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اخبار
مراسم افتتاحیه دوازدهمین دوره
مسابقات والیبال وزارت نیرو در
گرگان برگزار شد

مراسم افتتاحیه مسابقات والیبال وزارت
نیرو با حضور دبیر شورای ورزش وزارت نیرو،
رئیس انجمن والیبال وزارت نیرو  ،مشاور
استاندار در امور اهل سنت ،نمایندگان مردم
گلستان در مجلس شورای اسالمی ،مدیران
کل دستگاههای اجرایی استان و مدیران عامل
صنعت آب و برق گلستان و ورزشکاران در
سالن شهید گرزین گرگان برگزار شد.مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق گلستان ضمن خیر
مقدم به مهمانان گفت  :مسابقات والیبال
وزارت نیرو از دهم تا پانزدهم آذرماه در گرگان
برگزار می شود و بر اساس قرعه کشی صورت
گرفته شده  ،گروهبندی مسابقات والیبال
مشخص شد.علی اکبر نصیری ادامه داد :
بر اساس قرعه کشی  ،تیمهای حاضر در
مسابقات والیبال برادران وزارت نیرو ،مقرر
شد  ۱۶تیم حاضر در این دوره رقابتها ،بازیهای
خود را در  ۴گروه  ۴تیمی در دو نوبت صبح
برگزار کنند.وی ادامه داد  :مراسم قرعه کشی
مسابقات والیبال برادران وزارت نیرو جمعه
شب با حضور مالک حسین زاده دبیر شورای
مرکزی ورزش وزارت نیرو و همچنین داریوش
عوض پور رئیس انجمن والیبال وزارت نیرو و
دیگر اعضای این انجمن و همچنین مربیان و
سرپرستان فنی تیمهای حاضر در مسابقات،
مدیران عامل صنعت آب و برق و اصحاب
قلم برگزار شد و تیمها حریفان خود را در
مرحله مقدماتی شناختند.وی گذری هم بر
کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق
گلستان در جشنواره شهید رجایی زد و گفت
 :به حول قوه الهی و با پشتکار همکاران توزیع
نیروی برق گلستان این شرکت توانست در
بین ۵۵شرکت برق منطقه ای و توزیع در
سراسر کشور رتبه اول را کسب کرد.نصیری
ادامه داد  :این شرکت توانست در سالجاری
در اقامه نماز رتبه اول همچنین و بر اساس
شاخص ها و معیار های موجود توانستیم در
 ۲سال پیاپی رتبه برتر جشنواره شهید رجایی
در بین دستگاههای اجرایی استان کسب
کنیم که از افتخارات شرکت است .مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق استان درپایان آرزوی
برگزاری مسابقات هرچه بهتر در این استان
خواستار شد.شایان ذکر است در ادامه دکتر
تربتی نژاد نماینده مردم گرگان و آق قال در
مجلس شورای اسالمی و همچنین دکتر قره
خانی نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای
اسالمی به ایراد سخن پرداختند.

