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نوروزی شهردار اصفهان :

اصفهان آماده استفاده از دانش
متخصصان و کارشناسان است

اصفهان -راعی  :شهردار اصفهان با بیان
اینکه این شهر آماده استفاده از دانش و توان
متخصصان و کارشناسان است ،گفت :از دانش و
تعامل بخشخصوصی و پتانسیلهای آن میتوان
در جهت بهبود زندگی مردم استفاده کرد.
قدرت الله نوروزی در آیین معرفی نخستین
پارک فناوری و نوآوری صنعت ساختمان و صنایع
وابسته اظهار کرد :ساخت و ساز در شهر اصفهان
یک پدیده تازه نیست؛ اصفهان به عنوان شهر
تاریخی و میراثی در طول تاریخ نوآوری و خالقیت
داشته است.وی افزود :این شهر در کنار زاینده رود
شکل گرفته است ،اما متاسفانه امروز این رودخانه
خشک شده و به ناچار باید با این وضعیت ،زندگی
ادامه پیدا کند.نوروزی تصریح کرد :اصفهان
شهری خالق با انسانهای خالق و نوآور است،
بنابراین با خالقیت و نوآوری باید سبک زندگی
امروزی با نگاهی به مصالح و سبکهای جدید
تغییر کند.شهردار اصفهان از بخش خصوصی
ش تشکر کرد و گفت :با
برای برگزاری این همای 
ت و نوآوریها
استفاده از تکنولوژی ،ایده ،خالقی 
زندگی بهتری خواهیم داشت ،همچنین نویدی
خواهد بود برای جوانان تا با ایده پردازی خالقیت
خود را نشان دهند.نوروزی از پروفسور مارگ و
همه کسانی که در این همایش حضور پیدا کردند
تشکر کرد و ادامه داد :در حالیکه ابر قدرتها با
تحریم شرایط سختی را برای کشور ایجاد کردهاند،
از دانش و تعامل بخشخصوصی و پتانسیلهای
آن میتوان در جهت بهبود زندگی استفاده و
زمینه را برای کنفرانسها و برنامههای مشترک
فراهم کرد.شهردار اصفهان خاطرنشان کرد :برای
حرکت و جهشی نو باید از اندیشمندان و صاحبان
سرمایه و نوآوران استفاده کنیم ،در این راستا باید
با بخشخصوصی تعامل منطقی داشته باشیم.
نوروزی تاکید کرد :باید به فکر ساختن شهر بود،
امروز شرایط سخت است ،اما نباید مایوس شد،
الزم است در این شرایط باورها را تحت تاثیر قرار
داد ،باید از این جمعها و افراد صاحب فکر و
اندیشه استفاده کرد.وی با بیان اینکه باید از آنانی
که نیت خیرخواهانه برای آبادانی کشور و زندگی
بهتر مردم دارند ،پشتیبانی کرد ،گفت :با وجود
مشکالت باید راهکارهای بهتری برای زیست و رفاه
مردم فراهم کرد ،بنابراین امیدواریم این همایشها
بتواند نقش موثرتری در رونق اقتصاد شهر،
ساخت و ساز و کار آفرینی داشته باشد.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

 10تا 15درصد خاموشی های سال مربوط به فرسودگی تجهیزات است
عادل کاظمی با اعالم این مطلب اظهار کرد:
مدیریت اضطراری بار به صورت منطقه ای برنامه
ریزی نمی شوند و اساسا ً شبکه برق در کل کشور
به هم پیوسته هست و درصورت عدم کفاف نیاز
مصرف با تولید کل کشور ،بروز خاموشی امری
ناگزیر است و در تابستان امسال نیز چنین
وضعیتی پیش آمد.
وی در پاسخ به این سوال که میزان مصرف
مشترکان توزیع برق تبریز در مقایسه با سال قبل
در ایام پیک بار چه تفاوتی کرده بود ،گفت :در
برخی از روزها حتی شاهد رشد  14درصد متوسط
پیک بار نسبت به روز مشابه سال قبل بودیم اما
این عدد در مناطق مختلف شهر بسته به میزان
برخورداری متفاوت بود.
وی در پاسخ به این سوال که مشکالتی که
در صورت عدم اجرای مدیریت اضطراری بار
برنامه ریزی شده می توانست گریبانگیر مردم،
اصناف و صنایع شود چه مواردی را شامل می
شد  ،اظهار کرد :همانطورکه قبال هم اشاره شد
در صورت عدم توازن تولید و مصرف ناگزیر
به اعمال مدیریت اضطراری بار خواهیم بود.
درصورتی که به موقع نسبت به پیک زدایی شبکه
اقدام نگردد ،به دنبال  Over loadشدن خطوط
انتقال و نیروگاهها با عملکرد عناصر حفاظتی،
یکی پس از دیگری از مدار خارج شده و احتمال
خاموشی سراسری وجود خواهد داشت .
کاظمی در خصوص نتایج مدیریت اضطراری
بار که اخیرا اجرا شد نیز گفت :این خاموشی ها
بطور متوسط در هر ساعت از ایام پیک حدود
 100مگاوات از پیک مصرف شرکت را کاهش می
داد و نقش بسزایی در عبور از بحران افزایش
مصرف انرژی ایفا کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به گرمای
هوا و افزایش مصرف برق ،آیا خسارت احتمالی
در خطوط توزیع برق تبریز به وقوع پیوسته
است ،اعالم کرد :بله متاسفانه شاهد آسیب به
 18دستگاه ترانسفورماتور و  5دستگاه تابلو فشار
ضعیف در این ایام بودیم که هزینه های مضاعفی
متوجه شرکت برق تبریز کرده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز
افزود :وزارت نیرو برای جبران خسارات وارده
ناشی از خاموشی های خود ،مکانیسم خاصی
طراحی کرده است .در تبریز نیز تاکنون حدود
 180فقره شکایت به دست ما رسیده است که
تمامی آنها بررسی شده و در مواردی که شکایت
های وارده مورد قبول بودند تفکیک شده و

