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نشست مدیران دستگاه های تابعه 
وزارت ارتباطات در استان با استاندار 

مرکزی
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان در این 
نشست، ضمن تشریح وظایف و برنامه های وزارت متبوع 
در سطح اســتان، آخرین اقدامات انجام شده مجموعه 

تحت امر خود را در استان تشریح کرد .
براســاس این گزارش، در ادامــه مهندس لطفی مدیر 
مخابــرات منطقه مرکــزی نیز ، گزارشــی از عملکرد 
مجموعــه تحت االمــر خــود را برای جمــع حاضر 
تشریح کرد و جلســه پس از ارایه گزارش سایرمدیران 
دستگاه های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در 
استان با ارائه رهنمودهایی از سوی فرزاد مخلص االئمه، 

استاندار مرکزی خاتمه یافت.

ساسان سليماني :
در شیراز حدود 400 هزار مشترک خوش 

مصرف داریم 
  هم زمــان با هفته صرفه جویی در مصرف آب، باهدف 
فرهنگ سازی مدیریت مصرف بهینه آب از مشترکین 

کم مصرف آبفا تجلیل شد.
یکی از راه های تشویق شهروندان به مصرف صحیح آب، 
معرفی مشترکانی است که با پیروی از الگوهای صحیح 
مصرف توانسته اند به خوبی مصرف آب خود را مدیریت 
کنند. هم زمان با هفته صرفه جویی در مصرف آب، روابط 
عمومی و آموزش همگانی با همکاری معاونت خدمات 
مشــترکین و درآمد آبفا شــیراز در راستای آموزش و 
فرهنگ ســازی مصرف بهینه آب، با برگزاری جلسه ای 
از مشترکین کم مصرف به  پاس رعایت فرهنگ صحیح 

مصرف آب به عنوان سرمایه ای ملی، تقدیر کرد.
معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفا شیراز در این 
مراسم ضمن تقدیر از مشترکانی که با صرفه جویی در 
مصرف آب یاریگر شــرکت آب و فاضالب شیراز بودند 
ابراز داشــت: در سال های اخیر ازیک  طرف خشکسالی 
کــم بارش و از طرف دیگر افزایش دما و تبخیر، ما را با 

بحران مواجه کرده لذا نیازمندیم بهینه مصرف کنیم.
ساسان سلیماني افزود: در شیراز نزدیک به حدود ۴۰۰ 
هزار مشترک خوش مصرف داریم به عبارتی ۶۵ درصد 

مشترکین، الگوی مصرف آب را رعایت می کنند.
این مقام مســئول افزود: الگوی مصــرف آب به ازای 
هــر اشــتراک ۱۵  مترمکعب در ماه تعریف شــده که 
اگر کمتر مصرف شــود جز مشترکین کم مصرف قرار 
خواهند گرفــت.وی در پایان افزود: امیدواریم مدیریت 
بهینه مصرف آب به عنوان یک فرهنگ در میان مابقی 
مشترکین نهادینه شود تا بتوانیم این سرمایه بی مانند 
را که به  عنوان امانت در دست ما سپرده شده به خوبی به 

آیندگان خود منتقل کنیم.
این مقام مسئول متذکر شد:این رعایت مصرف بهینه 
آب نه تنها به فصول گرم و تابستان ،بلکه باید در طول 

سال رعایت شود.

خبر

معاون فنی منطقه شمال شــرق گفــت: عملیات 
تعمیر اساســی توربین رستون تی.بی ۴۰۰۰ مرکز 
انتقال نفت و تاسیســات سبزوار با تکیه بر دانش و 
تالش مهندســان داخلی این منطقه با موفقیت به 
پایان رسید. محمدعلی دهقان با اشاره به اینکه در 
گذشته نچندان دور تعمیر اساسی این توربین ها و 
تهیه قطعات مستهلک آن توسط خارجی ها انجام 
می شــد، افزود: در حال حاضر با تکیه بر تخصص و 
تجربه جوانان ایــن مرز و بوم، هم در دانش اورهال 
و تعمیر اساســی و هم در تهیه قطعات مستهلک 
توربین  رستون به خودکفایی رسیده و دیگر نیازی 