اخبار

با هزینه اجرایی  ۱۳۹۵میلیارد ریال

 ۳۰پروژه عمرانی در منطقه  ۲شهرداری تبریز مشخص شده است
باقر خوشنواز با اعالم این خبر افزود :بودجه
کلی سال  ۹۷شهرداری منطقه  ۲تبریز  ۴۱۷میلیارد
تومان بود که در هشت ماهه امسال  ۵۵درصد این
بودجه تحقق یافته است و تالش می کنیم تا پایان
سال این میزان به  ۷۰درصد برسد.
وی در خصوص بررسی و روند تنظیم بودجه
سال آینده شهرداری منطقه گفت :طی جلسات
مختلف با مدیران و کارشناسان مربوطه در حال
بررسی و تنظیم بودجه سال آینده هستیم و تالش
می کنیم بودجه سال  ۹۸واقعی باشد.
وی اضافه کرد :برای بررسی و تنظیم بودجه سال
آتی وضعیت تحقق درآمد سال  ۹۷طی هشت
ماهه امسال و  ۴ماهه پایانی سال گذشته را در
نظر خواهیم گرفت و این به عنوان الگو ،سرفصل
بودجه سال  ۹۸خواهد بود که انتظار داریم کمیته
های تخصصی شهرداری تبریز و شورای شهر برای
واقعی شدن بودجه تالش کنند.
شهردار منطقه  ۲کالنشهر تبریز در خصوص
پروژه شاخص این منطقه شهرداری برای سال
آتی گفت :طراحی و اجرای پل همسان پل کابلی
انتخاب کرده ایم که پروژه بزرگی است و باعث روان
شدن ترافیک در آن منطقه می شود و تالش می
کنیم تا پایان سال  ۹۸به بهره برداری برسد.
خوشنواز افزود :مسیرگشایی ،تعریض و تملک
خیابان عطار نیشابوری دیگر پروژه مهم شهرداری
منطقه  ۲تبریز است که فقط  ۳۵میلیارد تومان
هزینه تملک آن می باشد.
وی تصریح کرد :در شرایط اقتصادی فعلی،
شروع و پایین این دو پروژه بسیار مهم و سخت
است ولی تالش می کنیم تا پایان سال آینده شاهد
بهره برداری از این دو پروژه باشیم.
شهردار منطقه  ۲کالنشهر تبریز در خصوص
پروژه های عمرانی این منطقه نیز گفت ۳۰ :پروژه
مهم عمرانی در منطقه  ۲شهرداری تبریز مشخص
شده است که جمع کل هزینه اجرایی آنها ۱۳۹۵
میلیارد ریال است.
وی خاطرنشان کرد :تالش شهرداری منطقه
دو تبریز به ثمر رساندن پروژه های عمران شهری
است که هر ماه یک پروژه را تقدیم شهروندان عزیز
تبریزی می کنیم.
خوشنواز همچنین به احداث پل عابر پیاده
بوستان بهاران به تفرجگاه عباس میرزا با اعتبار ۲۸
میلیارد ریالی در منطقه  ۲شهرداری تبریز اشاره
کرد و گفت :این پل محدوده شمالی و جنوبی
اتوبان شهید کسایی تبریز را با هدف توسعه
گردشگری به هم ارتباط می دهد.
خوشنواز به پروژه جابه جایی پل مقابل دانشگاه
تبریز به مرکز خرید جواهر اشاره کرد و گفت :این
پل بعداز سال ها باالخره با موافقت رئیس دانشگاه
تبریز به مقابل مرکز خرید جواهر منتقل شد.

تبریز  -اسد فالح :شهردار منطقه  ۲کالنشهر تبریز از تحقق  ۵۵درصدی بودجه شهرداری منطقه  ۲طی  ۸ماهه سال جاری خبر داد.
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واقعی باشد.
وی هزینه اجرایی این پروژه را  ۳میلیارد ریال
عنوان کرد و ادامه داد :دسترسی آسان شهروندان
و دانشجویان به بلوار استاد شهریار و رونق کسب
و کار در مرکز خرید جواهر تبریز از اهداف این
پروژه بوده است.
شهردار منطقه  ۲کالنشهر تبریز به پروژه اصالح
هندسی فلکه خیام در جاده ائل گلی تبریز نیز
اشاره کرد و گفت :این پروژه با اعتبار  ۳۵۰میلیون
تومانی و با هدف افزایش ظرفیت و قابلیت ترافیکی
تقاطع ،کاهش احتمال تصادفات و تامین آرامش
و راحتی استفاده کنندگان سواره و پیاده اجرا شد.
خوشنواز از پروژه باغ توت گلگشت نیز صحبت
کرد و گفت :این باغ در خیابان آزادی قرار دارد و
به عنوان تنفسگاه در منطقه ای که تمرکز مراکز
درمانی با اعتبار  ۹۰میلیارد ریالی با هدف احیای
باغات قدیمی تبریز ،توسعه و ایجاد فضای سبز
مناسب برای شهروندان احداث شد که مساحت
این باغ  ۵هزار مترمربع است.
وی باکس گذاری و بهسازی مهران رود در
محدوده شهرداری منطقه  ۴را نیز یادآوری کرد و
گفت :ما در آن منطقه معین بودیم که  ۲میلیارد
تومان در آنجا با هدف هدایت آب های سطحی
و جلوگیری از سرریز سیالب های مهران رود
هزینه کردیم.

