می باید از آب سرد برای شستن
لباس بهره گرفت  ،حتی االمکان به جای خشــک کن این دستگاه از
هوای آزاد جهت این امر استفاده گردد  ،لباس های کثیف را از لباس
های نیمه کثیف جــدا کنیم و هرکدام را جداگانــه با ظرفیت کامل
درون دستگاه قرار دهیم و در ســاعات اوج مصرف برق نباید ماشین
لباسشوئی را روشن نمائیم.

توجه به برچسب انرژی لوازم
برقی یک ضرورت در هنگام
خرید این وسایل است
در چهل و نهمین قسمت برنامه رادیوئی
پرتو ،پیرامون دقت به برچســب انرژی در
هنگامخریدلوازمبرقیوهمچنینمدیریت
بهینه مصرف در ماشین لباسشوئی مطالب
آموزشیارائهگردید.
کارشناس شــرکت توزیع نیروی برق
اســتان در این برنامه که از صــدای مرکز
سمنان به روی آنتن رفت بیان داشت :برای
مدیریت مالی درآمدهای خانواده و ارتقای
ســطح فرهنگ مصرف  ،بایــد خودمان را
ملزم به استفاده درست از انرژی برق کنیم
و همچنین مصرف نادرست می تواند هزینه
های جانبــی و پنهانی را بــرای خانواده به
همراهداشتهباشد.
زهرا نجفی افزود :در هنگام خرید لوازم
برقی می باید به برچسب انرژی دقت کرده
و هر ســطح مصرف با یک حــرف التین و
رنگ مخصوص به خود مشخص گردیده و
حروفی که در رده های Aو باالتر قرار گرفته
اند ،دارای بهترین کارایی و کمترین مصرف
انرژیمیباشند.
ویاضافهکرد:بااستفادهازبرچسبهای
انرژیمیتوانیمبازدهیوسایلبرقیراباهم
مقایسه کرده و در این برچسب ها عالوه بر
رتبه مصرف انرژی ،نام محصول و کارخانه
تولیدی ،مــدل محصول و آرم موسســه
استانداردوتحقیقاتصنعتیایرانمشاهده
میشود.
وی با بیان این که یکــی از لوازم برقی که
امروزهکاراییزیادیدرزندگیدارد،ماشین
لباسشوئیاستتصریحکرد:قسمتزیادی
از مصرف انرژی در این دستگاه  ،صرف گرم
کردن آب ورودی به آن می گردد و استفاده
ازلولهکشیآبگرمساختمانبرایماشین
لباسشــوئی هایی که دارای دو ورودی آب
سرد و گرم هستند ،در کاهش مصرف انرژی
بسیارموثراست.

شهرداراصفهان:

 433پروژه فعال و رو به اتمام است

بنابرایندرارائهخدماتعمومینقشمباشرراداشتهودربرخی
ازخدماتیکهشهرداریهاارائهمیکنندتحتهدایتحکومت
هستند.شهردار اصفهان ادامه داد :شهرداری الزم است به موقع
و درست خدمات را ارائه دهد و این خدمات که اقدام پیشگیرانه
در جلوگیری از اخالل در نظم عمومی است باید دقیق و درست
انجام شود ،برای انجام چنین کارهایی نقش مشارکتی مردم را
جدی گرفته و معتقد به زمینه سازی مشــارکت مردم در همه
عرصه ها بودیم ،الزم است نقش تصدی گری دولت و شهرداری
ها هر روزه کمتر شــده و بخش خصوصی پررنگ تر شود ،باید
پیمانکاران تکریم و سرمایه گذاران متولی اصلی زیرساخت ها
و سرمایه گذاری شــوند و مردم بتوانند در همه عرصه ها به ویژه
عرصههایاجتماعینقشیفعالداشتهباشند.شهرداراصفهان

با اشاره به حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان و تغییر
معاوناینحوزه،افزود:آقایصلواتیبدونجهتگیریسیاسی
آنچهدراستراتژیهایایندورهمدیریتشهریتعریفشدهبود
را به جدیت پیگیری می کرد و وظیفه خود را به خوبی انجام می
داد که این جای تشکر دارد .وی نگاه شایسته ساالری را از ابتدای
ورود به شــهرداری از دغدغه های مدیریت شهری ذکر کرد و
افزود :با این نگاه که همه ابزارها باید در خدمت همه مردم باشد
به صحنه آمدیم ،اگر کسانی غیر از این برداشت داشته باشند یا
منصفنیستند یابی اطالعند.همه مدیرانیکهزمینههمکاری
با آنها وجود داشت و با سیاست های ما در زمینه خدمت رسانی
به مردم همکاری داشتند به کار خود ادامه دادند .نوروزی تاکید
کرد :قرار بر این شد شخص دیگری به عنوان معاون حمل و نقل