به خارج از کشور نداریم.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران- منطقه شمال شرق؛ وی ادامه 
داد: اقدام شایسته تقدیر نیروهای بومی این شرکت 
در راســتای تحقق منویات مقــام معظم رهبری و 

اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.
معاون فنی منطقه شمال شــرق خاطر نشان کرد: 
به دلیل باال بودن ســاعت کارکرد، توربین از لحاظ 
استاندارد نیاز به تعمیر اساسی داشت، لذا گروه های 
فنی منطقه پس از تهیه و تامین قطعات مورد نیاز 
در مدت زمان 2۰روز عملیات تعمیر اساسی آن را 
با موفقیت انجام داده و توربین در مدار بهره برداری 

مجدد قرار گرفت.
دهقان افزود: در این پروژه تمامی قطعات توربین باز 
شده و قطعات هات.سکشن )نواحی تحت حرارت( 

بوسیله تست های غیر مخرب )مایعات نافذ و جریان 
گردابی( تست شده و قطعات معیوب با استفاده از 
جوش ارگون تعمیر و ترمیم گردیده و دوباره نصب 
شدند.وی گفت: اورهال این توربین بر اساس زمان 
کارکرد آن زمانبندی و اجرا می شــود اما به منظور 
حفظ فعالیت توربین در حالــت پایدار عملیاتی و 
جلوگیری از هرگونه آسیب جدی، همه توربین های 
این منطقه منطبق با توصیه های سازنده و بر اساس 
شرایط عملیاتی گزارش شده در بازدیدهای دوره ای، 

بازرسی و کنترل می شوند.
وی افــزود: برای اجرای تعمیرات اساســی توربین 
رســتون تی.بی ۴۰۰۰ مرکز انتقال نفت ســبزوار 
رعایت کامل شــیوه نامه های ایمنی و بهداشتی با 
اعتماد به دانش داخلی و تالش و همت متخصصان 
منطقه شمال شــرق، بدون هیچ گونه حادثه ای به 

پایان رسید.
وی در بخش دیگری از ســخنانش بیان داشت: در 
این عملیات یاطاقان ها، کمپرســور و پاور توربین 
تعویض شده و سایر قطعات ثابت آن مورد بازرسی 
و تعمیر قرار گرفت.معاون فنی منطقه شمال شرق 
اضافــه کرد: با توجه به لزوم تعویض برخی قطعات 
این توربین و تحریم هــای موجود در این بخش، با 
تدابیر و پیگیری های الزم توانستیم با همکاری یک 
شــرکت داخلی، قطعات مورد نیــاز را بازطراحی و 

تولید نماییم.
دهقان با اشــاره به صرفه جویی ۱۵میلیارد ریالی 

تعمیر اساسی این توربین برای شرکت خطوط لوله 
و مخابــرات نفت ایران، تاکید کرد: تالش همکاران 
ســاعی واحد مکانیک منطقه شمال شرق فقط در 
بخش اجرا و تعمیر توربین به این صرفه جویی دست 
یافته و در سایر بخش ها که تهیه قطعات مستهلک 
توربین مهمترین آن اســت، بدلیل نبود اطالعات 
ارزی برای تهیه قطعات خارجی، میزان صرفه جویی 
قابل محاسبه نیست ولی قطعا در آن بخش نیز به 
موفقیت های چشمگیری دست یافته ایم که کوتاه 

شدن زمان تهیه قطعات، مهمترین آن است.

