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اخبار
با هزینهکرد  ۳۱میلیارد ریال اعتبار؛

 ۵پروژه ورزشی با حضور وزیر

ورزش در پارس آباد افتتاح شد

اردبیل -خبرنگار ابتکار  :با حضور وزیر ورزش
و جوانان پنج پروژه ورزشی با اعتباری بالغ بر ۳۱
میلیارد ریال در شهرستان پارس آباد در شمال
استان اردبیل افتتاح و به بهره برداری رسید.
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با
سفر به پارس آباد پنج طرح ورزشی و رفاهی را
در این شهرستان افتتاح کرد.سالن ورزشی تنیس
روی میز ،خوابگاه ورزشکاران ،سالن تخصصی
ویژه جانبازان و معلوالن ،سالن تخصصی ووشو و
زمین چمن طبیعی از جمله پروژه های افتتاح شده
از سوی وزیر ورزش و جوانان در پارس آباد بود.
سلطانی فر همچنین در این سفر از برخی پروژه
های ورزشی در دست احداث بازدید و یک طرح
بزرگ ورزشی سالن سه هزار نفری سرپوشیده را
کلنگ زنی کرد.مدیرکل ورزش و جوانان استان
اردبیل در مراسم افتتاح این طرحها یادآور شد:
پروژه سالن ورزشی ووشو با اعتبار شش میلیارد
ریال ،سالن ورزشی تنیس روی میز با اعتبار
شش میلیارد ریال و خوابگاه ورزشکاران با اعتبار
 ۱۰میلیارد ریال از جمله طرح های افتتاحی در
پارس آباد بود.بهرام آقاخانی زمین چمن طبیعی
با اعتبار  ۲۰میلیارد ریال و سالن شهدا با اعتبار
سه میلیارد ریال را از دیگر طرح های بهره برداری
شده در این شهرستان برشمرد.وی با اشاره به
بازدید وزیر ورزش از برخی پروژه های در دست
اجرا متذکر شد :وزیر ورزش همچنین در این
سفر از پروژه های ورزشی در حال احداث این
شهرستان از جمله تاالر وزنه برداری که با اعتبار
 ۴۵میلیارد ریال احداث ممی شود ،بازدید کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کلنگ زنی سالن
ورزشی سرپوشیده سه هزار نفری پارس آباد
با اعتبار بیش از  ۲۰۰میلیارد ریالی را از دیگر
برنامه های وزیر ورزش و جوانان در سفر به این
شهرستان عنوان کرد.

صرفه جویی در مصرف آب ،نیازمند
مشارکت همگانی مردم است

اخبار

رئیس اتاق بازرگانی فارس:

 ۷۵درصد مشکالت تولید ناشی از تصمیمات نادرست سیاستگذار است
جمال رازقی سه شنبه در نخستین جلسه
کمیسیون صنعت و رونق تولید در دور نهم اتاق
بازرگانی فارس که با حضور مسئوالن دولتی و
فعاالن بخش خصوصی استان در محل این اتاق
برگزار شد ،بیان کرد :در هیات نمایندگان دوره
نهم اتاق بازرگانی فارس  ۱۵کمیسیون مصوب
شده که طی فراخوانی از تمام اعضای اتاق برای
عضویت در هر یک از کمیسیون ها دعوت کردیم
که شاهد استقبال فعاالن اقتصادی برای عضویت
در کمیسیون های اتاق بودیم.
وی بیان کرد :با توجه به مشکالت بخش صنعت
و اهمیت تولید در اقتصاد کشور و نام گذاری سال
به نام رونق تولید ،بنابراین ایجاد این کمیسیون
در استان بسیار ضروری بود که شاهد استقبال
خوب فعاالن اقتصادی استان در عضویت در این
کمیسیونهستیم.
رازقی با بیان اینکه تولید پاشنه آشیل اقتصاد
کشور است اظهارداشت :در حال حاضر هماهنگی
خوبی برای پیگیری و رفع مشکالت بخش تولید و
فعاالن صنعتی استان در بین مقامات استانی و
نمایندگان استان در مجلس در حمایت از تولید
کنندگان به ویژه در بخش صنعت در استان وجود
دارد که بسیار امیدبخش است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد :علیرغم
وجود مشکالت در بخش اقتصاد کشور ،بخش
خصوصی استان برای بخش تولید ،رشد وزنی
صادرات و تعداد صادرکنندگان امسال هدفگذاری
افزایش  ۳۰درصدی را در نظر گرفته که امیدواریم با
کمک مسئوالن استانی و ملی بتوانیم موانع بر سر
راه تولید ،تولید کنندگان و فعاالن اقتصادی استان
را تا حد ممکن برداریم.
وی با اشاره به صدور بخشنامه های متعدد و
متناقض در حوزه اقتصاد کشور افزود :بخشنامه
های متناقض در حوزه اقتصاد کشور تولید کننده
و سرمایه گذار ما را هدف قرار گرفته و این روند
نشان دهنده نبود مسیر مشخص در این بخش و
سیاست گذاری های نادرست است.
رازقی ادامه داد :در حال حاضر ابزارهایی از جمله
ستاد تسهیل ،ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگو
برای رفع موردی واحدهای تولیدی و فعاالن اقتصادی
وجود دارد اما تاکید ما بر ایجاد جلسه ای با حضور
نمایندگان سران قوا به دبیری اتاق بازرگانی در استان
تشکیل شود تا بتوانیم تصمیم گیری های کالن و
مناسب در حوزه اقتصاد استان داشته باشیم.
در این جلسه یلدا راهدار عضو هیات رئیسه
اتاق بازرگانی فارس نیز گفت :خروجی کمیسیون

رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت :تاثیر تحریم ها در مشکالت بخش تولید کمتر از مسائل داخلی است به طوریکه  ۷۵درصد مشکالت تولید ما
در اقتصاد کشور ناشی از تصمیمات نادرست سیاستگذار است.

امیدواریم با
کمکمسئوالن
استانی و ملی
بتوانیم موانع بر
سر راه تولید،
تولیدکنندگان
و فعاالن
اقتصادیاستان
را تا حد ممکن
برداریم
های تخصصی اتاق بازرگانی فارس ورودی شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی ،شورای پژوهش
و مرکز آموزش های اتاق بازرگانی فارس می شود.
وی با بیان اینکه کمیسیون های تخصصی اتاق
کمک کننده به تصمیم گیران کالن استان هستند
ادامه داد :کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی
بازوی مشورتی بخش های اتاق هستند که کمک
می کنند اتاق بازرگانی بتواند نقش مشورتی خود
را به خوبی ایفا کند
همچنین کریم عربی مدیر کل دفتر هماهنگی
امور اقتصادی و بین المللی استانداری فارس هم
گفت :تنها راه نجات اقتصاد کشور توجه به تولید
است و با تحقق شعار رونق تولید می توانیم در
بخش اقتصاد شاهد تحول و بهبود شرایط باشیم.
وی با اشاره به فضای نامساعد تولید در برخی
بخش ها افزود :اگر بخواهیم به نتیجه مثبتی در

بخش اقتصاد برسیم باید فضای تولید در کشور
واستان را به فضای مناسب برای حضور فعاالن
این عرصه تبدیل کنیم و تولیدکنندگان ما بتوانند
اقدامات خود را با سهولت انجام دهند.
عربی اظهارداشت :تالش و تمرکز ما در بخش
دولتی در امسال که به نام رونق تولید نام گذاری
شده است ،حمایت از تولید و فعالیت های
اقتصادی در استان است که در این زمینه از هیچ
اقدامی فرو گزار نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه وظیفه کمیسیون های تخصصی
اتاق بازرگانی تصمیم سازی است اضافه کرد:
کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی باید با انجام کار
کارشناسی دقیق ،جزیی و گویا مشکالت و معضالت
بخش صنعت و واحدهای تولیدی را احصا کرده و
برای تصمیم گیری به مسئوالن ارائه کند.
در این جلسه حمیدرضا ایزدی رئیس سازمان

صنعت ،معدن و تجارت استان فارس نیز گفت:
دو موضوع اصلی ارتباط بین دانشگاه و صنعت
و تشکیل اتاق فکر با حضور فعاالن اقتصادی در
دستور کار ما در این سازمان قرار دارد که این
کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی می تواند یاری
دهنده ما دراستان باشد.
وی اضافه کرد :جای خرسندی است که در بخش
های مختلف اقتصادی استان شاهد همگرایی خوبی
بین مسئوالن و فعاالن اقتصادی استان هستیم که
باید از این فرصت مناسب همگرایی برای ایجاد
رونق تولید در استان استفاده کنیم.
ایزدی با بیان اینکه در کمیسیون صنعت اتاق
بازرگانی فارس حضور فعالی خواهم داشت ادامه
داد :در بخش صنعت مشکالت متعددی در استان
وجود دارد که باید با اولویت بندی و تمرکز بر روی
چند موضوع ،آنها را تا رفع موضوع پیگیری کنند

