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مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :انجام عملیات ساختمانی  ،احداث  ،نصب ،تست و راه اندازی یک دستگاه فیدر  33کیلوولت و یک دستگاه بانک خازنی  33کیلوولت به ظرفیت 4/8
مگاوار در پست  230/132/33کیلوولت سپیدار اهواز با موفقیت انجام شد .محمود دشت بزرگ گفت  :هدف از اجرای این پروژه کاهش تلفات ،افزایش ولتاژ و اصالح ضریب توان  ،آزاد سازی بخشی
از ظرفیت ترانسفورماتور  T6پست سپیدار و خطوط  230و  132کیلوولت پست بوده است .وی اظهار داشت :هزینه اجرای این پروژه در کالن شهر اهواز دو میلیارد و  300میلیون ریال بوده که از محل
اعتبارات شرکت برق منطقه ای خوزستان تامین و پرداخت شده است .دشت بزرگ تصریح کرد :همه مراحل طراحی و خدمات مهندسی این طرح و همچنین ساخت تجهیزات و اجرای عملیات توسط
شرکتهای داخلی انجام شده است.
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مدیرعامل آب منطقهای گلستان:

خبر

سرانه آب هر نفر در گلستان  ۱۴۰۰مترمکعب است

مدیرعامل شرکت آبفار استان بوشهر:

 40درصداز لولههای آب روستایی استان فرسوده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر با بیان اینکه برای
اجرای مجتمعهای آب روستایی استان بوشهر  ۴۲میلیارد تومان هزینه شد
گفت :برای تکمیل این پروژههای آبرسانی به  ۱۶۲میلیارد تومان اعتبار نیاز
است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب روستایی استان بوشهر مسعود
نصوری در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر با بیان اینکه منابع آب
آشامیدنی استان بوشهر به استانهای همجوار وابسته است اظهار داشت 90 :درصد
منبع تامین آب آشامیدنی استان بوشهر در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس
قرار دارد .وی با اشاره به انتقال آب به استان بوشهر با خطوط طوالنی خاطرنشان
کرد :ترمیم خطوط انتقال آب استان بوشهر که با سرمایهگذاری قابل توجهی اجراء
شده باید در اولویت برنامههای تخصیص اعتباری قرار بگیرد .مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب روستایی استان بوشهر با اشاره به فرسودگی خطوط انتقال آب کوثر و
کازرون تاکید کرد :از  3هزار و  300کیلومتر شبکه آبرسانی روستایی استان بوشهر
 40درصد فرسوده که برای اصالح این شبکه  98میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
نصوری با تاکید بر تخصیص اعتبار الزم برای اجرای طرح کاهش هدر رفت آب
افزود :در خواست میشود برای پایش خطوط انتقال آب استان بوشهر و کاهش هدر
رفت آب در بخش اعتبارات نگاه ویژه شود .وی بااشاره به ایجاد مخازن آب روستایی
خاطر نشان کرد :برای ایجاد مخازن آب روستایی استان بوشهر به ظرفیت  23هزار
متر مکعب به  16میلیارد تومان اعتبار نیاز است .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
روستایی استان بوشهر با تاکید بر توجه به تکمیل مجتمعهای آب روستایی افزود:
 11مجتمع آب روستایی استان بوشهر به طور متوسط دارای  25درصد پیشرفت
فیزیکی است که نیاز به توجه ویژه برای تکمیل است .نصوری با بیان اینکه برای
اجرای این مجتمعهای آب روستایی  42میلیارد تومان هزینه شده افزود :برای
تکمیل این پروژههای آبرسانی به  162میلیارد تومان اعتبار نیاز است .وی تاکید
کرد :اصالح خطوط انتقال آب روستایی استان بوشهر که در معرض آسیب قرار دارد
باید در اولویت قرار بگیرد.