بهمنظور گرامیداشت هفته بسیج صورت گرفت

خوشنواز بهسازی مجموعه مفاخر آذربایجان،
احداث سرویس های بهداشتی در آرامستان وادی
رحمت ،احداث هفت ایستگاه مدرن اتوبوس،
تجهیز ایستگاه آتش نشانی بلوار دکتر حسابی،
احداث کانال آب های سطحی ،مسیرگشایی و
تعریض خیابان اول زعفرانیه ،احداث رمپ چهارم
میدان افالک نما و فاز  ۲مسقف سازی گلزار
شهدای وادی رحمت را از دیگر پروژه های عمرانی
این شهرداری عنوان کرد.
خوشنواز در تشریح آخرین وضعیت پروژه های
عمرانی منطقه  ۲شهرداری تبریز اظهار کرد :پروژه
تعریض خیابان خبرنگار که ورودی شهرک زعفرانیه
به حساب می آید به اتمام رسیده که هزینه ۸
میلیارد تومان برای تملک و یک میلیارد تومان برای
هزینه های اجرایی صرف شده است.
وی سپس رمپ شمال شرقی طرح شبدری
افالک نما را از دیگر پروژه های مسیرگشائی این
منطقه عنوان کرد که در مرحله اتمام آسفالت
ریزی است و به زودی به بهره برداری می رسد.
شهردار منطقه  ۲کالنشهر تبریز تکمیل طرح
شبدری افالک نما را با اجرای رمپ شمال شرقی از
سریع ترین مسیرهای دسترسی شهروندان به بلوار
دکترحسابی و مسیر کمربندی میانی عنوان کرد.
وی اجرای این رمپ را در  ۲باند و جمعا ً به

عرض  ۲۰متر اعالم و اظهار کرد :با توجه به
مشکالت عدیده و سردرگمی شهروندان در
دسترسی به مسیرهای کمربندی میانی ،ابتدای
شهرک زعفرانیه و بلوار دکتر حسابی ،تکمیل
رمپ شمال شرقی ،موجب دسترسی سریع
شهروندان در کوتاه ترین زمان ممکن به مسیر
افالک نما از اصلی ترین شریان های شهر تبریز
و مسیرهای مذکور می شود.
وی به توجه ویژه شهرداری منطقه  ۲تبریز به
برنامه های فرهنگی اشاره کرد و گفت ۷ :کتابخانه و
 ۳فرهنگسرا در این منطقه داریم که بیش از ۶۳۰۰
نفر عضو کتابخانه های این منطقه هستند.
وی همچنین به برگزاری برنامه های هفته
کتابخوانی و فرهنگ عمومی و تجلیل از هنرمندان
و نویسندگان برتر اشاره کرد.
خوشنواز گفت :از  ۱۹نفر از دانش آموزان برتر
کنکور سراسری که عضو کتابخانه های این منطقه
بودند ،تجلیل شد.
شهردار منطقه  ۲کالنشهر تبریز همچنین به
برپایی نمایشگاه صنایع دستی ،نمایشگاه گل و
گیاه و نمایشگاه اندیشه های امام(ره) اشاره کرد.
وی گفت :در راستای ترویج فرهنگ درختکاری
در ماه های اخیر شاهد افزایش درختکاری در
گستره فعالیتی منطقه  ۲شهرداری تبریز هستیم.

برگزاری همایش «شکوه مقاومت» در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی آذربایجان شرقی با
فرماندار اهر

تبریز  -لیال پاشایی :با حضور مدیرکل و
معاونین مسکن شهری و پشتیبانی بنیاد
مسکن استان جلسه ای در محل فرمانداری
با حضور فرماندار شهرستان اهر تشکیل شد.
فرماندار اهر در این دیدار از عملکرد بنیاد
مسکن در زمینه قیر رایگان برای آسفالت
روستاهای شهرستان ابراز رضایت کرد و ادامه
فعالیت های چشمگیر بنیاد مسکن را در زمینه
های شهری و روستایی خواستار شد.فرماندار
اهر همچنین از عملکرد جهادی بنیاد مسکن در
زمینه مقاوم سازی مساکن روستایی ،اعطای
سند مالکیت به روستاییان و بهسازی معابر
روستایی قدردانی کرد.حافظ باباپور مدیرکل
بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی نیز در این
دیدار ،افزایش سهمیه قیر رایگان بنیاد مسکن
را از نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواستار
شد تا از این طریق مشکالت حاد روستاییان در
معابر روستایی مرتفع شود.باباپور ضمن اعالم
رضایت از روند پیشرفت و کیفیت اجرایی پروژه
ها ،خواستار تسریع در عملیات اجرایی جهت
اتمام پروژه ها ،اقدام جدی در خصوص ارسال
پرونده های متقاضیان جهت فروش اقساطی
وام های بانکی و اقدام در خصوص زیباسازی
محوطه های هر دو پروژه شد.الزم به ذکر
است در پایان این دیدار مقرر شد در خصوص
تخصیص منابع مالی جهت ادامه فعالیت ها
در پروژه هاتسریع بعمل آید.
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اسالمشهر  -الناز عباسی خبرنگار ابتکار :همزمان با گرامیداشت
هفته بسیج ،همایش «شکوه مقاومت» با حضور و سخنرانی
فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس و انقالب در دانشگاه آزاد