تبریز – لیال پاشائی :مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریزدر جمع خبرنگاران گفت :شبکه برق در کل کشور به هم پیوسته است.

حدود250  
اطالعیهکتبی
به هبئت های
حسینیارسال
و از ایشان
خواسته شد تا
موارد ایمنی را
رعایتکنند.
منتظر تصمیم مسئوالن برق کشور هستیم .
وی اضافه کرد:از روز  5تیرماه تا  19مرداد
ماه سال جاری خاموشی های تبریز در مناطق
مختلف سطح شهر با برنامه ریزی و اطالع رسانی
عمومی اعمال شد.
وی ادامه داد :درصورت همکاری موثرتر مردم
شاید می توانستیم بدون خاموشی تابستان
را سپری نماییم ،البته ممکن است ما هم در
آموزش های عمومی چندان موفق عمل نکرده
باشیم ،اما تجربه امسال می تواند در سال
های آتی هم برای مصرف کنندگان و هم تامین
کنندگان انرژی راه گشا باشد .
وی با اعالم این که حدود  10تا  15درصد
خاموشیهای ایام عادی سال مربوط به فرسودگی
تجهیزات است ،تصریح کرد :همه ساله شرکت
توزیع برق تبریز در قالب بودجه مصوب مجمع
عمومی خود ،برنامه مدون برای اصالح و

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی ایالم:

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی
مطرح کرد

تعداد  818اشتراک پذیری رایگان
در سال  96دراستان مرکزی

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی ازواگذاری
تعداد  818انشعاب گاز رایگان به جانبازان سرافراز،
مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و
بهزیستی درسطح استان در سال گذشته خبر
داد   .محمدرضا سمیعی گفت :برای واگذاری
رایگان انشعاب گاز به این مجموعه در راستای
مسئولیت اجتماعی شرکت واجرای ماده 80قانون
برنامه 5ساله ششم توسعه ،تعداد 818انشعاب
گاز درسال گذشته،به مجموعه جانبازان سرافراز
،مددجویان کمیته امداد  ،سازمان بهزیستی
 ،مساجد واگذارشده است.وی با بیان اینکه
خدمات حمایتی در راستای تالش برای توانمند
شدن خانوادههای مددجویان ارائه میشود،ادامه
داد :درسال گذشته،ازتعداد 16هزارو یکصدو
چهل ودوانشعاب گازطبیعی جهت مردم شریف
استان شامل روستایی وشهری تخصیص داده
شده  ،تعداد 818انشعاب گازوخدمات به صورت
رایگان به خانواده مددجویان ونیازمند ارائه شده
است.

ساماندهی شبکه تهیه و اجرا می کند که البته
میزان عملکرد در این حوزه تابعی از وضعیت
اقتصادی کل کشور و درصد تخصیص بودجه
مصوب است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز
همچنین خبر داد :ایام عزاداری ساالر شهیدان،
امسال بدون حادثه در حوزه برق سپری شد.
عادل کاظمی ،با اشاره به اقدامات انجام شده
توسط شرکت توزیع نیروی برق تبریز در ایام
محرم گفت :حدود 250  اطالعیه کتبی به هبئت
های حسینی ارسال و از ایشان خواسته شد تا
موارد ایمنی را رعایت کنند.
وی همچنین ادامه داد :اکیپ های عملیاتی این
شرکت در امورهای بهره برداری با مراجعه مکرر به
هیئت های عزاداری ،توصیه های ایمنی ،رعایت
حریم شبکه برق را به ایشان متذکر شدند.
وی گفت :برای تاکید بیشتر بر لزوم رعایت