علی نظری در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد:
ما معتقدیم بحث آب بحث زیرساخت است و با فراهم
کردن زیرساخت مناسب میتوانیم زمینهساز تحقق شعار
سال شویم.وی افزود :ما در کشوری خشک و نیمه خشک
زندگی میکنیم که تنها  ۱۵درصد خاک آن دارای شرایط
آب و هوایی خوبی است.
مدیرعامل آب منطقهای گلستان با بیان اینکه سه اقلیم در
استان وجود دارد ،اظهار کرد :در اقلیم خشک و نیمه خشک
استان  ۲۵۰میلیمتر بارندگی ،اقلیم خزری  ۶۰۰میلیمتر
بارندگی و اقلیم کوهستانی  ۳۰۰میلیمتر بارندگی را شاهد
هستیم.نظری افزود :از ابتدای سال تاکنون  ۳۴۳میلیمتر بارندگی
داشتیم و این در حالی است که در همین بازه زمانی سال گذشته
 ۵۲۴میلیمتر بارندگی ثبت شده است.وی با بیان اینکه متوسط
بارندگی درازمدت در استان  ۴۱۱میلیمتر است ،تصریح کرد:
ما در بازه زمانی مشابه سال گذشته  ۳۵درصد کاهش و در بازه
زمانی دراز مدت  ۱۷درصد کاهش بارندگی داشتهایم.وی با بیان
اینکه در حال حاضر  ۹۱میلیون متر مکعب آب در پشت سدهای
گلستان ذخیره شده است ،افزود :این حجم آب  ۳۲درصد از حجم
سدهارا تشکیل میدهد و این در حالی است که در سال گذشته
 ۲۱۸میلیون متر مکعب آب در پشت سدها ذخیره داشتهایم.
نظری افزود :در کشورهای پر آب سرانه آب برای هر نفر یک هزار
و  ۷۰۰متر مکعب ،در کشورهای کم تنش بین هزار تا یک هزار
و  ۷۰۰متر مکعب و در کشورهای بحرانی حدود هزار متر مکعب
در نظر میگیرند.وی تصریح کرد :میزان سرانه در نظر گرفته شده
در کشور ما برای هر نفر یک هزار و  ۶۰۰متر مکعب و در استان
گلستان یک هزار و  ۴۰۰متر مکعب است.نظری گفت :میزان بهره
برداری از آبهای تجدید پذیر در کشور  ۸۶درصد و در استان
گلستان  ۷۶درصد است.مدیرکل آب منطقهای گلستان گفت۸۷ :

درصد بهره وری از آبهای تجدیدپذیر مربوط به بخش کشاورزی،
 ۱۰درصد آب شرب و سه درصد در بخش صنعت است.وی افزود:
با توجه به افزایش جمعیت ما با افزایش تقاضا در مصرف آب رو به
رو میشویم.مدیرعامل آب منطقهای گلستان با بیان اینکه باید در
زمینه عرضه و تقاضای آب مدیریت داشته باشیم ،افزود :اگر امروز
 ۸۷درصد به بخش کشاورزی تعلق میگیرد ممکن است در آینده
این مقدار به یک درصد کاهش پیدا کند و در این صورت نزاعها
باال میرود و بین نسل ما و نسل آینده تنازع به وجود میآید.نظری

استاندار فارس:

امام علی(ع) بزرگترین بخشنده تاریخ است

استاندار فارس با تأکید بر اینکه امام علی(ع) بزرگترین بخشنده تاریخ است،
گفت :امام چاههایی را در مدینه حفر و وقف نیازمندان می کرد.
محمدعلی افشانی در مراسم تقدیر از خیرین مرکز پیوند ابوعلی سینا با بیان این
که امام علی(ع) امام پرهیزکاران ،حق طلبان و عدالت خواهان است ،اظهار داشت:
خانه آن حضرت ،خانه سعادت بشری است.
وی با اشاره به این که موفقیت ملک حسینی در انجام کار عظیم مرکز پیوند ابوعلی
سینا به دلیل عنایت خداوند و اتصال به خانه امام علی(ع) است ،افزود :در این خانه
پدر ،مادر ،پسر و دختر الگوی بی بدیل بشر بودند و هر کس در این مسیر عبور کند
حتما سعادتمند است.
افشانی با بیان این که امام علی(ع) بحر جود و دریایی بخشش بود و هیچ کس در
بخشش به پای او نمی رسد ،افزود :امام علی(ع) خداوند سخن در منبر بود؛ خداوند