وی در توضیح این مطلب گفت: تعمیرات اساســی 
توربین هــا در گذشــته با قطعــات خارجی انجام 
می شــد که به دلیل تحریم ها همواره مشکالتی بر 
سر راه تأمین قطعات وجود داشت، اما خوشبختانه 
اکنــون قطعات توربین های رســتون با حمایت از 
تولیدکنندگان در داخل کشــور ساخته می شود و 
همین امر زمان تهیه قطعات و برگشــت توربین به 

مدار بهره برداری را خیلی کوتاه کرده است.
معاون فنی منطقه شمال شرق افزایش راندمان کار 
توربین و تداوم انتقال پایدار فرآورده های نفتی را از 

مزیت های تعمیر اساسی این توربین ها عنوان کرد و 
یادآور شد: برای تعمیر این توربین حدود یک هزار و 
7۰۰ نفر ساعت کار مستمر زمان صرف شده است.

دهقان همکاری رییس واحد تعمیرات خط منطقه 
شمال شــرق در تعمیر اساســی توربین رســتون 
تی.بی۴۰۰۰ را نشان از همکاری صمیمانه واحدهای 
فنی این منطقه دانست و تاکید کرد: علیرضا رحیمی 
این جوان شایسته، شــرایط سخت کمبود نیروی 
منطقه را بدرســتی درک کرده و ضمن رهبری و 
راهبری واحد تعمیرات خط، در پروژه حضور مستمر 
و دلسوزانه داشــته تا هرچه سریعتر این اورهال به 
ســرانجام رســیده و توربین به مــدار بهره برداری 
برگردد.وی همچنین با اشــاره به اینکه بخشــی 
از تســت های غیرمخرب قطعات توربین توســط 
محمدعلی قاسمی کارشناس واحد بازرسی فنی و 
یکی دیگر از جوانان این منطقه انجام شــد، گفت: 
سایر تست ها نیز توسط یک شرکت ایرانی با نظارت 
دقیق و مستمر واحد بازرسی فنی انجام گردید و این 
امر از نقاط مثبت این اورهال بود و ثابت کرد اعتماد 
به جوانان متخصص بومی در شرایط سخت تحریم ها 

قطعا راهگشاست.
شــایان ذکر است: توربین رستون تی.بی ۴۰۰۰ در 
مرکز انتقال نفت سبزوار به عنوان محرک پمپ و در 
نتیجه پمپاژ فرآورده های نفتی، مورد استفاده قرار 
می گیرد که عموما بعد از هر ۴۰هزار ساعت کار، به 

تعمیرات اساسی نیاز دارد.

معاون فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق عنوان کرد: 

تعمیر اساسی توربین های رستون با تکیه بر تخصص مهندسین بومی

خوش استقبال و بد بدرقه در ورزش 

سال هاست که در محافل مختلف از خوش استقبال بودن و بد 
بدرقه کردن ورزشی ها سخن گفته می شود، ولی واقعا این حرف 
تــا چه میزان صحت دارد و اینکه چه عواملی در آن دخیل بوده 
که ورزشی ها مصداق ان شده اند، مبحثی است که این یادداشت 

به اختصار به ان خواهد پرداخت.
در گذشــته که هنوز ورزش های نوین راهی به ایران پیدا نکرده 
بودند و جامعه بافت و تفکر ســنتی داشت عیاران و پهلوانان در 
شهر و برزن اعتبار و جایگاه خاصی داشتند، این پهلوانان که از 
لحاظ جسمانی و روحانی پرورش یافته مکتب زورخانه ها بودند، 
به خاطر مرام و مســلک مردمی، مریدان بسیاری داشته و مورد 
اعتماد عامه مردم دیارشــان بوده و در امور اجتماعی پیش قدم 
بودند. اما با ورود ورزش های نوین و توســعه و گسترش آن ها و 
تغییر بافت اجتماعی و فرهنگی کشور، شرایط فوق تغییر کرد و 
پهلوانان سبک سنتی بسیار محدود شدند؛ همین شرایط جدید 