مدیرکلبهزیستیاستانمرکزی؛

تضمیندسترسیمعلولینبرایمشارکتدرفعالیتهایفرهنگی

مدیرکل بهزیســتی استان مرکزی ضمن تشــریح برنامه های هفته
معلولین اظهار نمود  :معلوالن باید فرصت یابند تا اســتعدادهای خ ّ
الق
هنری و فکری خود را رشــد داده و آن را نه تنها بــرای منافع خود ،بلکه
برای غنی ســازی جامعه بــه کار گیرنــد و باید دسترســی آنان برای
مشارکت در فعالیت های فرهنگی تضمین شود.
وی گفت :از ســال گذشــته تاکنون میزان اعطای تسهیالت اشتغال
زایی معلولین در استان مرکزی به  ۲برابر افزایش پیدا کرده است.
زهرا امینی در همایش گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت
در اراک ،اظهار داشــت :در سطح اســتان مرکزی  ۳۶هزار معلول وجود
دارد که رقم قابل توجهی است.
وی ادامه داد :معلولین استان با مشکالت معیشتی ،تحصیلی و شغلی
مواجه هستند.
مدیر کل بهزیســتی اســتان مرکزی گفت :از ابتدای نهضت مسکن
برای خانوارهای دارای دو عضو معلول ســاخت دو هــزار و  ۲۰۰واحد
مسکونی در استان مرکزی انجام شده است که در سطح استان ها از رتبه
برتر برخوردار است.
امینی اظهار کرد :از سال گذشــته تاکنون اعطای تسهیالت اشتغال
زایی به معلولین در استان به میزان دو برابر افزایش پیدا کرده است.
امینی بیان داشت :همچنین پرداخت حق پرســتاری از معلولین از

 ۲۰۰هزار تومان به  ۵۵۵هزار تومان افزایش پیدا کرده است که رشد ۲.۵
برابری را نشان می دهد.
وی اظهار داشــت :به طور کلی  ۶مرکز جسمی حرکتی شبانه روزی،
مرکز ذهنی و جســمی اراک ،خانه کوچک ،مرکز مدیریت در منزل در
استان برای معلولین راه اندازی شده است.
زهرا امینی مدیرکل بهزیســتی اســتان مرکزی افزود :بــا توجه به
اینکه اجرای برنامههای اجتماعی ،فرهنگی و آموزشــی ویژه معلوالن
و فراهم ســازی زمینه حضور فعال آنان در جامعه حائز اهمیت اســت ،
یکی از رویکردهای بهزیستی رسیدگی به دغدغهها ،مشکالت و مسائل
معلوالن است که بر این اساس با توجه به برنامهریزیهای انجام شده و با
همت معلوالن نسبت به شناسایی نیازهای این قشر از جامعه اقدام شده
است.
امینی بیان نمود  12 :آذرماه روز جهانی معلوالن همچون ســالهای
گذشــته فرصتی را برای متولیان رفاه و ســامت این عزیــزان فراهم
میآورد تا ضمن تکریم و بزرگداشت این مناسبت توانمندی ،ظرفیتها
ی افراد معلول و انتظارات بر حق آنها را در سطح جامعه منعکس نمایند و
ضرورت اصالح نگرشها نامناسب حاکم بر جامعه نسبت به افراد دارای
معلولیت مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد :امسال نیز بهزیســتی استان مرکزی همچون سنوات
قبل از برنامههای خالقانه و اثرگذار متناسب با شرایط بومی استان حول
محور شعار امسال مبنی بر « ارتقای مشارکت افراد دارای معلولیت برای
دستیابی به توســعه فراگیر،عادالنه و پایدار » و تصویب قانون حمایت از
حقوق معلولین را طی یک هفته اجرا خواهد کرد.
این مقام مسئول هدف از تعیین این روز را ارتقای رشد اذهان عمومی
درباره مســائل مربوط به معلولیت های مختلف و افزایش آگاهی هایی
بودهاست که میبایست از مسئله پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه
های سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود.

وترافیکشهرداریجایگزینآقایصلواتیشودتادرحوزهملی
بتواند برخی از امور شهرداری اصفهان را پیگیری کند .به همین
منظور در جمع بندی ها به آقای مهندس امانی رســیدیم که با
موافقتوزیرراهوشهرسازیقرارشدازآقایامانیدرحوزهحمل
ونقلوترافیکاستفادهشود .ویگفت:آقایامانیباهمهاستان
هابهدالیلمختلفمانندمدیرکلیدرحوزهراهداریسهاستان
آشناییداشتهوفردیهستندکهبهعنوانرییسستادمدیریت
مصرف سوخت کشــور به عنوان مدیری در جایگاه ملی مطرح
بوده و هســتند .آقای مهندس امانی به لحــاظ جایگاه ملی
می تواند حوزه حمل و نقل و ترافیک اصفهان را با استفاده از
ارتباطات،اطالعاتوتجریباتیکهداردارتقاءدهد.ویبابیان
اینکه در حوزه عمرانی  3.5برابر بودجه ای هزینه می شــود

که سال گذشته هزینه شده است ،گفت 680 :میلیاردتومان
پول در این حوزه در حال هزینه شــدن و 433پروژه ما فعال
و رو به اتمام اســت .نوروزی افزود :موتور محرکه شهرداری با
همه وجود و توان در حرکت است و باید حوزه حمل و نقل نیز
به عنوان یک زیرساخت اساســی در تعامل با همه حوزه ها و
حوزه های خارج از شهرداری مانند پلیس راهور حرکت رو به
جلویخودراادامهدهد.