اظهار کرد :آب منطقهای متولی آب در استان بوده و ما تالش
میکنیم  ۷۲درصد از آبهای سطحی را با استفاده از سد زدن
مهار کنیم.وی با بیان اینکه تالش خوبی در زمینه ساخت سدها
ایجاد شده است ،تصریح کرد :سد نرم آب در دست اجراست و
تنها پروژهای است که از ماده  ۵۶در حال دنبال شدن است و
توانایی ذخیره  ۱۹۰میلیون متر مکعب آب را در خود دارد.نظری
افزود :این سد توانایی تأمین آب مورد نیاز چهار شهر و  ۱۳۰روستا
را دارد و حکم پشتبان سد وشمگیر در مواقع کم آبی خواهد

قلم در نهج البالغه بود؛ خداوند شجاعت در میدان نبرد بود و بنده خدا در همه جا
بود؛ کسی که بنده خدا باشد ،جز خدا کسی را نمی بیند و اطاعت نمی کند.
استاندار فارس با بیان این که امام علی(ع) درس آزادگی آموخت ،تصریح کرد:
در خانه علی(ع) ،امام حسین(ع) آموخت از همه چیز بگذرد و به صحرای کربال
بیاید.
وی اظهار داشت :امام علی(ع) دو درد داشت؛ یکی درد حاصل از شمشیر ابن
ملجم و فراتر از آن دردی که او را به نخلستان های مدینه می کشاند ،سر در چاه فرو
می کرد و نعره های شیرخدا بلند می شد که بیشتر از جانب متعصبان کم عقلی که
او را به ستوه آورده بودند؛ امام علی(ع) درد شمشیر را کمتر احساس می کرد؛ این
مائیم که بیشتر از این درد می گوئیم.
وی با اشاره به این که امام علی(ع) را باید از دشمنانش شناخت ،افزود :در جنگ
جمل دوستان خیانت کار ،پیمان شکنان خودخواه و پیران خود پرستی که جوانی
را به خداپرستی سپری کرده بودند ،برای جاه طلبی در برابر امام علی(ع) شمشیر
کشیدند و در نهایت از بین رفتند.