و توجه عامه مردم به ورزش عاملی شد که خیلی از غیر ورزشی 
ها در ارکان ورزش کشــور قرار گیرند، از سال های قبل انقالب، 
از نظامیان گرفته تا سیاســیون و ... که هیچ نقطه اشــتراکی با 
ورزش نداشــتند، تصمیم ساز و تصمیم گیرنده و سیاست گذار 
ورزش شــدند. بر همین اســاس وقتی وارد ورزش می شدند، 
جامعه ورزش ناگزیر از دفع آنها، اســتقبال شایانی از آن ها می 
کرد ولی در زمان رفتنشان از ان مجموعه به هر دلیل، به خاطر 
ضعف کاری و تخصصی و همچنین عدم کارایی در ورزش هیچ 
گونه بدرقه ای از آن ها نمی شــد و هنوز هــم تا حدود زیادی 
این چنین است. البته این امر به هیچ وجه مطلق نبود ه و نیست و 
بودند و هستند افراد غیر ورزشی که حضورشان در مدیریت های 
ورزشی، ســرآغاز تحوالت مثبت و طوالنی مدت به نفع جامعه 
ورزش بوده و هســت و جامعه ورزش هم همیشه قدردان آنان 
خواهد بود، ولی جدا از این مســئله که تا حدود بسیاری عامل 
این مطلب بود، متاســفانه این مسئله در مورد خود ورزشی ها 
خصوصا در ســال های اخیر مصادیق بسیاری پیدا کرد! مثال در 

بعضی از فدراســیون ها، روسایی که خود ورزشی بوده و ادعای 
مرام و مســلک ورزشی هم داشــتند، زمانی که به فالن مدیر، 
مشاور، مربی یا اسپانسر نیاز دارند، چنان فرش قرمز پهن کرده و 
استقبال می کنند ولی به محض برطرف شدن خواسته و استفاده 
از اطالعات و تجربیات ان افراد، چنان با بی مهری و بدون تکریم 
و خداحافظی، قطع همکاری می کنند که درود و خدا بیامرزی 
برای همان غیر ورزشــی ها درمی آورند که مصداق بارز آن در 
این روزها، فدراسیون ورزش های همگانی است که نماد توسعه 
و گسترش ورزش های عمومی در کشور است و مورد دیگر هم 
زمانی است که رئیس ورزشی جدیدی برای فدراسیونی انتخاب 
یا انتصاب می شود و آن شخص به تصور آنکه مدیران و مشاوران 
ورزشی فدراســیون، نیروهای رئیس قبلی هستند، چنان رفتار 
ســرد و خارج از عرف ورزشی با آن ورزشی ها می کند که جای 
بسی تعجب و تاسف است و صد رحمت به همان غیر ورزشی ها! 
جدیدترین نمونه آن متاسفانه فدراسیون به اصطالح دانشگاهی 
بسکتبال اســت که حتی از برگزاری یک جلسه ساده تودیع از 

مربیان و مدیران و مشــاورین قبلی هم خودداری کرد! واقعیت 
امر این اســت که احترام و تکریم پیشکســوت و کسانی که به 
انحای مختلف زحمت کشــیده اند جزو الینفک ورزش است و 
برای عیاران و پهلوانان این مســئله یــک اصل بوده و حتی در 
کشــورهایی که ما تصور می کنیم اخالق ورزشی حاکم نیست، 
دقیقا برعکس است و احترام و تکریم ورزشی های سابق بسیار 
مورد توجه است. امید که این مسائل مدنظر روسای فدراسیون ها 
و خصوصا مسئولین ارشــد ورزش قرار گیرد و تکریم و احترام 
پیشکسوتان و زحمتکشان را در زمان حیات آن ها فراموش نکنیم 
و بدانیم این چرخه همیشــه روی یک پاشنه نخواهد چرخید و 
خود را برای یک بار هم شده جای قدیمی ها بگذاریم که ما هم 
روزی خواستار این تکریم از سوی جوان ترها خواهیم بود و قطعا 
هرچه اخالق را از دل ورزش کمرنگ تر کنیم همه ما ورزشی ها 
ضربه خواهیم خورد و باشــد روزی که فرهنگ اصیل ایرانی و 
اسالمی با تفکر پهلوانی و مردم داری دوباره در ورزش کشورمان 

خودنمایی کند.

یادداشت

   علی بدیع 
   کارشناس ورزش و رسانه