ایمنی ،قبل از شروع ایام عزاداری ،مکاتبات و
هماهنگی های الزم با سازمان تبلیغات اسالمی
انجام شد تا از طریق ایشان با  هیئات حسینی
هماهنگی به عمل آید.
وی در خصوص اطالع رسانی در فضای مجازی
گفت :همچنین انیمیشنی با دوبله ترکی آذری در
خصوص رعایت ایمنی در ایام محرم تهیه و در
فضای مجازی منتشر شد.
وی در خصوص اطالع رسانی در سطح شهر
اظهار داشت :تهیه بروشور ،گرافیک متحرک
و ...جهت پخش در تلویزیون های شهری
انجام و مصاحبه های متعدد با صدا و سیمای
مرکزی استان با موضوع ایمنی صورت گرفته
است.
الزم به ذکر است که در این ایام هیئتهای
حسینی با جدی گرفتن هشدارهای ایمنی برق
باعث کاهش تلفات و عدم حادثه جانی شدند.

 17درصد اراضی زراعی آبی ایالم به کشت کلزا اختصاص می یابد
ایالم -حبرنگار ابتکار :مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی
ایالم گفت :امسال  17درصد اراضی زراعی آبی استان به زیر
کشت دانه روغنی کلزا می رود که این مقدار سطح هفت
درصد بیشتر از سیاست های کلی وزارت جهاد کشاورزی
است.
حشمت زرین جوب اظهار داشت :طی یک برنامه  10ساله و
بر اساس سیاست های ملی باید  10درصد اراضی زراعی آبی
همه استان ها به تدریج به کشت کلزا اختصاص یابد که ایالم
در اولین سال ابالغ مفاد این بخشنامه در سال زراعی 97 -96
مقدار  10درصد اراضی زراعی آبی را به کشت کلزا اختصاص
داد و امسال این میزان را هفت درصد افزایش داد و جلوتر از
برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود :برنامه ابالغی وزارت جهاد کشاورزی به استان
ایالم برای سطح زیرکشت کلزا در سال زراعی جاری ( -97
 10 )98هزار هکتار با مقدار برداشت  18هزار تن است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی ایالم گفت :پیشبینی
این سازمان با توجه به ظرفیت و توان تولید و شرایط
جغرافیایی و جوی اختصاص  12هزار هکتار از اراضی آبی
زراعی به کشت کلزا و برداشت  20هزار تن محصول در سال
زراعی جاری است.
زرین جوب یادآور شد :در صورت تحقق این مقدار سطح زیر
کشت و مقدار برداشت پیش بینی شده محصول می توان گفت
استان ایالم  20درصد در کشت و برداشت محصول نسبت به

برنامه ابالغی سازمان در سال جاری افزایش خواهد داشت.
وی اضافه کرد :برنامه ابالغی وزارت جهادکشاورزی برای
کشت کلزا در سال زراعی گذشته هفت هزار هکتار بود و
نزدیک به  14هزار تن کلزا برداشت شد و امسال در مقایسه
با سال گذشته بیش از  70درصد افزایش سطح و تولید داریم.
زرین جوب با بیان اینکه کشت کلزا در مناطق سردسیر و
معتدل شروع شده ،گفت :سهم کشت و تولید دانه روغنی
کلزا در شهرستان های دهلران و مهران به عنوان قطب تولید
این محصول زراعی  80درصد است.
وی در خصوص بسته های حمایتی دولت از کلزاکاران هم
اظهار داشت :در این راستا عالوه بر تهیه و تدارک کود و
سموم مورد نیاز کلزاکاران ،بیش از  60تن بدر اصالح شده
کلزا نیز بین کشاورزان استان توزیع شده است.
کشت کلزا در استان ایالم تا اواخرآبان ماه ادامه دارد و
اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه سال بعد برداشت دانه
روغنی کلزا آغاز می شود.کلزا یکی از گیاهان روغنی است
که دانه آن حاوی  42-45درصد روغن و کنجاله آن حاوی
 36-40درصد پروتئین است .کلزا دارای با کیفیت ترین روغن
خوراکی بوده و کنجاله آن نیز یکی از مناسب ترین منابع در
تغذیه دام و طیور است .عالوه بر آن از نظر صرفه اقتصادی
و مصرف آب مور نیاز نیز نسبت به اغلب گیاهان زراعی
برتری دارد لذا توسعه کشت و تولید این محصول از سیاست
های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی است.