اسالمی واحد اسالمشهر برگزار شد .بسیج دانشجویی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد اسالمشهر ،با همکاری اداره روابط عمومی
و بسیج کارکنان این واحد دانشگاهی در راستای گرامیداشت
هفته بسیج ،همایش «شکوه مقاومت» را با حضور دانشگاهیان
و بسیجیان شهرستان اسالمشهر در سالن اجتماعات واحد
اسالمشهر برگزار کرد.
* سردار بهشتی  :ایستادگی ،مقاومت ،اراده و ایمان استوار
تحت فرمان رهبری رمز اصلی پیروزی انقالب اسالمی از ابتدا
تاکنون است.
سردار بهشتی از فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس عصر
دوشنبه پنجم آذرماه ،با حضور در همایش«شکوه مقاومت» که با
استقبال پرشور دانشجویان و حضور جمعی از مسئولین بسیجی
شهرستان اسالمشهر همچون سرهنگ مجید امیرعبدالهیان
فرمانده سپاه ناحیه سیدالشهداء اسالمشهر ،سرهنگ قوچی رئیس
بسیج ادارات شهرستان در سالن اجتماعات واحد اسالمشهر برگزار
شد؛ با تبریک خجسته میالد باسعادت حضرت رسول اکرم (ص)
و امام جعفر صادق (ع) ،حضور در جمع دانشگاهیان و بسیجیان
دانشگاه آزاد اسالمی و شهرستان اسالمشهر را مایه افتخار خود
دانست و از مسئولین واحد اسالمشهر در برگزاری این مراسم

تقدیر کرد.
وی با اشاره به بیانات حضرت امام خمینی (ره) در مورد بسیج و
بسیجی ،تفکر ایشان در این زمینه را بالی جان دشمنان به ایران
و انقالب از آغازین روزهای انقالب اسالمی دانست و خاطرنشان
کرد :از ابتدای انقالب ،تفکر امام (ره) ،بالی جان دشمنان به
انقالب بود و آنها برای به زیر کشیدن و فروپاشی این تفکر ،برنامه
ریزی های زیادی کردند که از آن جمله می توان به تالش برای
آسیب و ایجاد تفرقه بین اقوام مختلف ،جداسازی خوزستان و...
اشاره کرد.این رزمنده دفاع مقدس در ادامه با یادآوری رشادت
های جوانان این سرزمین در ایام 8سال جنگ تحمیلی ،ایستادگی،
مقاومت ،اراده و ایمان استوار تحت فرمان رهبر انقالب را رمز
اصلی پیروزی انقالب اسالمی در جنگ نابرابر ایران و عراق و پس
از آن معرفی کرد و ادامه داد :در این جنگ تحمیلی و تهدیدهای
پیش روی انقالب و کشور ،ما با محدودیت های بسیار زیاد ابزاری
و تکنولوژیکی در مقابل دشمن مواجه بوده ،با دستهای خالی و از
صفر شروع کردیم؛ ولی به همت واالی جوانان از جان گذشته
ای که دانش آموخته تفکر امام (ره) در دانشگاه انقالب بودند
توانستیم با اقتدار کامل در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستاده
و آن را به عقب برانیم.
وی این تفکر بسیجی و انقالبی را موجبات اصلی دشمنی
دشمنان به کشور و انقالب دانست و افزود :امروز تفکر اسالمی،
بسیجی و انقالبی جهانی شده و بعنوان الگویی ارزشمند در سراسر