داشت.وی افزود :پروژه سد نرم آب از پیشرفت منطقی برخوردار
است و درصد انحراف آن از برنامه عملیاتیاش یک درصد است.
مدیرعامل آب منطقهای اظهار کرد :پیشرفت فیزیکی سد نرم آب
 ۷۰درد بوده و اگر نقدینگی فراهم شود تا سال  ۹۷به بهرهبرداری
میرسد.نظری اظهار کرد :ساخت این سد یکبار در سال  ۹۳تا
مرز تعطیل شدن و بیکاری نیروهای شاغل آن کشیده شد اما در
سال  ۹۴با مبلغ ۵۲میلیارد تومان احیا شد و در سال  ۹۵هم با
مبلغ  ۹۰میلیارد تومان آن را تأمین اعتبار کردیم.مدیرعامل آب
منطقهای استان گلستان گفت :برای تأمین اعتبار این سد مبلغ
 ۹۲میلیون یورو معادل  ۳۷۰میلیارد تومان از بانک توسعه وام
دریافت کردهایم.وی افزود :این سد به شکل مدرن به مدت پنج
سال اجرایی میشود و با بانک توسعه تمام مذاکرات آن انجامشده
است.نظری با بیان اینکه مناقصه مربوط به این سد بینالمللی بود
و حدود  ۴۵شرکت در مناقصه آن شرکت کردند ،اظهار کرد:
مشکلی که در رابطه با این سد داشتیم بحث گارانتی بانک بود که
با مصوبهای از هیئت دولت ،دیگر مشکلی در این رابطه نداریم.وی
افزود :اجرای زهکشی اراضی از اولویتهای استان بوده و تاکنون
 ۴۵۰هزار هکتار آن انجام شده که  ۲۸۰هزار هکتار آن به عنوان
اولویت و  ۵۲هزار هکتار آن در مطالعات اولیه است.وی اظهار کرد:
روان آبها بهشدت کاهش پیدا کرده و توصیه ما این است که
افرادی که از آبهای سطحی استفاده میکنند  ۵۰درصد میزان
استفاده از این آبها را کاهش دهند.نظری بابیان اینکه باید بین
ورودی به سفره زیرزمینی و خروجی آن تعادل ایجاد کنیم ،افزود:
متأسفانه  ۲۵درصد چاههای استان کفشکنی و الیروبی شده و
یا مکان چاه به دلیل افت آب تغییر کرده است که این خبر خوبی
نیست.مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان افزود :گرگان در
بخش استفاده از آبهای زیرزمینی و گنبد در بخش استفاده از
آبهای سطحی در استان رتبه دار هستند.

استاندار فارس با اشاره به اینکه در جنگ نهروان متعصبان بی شعور که بازیچگان
جهل و تعصب بودند و از علی(ع) خود را عاقل تر و فهیم تر در دین می دانستند به
جنگ امام علی(ع) آمدند ،گفت :آنان خود را حق مطلق می دیدند؛ این خود حق
بینی آفت همیشه اسالم بوده و هست؛ مزدوران بی خردی که بدون کوچک ترین
درکی با امام علی(ع) جنگیدند.
افشانی افزود :در صفین ،دشمنان رویاروی امام علی(ع) که اسالم منهای عدالت
بودند به جنگ آمدند و امام علی(ع) برای عدالت جنگید و او شهید راه عدالت است.
استاندار فارس با تصریح به این که عمل آدم ها نشان می دهد که چه اعتقادی
دارند ،گفت :کسی که به راحتی از مالش نمی گذرد نمی توان به سادگی پذیرفت
که علی وار زیسته باشد.
افشانی با بیان این که کسانی که پا در عرصه های خیر می گذارند احساس
مسئولیت در برابر جامعه خویش دارند ،ادامه داد :در جامعه امروز که انسان ها،بیشتر
فرصت طلب هستند ،انسان هایی وجود دارند که برای درمان و آموزش دیگران
فرصت سازی می کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبرداد

امضای تفاهم نامه افزایش کارایی موتورخان ه ها در استان اصفهان
تفاهم نامه همکاری اجرای طرح ملی افزایش کارآیی
موتورخان ه ها میان شرکت بهینه سازی سوخت کشور و
برخی از شرکتهای خدماتی استان اصفهان امضا شد.
به گزارش خبرنگار «ابتکار» از اصفهان ،تفاهمنامه همکاری
اجرای طرح ملی افزایش کارآیی موتورخان ه ها با هدف
ممیزی انرژی ساختمان ها و اجرای طرح افزایش کارایی در
موتورخانه ساختمانهای اداری و عمومی و خدماتی و سایر
همچنین مسکونی مورد تقاضای مستقر در استان اصفهان
میان استانداری اصفهان و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و
سازمانهای مرتبط استان اصفهان از جمله شرکت گاز امضا شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در خصوص این تفاهم نامه
بیان داشت :این تفاه م نامه با هدف ممیزی انرژی ساختمان ها
و اجرای طرح افزایش کارایی در موتورخانههای ساختمانهای
اداری ،عمومی ،خدماتی و همچنین مسکونی مورد تقاضای
مستقر در استان اصفهان به امضای دکتر علی وکیلی مدیرعامل
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور ،دکتر رسول زرگرپور
استاندار اصفهان  ،مهندس حجت ا ...غالمی مدیر کل راه و
شهرسازی استان اصفهان ،مهندس علی عموشاهی رئیس
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و شرکت گاز
استان اصفهان رسید .سید مصطفی علوی افزود :تفاهم نامه
مورد نظر در ذیل فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری
سال  1396به عنوان «اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال» و در
راستای پروژه بیع متقابل افزایش کارایی  30هزار موتورخانه
و سامانه گرمایشی ساختمانهای کشور از برنامههای وزارت