تعميرات اساسي مجتمع بنزين سازي شركت پااليش نفت اصفهان پايان يافت

اصفهان  -راعی تعميرات اساسي مجتمع بنزين سازي شركت پااليش
نفت اصفهان كه بهمن ماه ســال  1394به صورت رسمي راه اندازي شده بود،
براي نخستين بار انجام گرفت و خوشبختانه به نحو مطلوب در كمتر از زمان
پيش بيني شده پايان يافت.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان،عليرضا قزويني زاده با اعالم اين خبر گفت:
از آنجايي كه اين مجتمع براي نخســتين بار مورد تعميرات اساسي قرار مي
گرفت و ممكن بود به داليلي همچون شــرايط اســتقرار ،ارتفاع و فشردگي
تجهيزات ،كار را با چالشهايي روبرو كند زمان انجام تعميرات به سختي قابل
برآورد بود.
مدير نگهداري وتعميرات شــركت پااليش نفت اصفهان بــا بيان اينكه
برودت هوا در مدت انجام تعميرات ،گاهي به  7درجه منهاي صفر مي رسيد،
افزود :از داليل ديگر افزايش زمان پيش بينــي ،مي توان به عدم امكان تامين
تجهيزات و اجناس مورد نظر تعميرات اساســي ،نياز به استفاده از ابزار آالت
و و ســايل تعميراتي و تامين آن از پااليشــگاه هاي ديگر اشــاره كرد .ضمن
اينكه با توجه به نصب برخــي تجهيزات در ارتفاع ،احتمال ريســك و اتالف
زمان بيشــتري براي تعميرات انتظار مي رفت .با ايــن وجود عليرغم پيش
بيني ها ،واحد  NHTكه تعميرات اساســي آن  22روز تخمين زده شــده
بود با  9روز ،واحــد CCRكه  24روز پيش بيني شــده بود با  4/5روز و واحد
آيزومريزاســيون كه  22روز پيش بيني شــده بود با  1/5روز صرفه جويي در
زمان ،در مدار ســرويس قرار گرفتند .وي مهمترين كارهــاي ويژه اي را كه
در تعميرات اساسي مجتمع بنزين ســازي انجام شد ،برشمرد :كاليبراسيون
اندازه گير سطح رآكتورهاي واحد احياي مدام و تعويض Gamma Ray
 ،Sourceنصب ولو براي پيشگيري از بروز حوادث احتمالي روي
كولرهايهوايي، 72102-Eبا توجهبهعدم تامينباندلهاي سفارشگذاري
شدهدرسال،1396اصالحوبهبود()modificationسطوحآببنديمبدل
 ، 7312A/B-Eاصالح و بهبود ( )modificationسطوح آب بندي مبدل
7319A/B-Eوتعويضكاملتيوبباندل72204-Eو.....
قزويني زاده در بخش ديگري از سخنان خود گفت :بدون شك آنچه موجب

شد كه واحدهاي مجتمع بنزين ســازي در كمترين زمان ممكن و با بهترين
كيفيت انجام شــود تا يكي از مهمترين واحدهاي توليد سوخت شركت راه
اندازي مجدد گردد ،تعهد و تالش همه جانبه همكاران اين شركت بود كه به
حق قابل تقديراست.
گفتني اســت با بهره برداري از مجتمع بنزين ســازي از  4سال گذشته،
شركت پااليش نفت اصفهان روزانه حدود  12ميليون ليتر بنزين يورو 4توليد
مي كند و براي توزيع در جايگاههاي سوخت كشــور ،به شركت ملي پخش
فرآورده هاي نفتي تحويل مي دهد.
مدير نگهداري و تعميرات شــركت پااليش نفت اصفهــان ادامه داد :در
همين زمان برج خنك كننده  Aو مشــعل شماره  3اين شــركت را نيز مورد
تعميرات اساســي قرار داديم .در تعميرات برج خنك كننــده  ، Aاليروبي
حوضچه ،تنظيم و هم محوري تلمبه اصلي انتقال آب برجهاي خنك كننده
 ،2206p Aتعويض قسمتي از مسير برگشتي برج كننده Aو ....انجام شد.