دنیا مطرح شده است؛ به همین دلیل دشمنان در جبهه مقابل،
اقدامات بسیاری را برای مخدوش کردن چهره اسالم و انقالب
صورت داده اند که از مهمترین آنها می توان به ایجاد داعش و
تکفیری ها اشاره کرد.وی در ادامه به جنگ نرم و توطئه های
امروز دشمنان با بهره گیری از ابزار رسانه و اینترنت اشاره و تاکید
کرد :دنیای امروز ،دنیای اطالعات است و دشمنان ،امروز با سالح
و ابزاری جدید سعی در ضربه زدن به انقالب و کشور از طریق
رسوخ در تفکرات ،اعتقادات و باورهای جوانان ما دارند.بهشتی در
خاتمه اعتالی کشور را در گرو وحدت ،حفظ و گسترش روحیه
بسیجی و اطالعت از رهبری دانست و با تاکید بر بصیرت افزایی
در بین جوانان ،خطاب به حاضرین گفت :تا زمانیکه بسیج و تفکر
بسیجی و انقالبی هست ،پیشرفت و پیروزی حاصل خواهد شد.
*قدیری ابیانه  :اگر ایمان نباشد ،ما دچار بیماری ایدز
اجتماعی می شویم.
محمد حسن قدیری ابیانه مدیر انجمن نخبگان جهان اسالم و
سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا نیز در ادامه این همایش،
از مسئولین دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر در برگزاری
این مراسم و تالش برای ارتقای بصیرت و هوشیاری جوانان و
دانشجویان در مقابل توطئه های آشکار و پنهان دشمنان به
انقالب و کشور تقدیر کرد.
وی روحیه ایثار و از جان گذشتگی را مهمترین ویژگیهای جوانان
انقالبی برشمرده و تاکید کرد :تا زمانیکه جوانان ما معتقد به
ارزشها و آرمانهای انقالبی باشند ،پیروز میدان خواهیم بود.
سخنران همایش شکوه مقاومت دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اسالمشهر با اشاره به موج بزرگ تبلیغات رسانه ای در فضای
مجازی برای رسوخ در ایمان و اعتقادات جوانان و آینده سازان
کشور ،هشدار داد :اگر ایمان نباشد ،ما دچار بیماری ایدز
اجتماعی می شویم.
وی ادامه داد :دشمنان می دانند تا زمانیکه جوانان و نیروهای
بسیج آماده برای ایثارگری هستند ،امنیت کشور حفظ شده و راه
پیشرفت کماکان وجود دارد؛ بنابراین امروز سعی دارند از راه های
مختلف ،ایمان و روحیه بسیجی و ایثارگری جوانان را نشانه گرفته
و به اهداف شوم خود دست یابند.
قدیری ابیانه در خاتمه ،واقع بینی و آرمانگرایی را مشخصه مورد
انتظار تمام جوانان و بسیجیان کشور دانسته و خاطرنشان کرد:
باید ضمن شناخت نقاط قوت و ضعف خود و دشمن در تمام
عرصه ها ،آرمان هایمان نیز منطبق با ارزشهایمان باشد؛ چراکه
چشم انداز باید بر اساس واقعیات باشد نه بر اساس آرزوها.این
مراسم با اجرای تواشیح توسط گروه هم سرایی نجم الثاقب ادامه و
با پخش کلیپ بسیج خاتمه یافت.