پست  ۱۳۲کیلوولت  GISدورق شادگان در خوزستان کلنگ زنی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر هرساله از یکم تاهفتم تیرماه به
عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری
شده است که برنامه های مختلفی با رویکرد
فرهنگی به منظور اصالح الگوی مصرف اجرا می
شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر اظهار داشت :در هفته صرفهجویی آب
برنامههای فرهنگی و آموزشی مختلفی در راستای
ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب در این
ایام از سوی این شرکت اجرا می شود.عبدالحمید
حمزهپور صرفه جویی در مصرف آب را یک وظیفه
همگانی دانست و گفت :برنامه های پیش بینی
شده زمانی اثربخش است که مردم نیز با رعایت
الگوی صحیح مصرف آب ،از اسراف پرهیز و با
صرفه جویی در مصرف این ماده حیات بخش،
فرصت استفاده از آب را برای نسل های آینده نیز
فراهم کنند.وی افزود :با مصرف درست و بهینه
آب میتوان زمینه حل مشکالت آب آشامیدنی در
شهرها را فراهم کرد.

آیین کلنگزنی پست  ۱۳۲.۳۳کیلوولت  GISدورق شادگان
شرکت برق منطقه ای خوزستان ،با حضور معاون وزیر نیرو در
امور برق و انرژی ،نماینده مردم شادگان در مجلس و مدیران

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی خبر داد

تکمیل روکش آسفالت محور راهجرد -آشتیان

معاون مهندسی و ساخت کل راه و شهرسازی استان مرکزی از تکمیل روکش
آسفالت محور راهجرد -آشتیان در آینده ای نزدیک خبر داد .
اراک ـ کمال آبادی :اصغر حمزه لویی گفت:در راستای توسعه راههای
استانی  ،ارتقاء مسیر محور آشتیان –راهجرد – فرمهین به طول 76
کیلومتر از محور اصلی دوخطه درجه دو به اصلی دوخطه درجه یک از
سنوات گذشته در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی استان قرارگرفته
که تا پایان سال گذشته  40کیلومتر آن از سمت راهجرد ،بهسازی و
تعریض گردیده است که با تعریض انجام شده عرض این محوراز 7،3متر به

 12متر رسیده است.
وی افزود :از مسیر فوق به میزان  37،5کیلومتر روکش آسفالت به عرض  12انجام گردیده و2،5
کیلومتر باقیمانده آن نیز هم اکنون در حال انجام می باشد و در هفته آینده به اتمام خواهد رسید .
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی عنوان کرد  :تاکنون حدود  53000مترمکعب
عملیات خاکی 1493 ،مترمکعب بتن ریزی 8189 ،مترمکعب زیراساس 7471 ،مترمکعب اساس و
حدود 20هزار تن آسفالت انجام شده است .
حمزه لویی اضافه کرد  :محور مذکور راه ارتباطی شهرستان آشتیان و استانهای غرب کشور به محور
اصلی اراک – قم است و با ارتقاء آن کاهش تصادفات ،تسهیل عبور و مرور ،رونق ،توسعه و ایجاد
محور ایمن جهت عبور مسافرین و کاالهای ترانزیتی و محصوالت کشاورزی را شاهد خواهیم بود .

صنعت برق خوزستان برگزار شد.
همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در این
آیین گفت :این پست با استفاده از تجهیزات نوین و محافظ در