نفت در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد براساس ماده 12
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

رشد  23درصدي متسابقین قرآنی منطقه  8عملیات
انتقال گاز
تبریز  -مجید مسلمی :مرحله مقدماتي بيست و يكمين دوره مسابقات
قرآن كريم و نهج البالغه ويژه فرزندان كاركنان و همچنين دهمين دوره
مسابقات ويژه كاركنان و همسران منطقه  8عمليات انتقال گاز در تبريز
برگزار شد.
اين دوره از مسابقات طي آيين باشكوهي در فضاي روحاني و معنوي مصلي بزرگ
امام خميني(ره) تبريز ،با حضور مسئولين ،كاركنان و متفكران قرآني بصورت تجميعي
برگزار و شرکت کنندگان در رشته هاي حفظ ،قرآئت ،مفاهيم ،نهج البالغه ،احكام ،اذان
و  ...با هم به رقابت پرداختند .در ابتداي مراسم يداله بايبوردي ،مدير منطقه  8عمليات
انتقال گاز ،ضمن تبريك اعياد شعبانيه گفت :انسان بايد قرآن را سرلوحه زندگي خود
قرار دهد چرا كه امروزه گره تمام مشكالت اجتماعي و اخالقي در سايه قرآن و تمسك

محمد محبوب با اشاره به لزوم ارتقاء سطح آموزشي
علمي و فرهنگي شهروندان اظهار كرد :جشنواره
سرگرمي هاي علمي و خالقيت در بوستان ملل در حال
برگزاري است.
محمد محبوب معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري ساري در
گفتگويي برگزاري كارگاه هاي آموزشي را گامي جهت باالبردن

مصوب  1394و آئین نامه اجرائی آن به منظور همکاری در
اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در سیستمهای

به آن قابل حل مي شود .بايبوردي ،قرآن را معجزه رسول خدا و تنها كتاب مستند براي
هدايت و راهنمايي بشر معرفي كرد و افزود :قرآن تنها كتابي است كه هم اعجاز بودن
آن از داليل خاتم نبوت است و هم محفوظ ماندن آن بدون هيچ تحريف و دگرگوني
در طول تاريخ اين اعجاز را به اثبات مي رساند .مدير منطقه  8عملیات انتقال گاز ایران
با اشاره به افزايش  23درصدي آمار شركت كنندگان مسابقات قرآني نسبت به سال
قبل اضافه كرد :در اين دوره از مسابقات  408نفر از متسابقين شركت کردند كه از اين
تعداد  140نفر كاركنان مرد 11 ،نفر كاركنان زن 98 ،نفر همسران كاركنان و 159
نفر نيز فرزندان كاركنان را به خود اختصاص داده است .همچنين در حاشيه برگزاري
اين مسابقات ،كودكان حاضر در محل فرصت یافتند در مسابقه نقاشی و قصه گویی
هنر خود را در معرض نمایش قرار دهند .بنابراين گزارش ،نفرات منتخب هر رشته در
مرحله مقدماتي بيست و يكمين دوره مسابقات قرآن كريم و نهج البالغه ويژه فرزندان
و دهمين دوره مسابقات قرآن و نهج البالغه ويژه كاركنان و همسران منطقه  8عمليات
انتقال گاز ،عالوه بر دريافت جوايز ارزنده به عنوان نمايندگان منطقه ،به مرحله سراسري

راه خواهند يافت .همچنین در مراسم افتتاحیه از فعاالن و برترين هاي قرآني نیز تقدير
و تشكر به عمل آمد.