دهمین جشنواره نخستین واژه

آب و دومین مسابقه نقاشی آب
زندگی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر  :معاون
امور عمرانی استاندار بوشهر نیز با تاکید بر
توجه به فرهنگ سازی مصرف بهینه آب اظهار
کرد :برای حل مشکالت تامین آب آشامیدنی
در استان بوشهر ضمن مشارکت مشترکان در
مصرفه بهینه ،باید در اجرای پروژهها تسریع
شود.
مهرداد ستوده از تشکیل جلسات کنترل
پروژه آب آشامیدنی با حضور استاندار افزود:
این جلسات هر دو هفته یکبار با حضور مدیران
شرکتهای آب استان بوشهر و استاندار به
صورت تخصصی برگزار و مشکالت این حوزه
بررسی و راهکارهای الزم ارائه میشود.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با تاکید
بر اجرای برنامههای تدوین شده در قالب برنامه
کوتاه مدت تصریح کرد :باید حل مشکالت
آبرسانی بهگونهای برنامهریزی شود تا با تسریع
اجرای پروژهها ،تابستان آینده مشکلی نداشته
باشیم
در این جشنواره محمد پوریوسفی با اشاره
به وضعیت مطلوب بارش باران در استان
اظهار کرد :هر چند بارش باران نسبت به سال
قبل از وضعیت مطلوبی برخوردار است ولی
اگر طرحهای آبرسانی بر اساس برنامهریزی
انجام شده اجرا نشود استان بوشهر کماکان با
مشکل آب مواجه خواهد بود.
وی ،افزایش ظرفیت منابع تولید آب
آشامیدنی را یکی از طرحها دانست و تصریح
کرد :افزایش ظرفیت تولید منابع آب آشامیدنی
استان بوشهر در داخل استان در دستور کار
قرار دارد که بر اساس برنامهریزی انجام شده
اجرایی میشود.
سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
با تاکید بر توزیع عادالنه آب در شبکههای
آبرسانی شهرهای استان بوشهر افزود :برای
تحقق این مهم کاهش هدر رفت آب در دستور
کار قرار دارد که نوسازی شبکههای آبرسانی از
آن جمله است.
پوریوسفی با تاکید بر نقش مهم مشترکان
در کاهش مشکالت تامین آب بیان کرد :توزیع
اصولی آب در شبکهها از مصرف مشترکان تا
اتفاقاتی که در شبکه آبرسانی ایجاد میشود
مورد توجه قرار دارد که اجرای جشنواره آب
در مدرسه معینی در راستای فرهنگ سازی
مصرف بهینه آب است.
وی ،آشنایی دانش آموزان با فرهنگ
صرفهجویی و ترویج آن در رابطه با خانوادهها
را از اهداف مهم برگزاری این جشنواره دانست
و گفت :برای ترویج فرهنگ صرفهجویی آب در
استان بوشهر برنامهریزی در ادارات ،مشترکان
خانگی ،فضای سبزشهری و کلیه مصرف
کنندگان صورت گرفته که با تحقق این برنامهها
و همکاری مشترکان امید میرود تابستان آینده
مشکلی نداشته باشیم.
پوریوسفی با بیان اینکه بخش عمدهای از
منابع آب آشامیدنی استان بوشهر در دیگر
استانها قرار دارد تاکید کرد :برای پایداری
این منابع طرحهای مهمی تدوین و عملیاتی
شده که در این راستا مصرف بهینه آب باید در
دستور کار مشترکان قرار بگیرد.
سرپرست شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر کاهش هدر رفت آب از شبکه را در
اولویت دانست و تاکید کرد :نوسازی و اصالح
شبکه آبرسانی در شهرها مورد توجه قرار دارد
و در این راستا مشترکان آب باید نسبت به حل
مشکالت اتصاالت ،شیرآالت و تجهیزات آب
منازل اقدام کنند.در این جشنواره که مدیرکل
آموزش و پرورش استان بوشهر حضور داشت
از از نفرات برگزار جشنواره نقاشی آب در پایه
سوم و ششم ابتدایی تجلیل شد.در پایه سوم
ابتدایی ،نیایش ناصحی از دشتستان ،یسنا
جمالی خویی از بوشهر و محمدمهدی آذر از
کنگان و در پایه ششم ابتدایی محمد حسینی
از گناوه ،مریم غالمشاهی از دیلم و فردوس
دیانی از کنگان رتبههای اول تا سوم جشنواره
نقاشی دانش آموزان با موضوع آب را کسب
کردند.

رفع نواقص خط برق  ۱۳۲کیلوولت
دهدشت  -یاسوج

نواقص خط  ۱۳۲کیلو ولت دهدشت – یاسوج
شرکت برق منطقه ای خوزستان به طول
تقریبی  ۷۰کیلومتر برطرف شد.مدیر امور بهره
برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد این شرکت،
گفت :نواقص خط دهدشت -یاسوج شامل
تهیه و نصب اسپیسر بین فازها و وزنه های
تعادل  ۱۵و پنج کیلوگرمی برطرف شد .صدراله
عطاپور هزینه اجرایی این پروژه را هشت
میلیارد و  ۶۰۰میلیون ریال از محل اعتبارات
شرکت برق منطقه ای خوزستان اعالم کرد.وی
افزود :هدف از اصالح این خط ،افزایش پایداری
و ضریب اطمینان شبکه فوق توزیع و کاهش
قطعی های این شبکه در منطقه بوده است.