مقابل شرایط جوی و ریزگردها ساخته میشود.
وی ادامه داد :این پست  ۱۰۰مگاولت آمپر ظرفیت دارد و باعث
میشود ظرفیت نصب شده برای تامین برق شادگان در پیک بار
دو برابر مصرف و در زمان های کم باری چهار برابر شده و تامین
برق صنایع و توسعه آنها بدون مشکل انجام شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان نیز در این آیین با
بیان اینکه هزینه احداث پست  GISدورق شادگان  ۶۰۰میلیارد
ریال است ،تصریح کرد :این پست ظرف مدت زمان دو سال
به بهرهبرداری می رسد و عملیات خاکبرداری آن از امروز آغاز
میشود.
محمود دشت بزرگ عنوان کرد :این پست از آخرین تکنولوژی
روز دنیا ( ABBسوئیس) برخوردار بوده و در مقابل هرگونه شرایط
جوی ناپایدار و ریزگردها صد درصد پایدار خواهد بود.
وی بیان کرد :با بهره برداری از این پست ظرفیت منصوبه
شادگان به  ۴۰۰مگاولت آمپر رسیده و درصد بارگیری از تاسیسات
برق این شهرستان در پیک به  ۵۰درصد می رسد که مطابق با
استانداردهای بینالمللی است.
شایان ذکر است ،در نشستی با حضور معاون وزیر نیرو در
امور برق و انرژی ،نماینده مردم شادگان در مجلس ،فرماندار،
بخشداران و مدیران صنعت برق خوزستان ،مشکالت فرسودگی و
توسعه شبکه برق شادگان در فرمانداری این شهرستان نیز مورد
بررسی قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان
همدان :

با توجه به افزایش دما شاهد افزایش
مصرف انرژی در کشور هستیم

به گزارش خبرنگار روزنامه ابتکار از همدان
،مدیر عامل شرکت توزیع برق استان همدان،
در مراسمی که به مناسبت هفته نیرو برگزار
شد بیان کرد :به دلیل اهمیت آب و برق ،هفته
صرفه جویی به عنوان هفته صرفه جویی در
مصرف آب و برق اعالم شد
محمد مهدی شهیدی افزود:علت افزایش
خاموشی نسبت به سنوات گذشته به دلیل
افزایش درجه حرارت است که با توجه به
افزایش میانگین دو درجه ای نسبت به گذشته
شاهد افزایش هشت درصدی میزان مصرف
انرژی در کشور هستیم و با توجه به اینکه دمای
هوا بیش از یک ماه از سال گذشته باالی 40
درجه سانتی گراد بود خود یکی از عوامل افزایش
مصرف انرژی شد .
الزم به ذکر است که افزایش هر درجه هوا
باعث افزایش 1300مگابایت برق میشود؛ در
سال گذشته عالوه بر افزایش دمای کشور
مشکل دیگری که وجود داشت کاهش نیروی
نیروگاه های برق آبی بود که موجب تشدید
خاموشی کشور شد ؛ و همچنین خارج شدن
پنج هزار مگابایت نیروگاه از مدار که در جنوب
کشور رخ داد.
در ادامه اضهار کرد :با توجه به دو پیک شب و
روز ،برنامه هایی که از سال گذشته برای امسال
پیش بینی شده :مدیریت خاموشی هاست،که
در بخش مدیریت مصرف سعی شده حوزه
های بخش خانگی که استفاده از کولرهای
گازی مرسوم شده طوری مدیریت شود که
در ساعات پیک روز 12ـ 16از انرژی منطقی و
معمولی استفاده شود که درجه پیشنهادی 24
درجه سانتی گراد در نظر گرفته شود که باعث
جلوگیری از مصرف بی حد انرژی شود .الزم به
ذکر است که کولرهای گازی چهار برابر کولرهای
آبی مصرف انرژی دارند که خود یکی از مسائل و
مشکالتی است که در کشور به وجود آمد
وی در ادامه :از  58هزار مگابایت برق سال
22 ،1397هزار مگابایت فقط مربوط به بخش
سرمایشی در کل کشور می باشد ،چهار هزار
مگابایت مربوط به حوزه ها و سازمان های
اجرایی است که معادل چهار نیرو گاه برق
مفتح است  ،در این خصوص نیز توصیه هایی
به ادارات شد.
بخش کشاورزی از بخش های حائز اهمیت
نیرو است که  40درصد انرژی در پیک مربوط
به بخش کشاورزی است که در این راستا نیز
تفاهم نامه ای با کشاورزان منعقد شده ؛طبق
تفاهم نامه اگر چهار ساعت از پیک انرژی
مصرف نشود کل انرژی دوره بخشیده میشود
وی افزود :جدا از بخش مدیریت مصرف
،بخش تولید نیروگاه های تجدید پذیر است که
در استان همدان شش نیروگاه هفت مگابایتی
یعنی  42مگابایت ظرفیت در مدار وجود دارد
که در پیک روز وارد مدار میشود و آثارش در
کاهش انرژی قابل مشاهده است .