برگزاري جشنواره سرگرمي هاي علمي و خالقيت در بوستان ملل
اطالعات عمومي و سطح دانش شهروندان دانست و گفت :معاونت
فرهنگي اجتماعي شهرداري ساري در اين راستا اقدام به برگزاري
جشنواره سرگرمي هاي علمي و خالقيت در بوستان ملل کرده
است .وي به استقبال شهروندان از اين جشنواره اشاره و افزود:
با برنامه ريزي هاي صورت گرفته اين جشنواره در زمينه هاي
رباتيك  ،نجوم ،بازي هاي فكري  ،دومينو و خالقيت در حال

گرمایشی موتورخانه ها در بخشهای مختلف تنظیم شده
است .وی با اظهار خرسندی از امضای این تفاهم نامه و تاثیر
شرکت گاز استان اصفهان در بهینه سازی سوخت کشور گفت:
این شرکت با توزیع ساالنه  20میلیارد متر مکعب سوخت پاک
در کاهش حجم آالیندههای زیست محیطی سهم بسزایی دارد
ولیکن این حجم مصرف قطعاً بهینه نیست و امیدواریم در
سایر بخش ها ی مصرفی نیز شاهد اجرای برنامههای مشابهی
باشیم  .مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خاطر نشان کرد
 :با اجرای طرح ملی افزایش کارآیی موتورخان ه ها میزان قابل
توجهی از مصرف گاز طبیعی کاهش خواهد یافت .علوی ،با
اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی این تفاهم نامه کاهش
آالیندههای زیست محیطی ناشی از کاهش مصرف گاز در
ساختمان ها ی اداری و مسکونی می باشد  ،بیان داشت :این
شرکت در راستای توسعه فرهنگ صرفه جویی  ،مصرف بهینه
و رعایت نکات ایمنی برنامههای مختلفی را اجرایی نموده
و در این راستا طی چند سال اخیر موفق عمل کرده است.
مهندس گفت :اجرای مفاد این تفاهم نامه صرفاً در قالب انعقاد
قراردادهای آتی بصورت مجزا بین طرفین و براساس مقررات و
ضوابط حاکم بر شرکت ملی نفت ایران صورت خواهد پذیرفت
و میزان مشارکت مالی و غیرمالی وظایف و تعهدات هریک
از طرفین به تفکیک مشخص خواهد شد .گفتنی است ،این
تفاهم نامه روز چهارشنبه مورخ  17خرداد ماه سال جاری به
امضا رسید و از تاریخ امضاء به مدت  2سال دارای اعتبار است
که درصورت نیاز تمدید خواهد شد.

برگزاري است .محبوب ادامه داد :در اين جشنواره اساتيد و
كارشناسان در زمينه آشنايي با علم رباتيك و نمايش ربات ها
توضيحات جامعي را به مخاطبين ارائه مي دهند .اين مسئول رصد
كردن آسمان به وسيله تلسكوپ در اين زمينه را از ديگر برنامه
هاي اين جشنواره دانست و خاطر نشان كرد :در اين زمينه از
كارشناسان زبده استفاده شده تا آموزش هاي تخصصي به شركت

كنندگان داده شود .معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري ساري
خاطر نشان كرد :برگزاري كارگاه هاي آموزشي و نيز جشنواره
هاي علمي در زمينه هاي مختلف براي شهروندان تداوم خواهد
داشت .شايان گفتن است جشنواره سرگرمي هاي علمي از ۱۲
خرداد تا  ۴تيرماه هر روز از ساعت  ۱۷الي  ۲۳در بوستان ملل
برگزار و شركت در آن رايگان مي باشد.