بازدید ساالنه درب ایستگاه های
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بازدید ساالنه درب ایستگاه های النچرر و سیور
خطوط لوله با نظارت بازرسی فنی و همکاری
مراکز بهرهبرداری انجام شد.
این بازدید هر سال برای صحت عملکرد ایستگاه
ها و تجهیزات آن و اطمینان از عدم نشتی در
زمان پیگرانی خطوط لوله انجام می شود.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان خبر داد

فرماندهی انتظامی شهرستان قدس خبر داد

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان از اجرای طرح تشویق
مشترکین کم مصرف و جریمه مشترکین پر مصرف در تابستان امسال خبر داد.
رضا رضایی گفت :بر اساس بخشنامه جدید شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور ،مشترکین مسکونی که مصرف آب سال گذشته آن ها زیر الگوی مصرف
بوده است در صورت ادامه روند کاهش مصرف خود در ماه های خرداد ،تیر،
مرداد و شهریورماه سال جاری ،مشمول تخفیف آب بهاء می شوند .وی گفت:
پاداش مشترکینی که مشمول این تخفیف می شوند ،به صورت بستانکار در
قبض آب بهای آن ها ثبت و اعمال می شوند.معاون خدمات مشترکین و درآمد
آبفای استان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش به افزایش مصرف آب در ماه های گرم پیش رو اشاره
کرد و گفت :این شرکت از همه شهروندان به ویژه مشترکین پر مصرف انتظار دارد با به کارگیری روش
های مدیریت مصرف ،این شرکت را در تامین و توزیع عادالنه و پایدار آب بین قشرهای مختلف مردم یاری
کنند.وی با اشاره به جرائم در نظر گرفته برای مشترکین پرمصرف افزود :اگر مشترکین کاربری های غیر
مسکونی بیش از ظرفیت قراردادی مندرج در قبض آب بهای خود ،آب مصرف کنند حداقل سه برابر تعرفه
آن کاربری جریمه خواهند شد.رضایی در پایان سخنانش گفت :استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب ،کاهش
مدت زمان استحمام ،باز نگذاشتن جریان مداوم آب ،نصب سایه بان بر روی کولر و آبیاری باغچه و فضای
سبز منازل در ساعات ابتدایی صبح یا پایانی شب از جمله روش های مدیریت مصرف بهینه آب است که
شهروندان می توانند آن ها را به کار بسته تا مشمول جریمه های آب بهاء نشوند.

فرماندهی انتظامی شهرستان قدس از کشف محموله شش میلیارد ریالی
مکمل های غذایی قاچاق توسط پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.
سرهنگ "شاهپور فالحی " در مصاحبه با خبرنگار ابتکار در تشریح این
خبر خاطر نشان کرد :مأموران پلیس آگاهی شهرستان  ،در راستای
اجرای طرح بازدید از سوله و انبارها ،موفق شدند از یک نگهداری کاال
محموله بزرگ داروهای مکمل غذایی قاچاق و عمدتا غیر بهداشتی را به
تعداد  16000بسته کشف نمایند .این مقام انتظامی تصریح کرد :محموله
کشف شده فاقد هرگونه مجوز قانونی جهت واردات و نیز مجوز های بهداشتی
می باشد که توسط افراد سودجو از مبادی غیر مجاز وارد کشور شده و عمدتا در باشگاههای بدن
سازی عرضه می شود در این رابطه دو نفر نفر دستگیر و به پلیس آگاهی داللت و با توجه به شواهد
و مدارک موجود  ،به بزه انتسابی اعتراف  ،که در همین رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و متهم جهت
سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی گردید .سرهنگ " فالحی " با اشاره به رشد نگران کننده
مصرف قرص های محرک و غیر مجاز علی الخصوص در بین جوانان و نوجوانان  ،خطاب به
شهروندان خاطر نشان کرد:پلیس با تمام توان با مجرمان ،مخالن نظم و امنیت عمومی ،سوداگران
مرگ و متخلفان در طول سال برخورد خواهد نمود و پلیس بصورت شبانه روزی در خدمت مردم می
باشد  ،لذا از آحاد شهروندان خواستاریم هر گونه موارد مشکوک و قانونگریزی را برای برخورد قاطعانه
از سوی پلیس با سامانه تلفنی  110در میان گذارند.

کم مصرف ها تشویق می شوند ،پرمصرف ها جریمه
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