مقدمات الزم برای اعزام

زایرین اربعین حسینی دراستان
بوشهرفراهم شده است

سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل
ونقل جاده ای استان درششمین نشست
شورای معاونین این اداره کل بااعالم مطلب
افزود:تمهیدات الزم برای اعزام زائرین
اربعین حسینی ازاستان اندیشیده شده
و زوارعزیزمیتوانندبدون هیچ دغدغه ای
درمراسم اربعین حسینی شرکت کنند.
وی افزود:مطابق هماهنگی بعمل
آمده،امسال نیز شرکت های حمل ونقل
مسافرناوگان الزم رابرای اعزام زواربه
مرز های تعیین شده اختصاص می
دهندومنتظریم مسئوالن مرز خروجی رابرای
استان اعالم کنند.
مهندس علم تصریح کرد:بامسئوالن استان
خوزستان درحال تعامل ورایزنی هستم
تابااستقرارنمایندگی بخش حمل ونقل
وراهداری استان درمرز شلمچه زمینه الزم
رابرای خدمت رسانی بهینه به زواروبرگشت
بهنگام آنها به خانه هایشان فراهم آوریم.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای
استان افزود :درطول اعزام زائرین اربعین
حسینی بخش راهداری استان هم ضمن
استقرار گشت های سبک وسنگین راهداری
درمحورهای منتهی به استان خوزستان
پشتیبیانی الزم راانجام خواهدداد.
وی همچنین دربخش دیگری ازصحبت
های خودبه حمایت از تشکل صنفی
رانندگان و ارایه خدمات به رانندگان ناوگان
کاال اشاره کرد وافزود :دردوماه اخیربیش
ازیکهزار و یکصد و چهارده حلقه الستیک
درسایزهای مختلف به قیمت مصوب بین
مالکان ورانندگان ناوگان عمومی توزیع
شده است.
علم به اشاره بارگیری تعدادی
زیادی تانکر ازپاالیشگاهها وپتروشیمی
موجوددرمنطقه ویژه اقتصادی پارس
جنوبی ولزوم پیشگیری ازحوادث مشابه
آنچه که برای اتوبوس حامل مسافرین
با یک دستگاه تانکرحامل سوخت اتفاق
افتاد و منجربه آتشسوزی و جان باختن
تعدادزیادی ازهموطنانمان شد تصریح
کرد :بزودی و در هماهنگی بامسئوالن
این منطقه مانور ساعت و نقطه صفر را
برای ارتقاء توانمندی دستگاههای مسئول
وآموزش و آشناسازی رانندگان حامل
موادسوختی برگزار می کنیم.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای
استان تصریح کرد :با واگذاری اختیارات
کمیته ایمنی حملونقل به این اداره کل از
این به بعد جلسات کمیته مذکور بصورت
منظم برگزارمی شود و باپیگیری و اجرایی
سازی مصوبات آن تالش می کنیم زمینه
ارتقاء هرچه بیشتر مسافرت و تردد در
محورهای ارتباطی رافراهم آوریم.
دراین نشست همچنین علم به نوسازی
ماشین آالت سبک وسنگین راهداری اشاره
کردوگفت :باپیگری بعمل آمده دریک سال
اخیر تعداد 6دستگاه ماشین آالت سنگین
کمرشکن3،دستگاه
3دستگاه
شامل
لودر1 ،دستگاه بیل مکانیکی1 ،دستگاه
کمپرسی و 1دستگاه ایسوزو و همچنین
تعداد 6دستگاه وانت با قابلیت باال در
اختیار بخش راهداری استان قرار گرفته
تادراجرای ماموریتها این بخش را یاری
کند.
وی موفقیت اخیر بخش راهداری استان
در بین استانهای کشور را مرهون تالش،ایثار
و فداکاری مجموعه بزرگ راهداری دانست
وتصریح نمود:درنشست اخیر مدیران
سازمان راهداری و حملونقل جاده ای
کشور عملکرد بخش راهداری استان مورد
تقدیر ریاست سازمان راهداری و حملونقل
جاده ای و دیگر مسئوالن قرار گرفت که
نشان دهنده توانایی وتوانمندی باالی
همکاران عزیز راهدار است.

همزمان با آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس؛

هفتمین یادواره شهدای سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج سقای کربال(ع) ،از برگزاری مراسم گرامیداشت
هفته دفاع مقدس و هفتمین یادواره شهدای سازمان آب و برق خوزستان در
سالن آمفی تئاتر سازمان خبر داد.
سید قاسم موسوی با اعالم خبر فوق افزود :در آئین گرامیداشت هفته دفاع

مقدس ،امام جمعه موقت اهواز ،مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران ،فرمانده
بسیج کارمندی شهیدعباسپور و نویسنده کتاب «پایی که جا ماند» به سخنرانی
و خاطره گویی از رشادت های رزمندگان پرداختند و یاد و خاطره آنان را گرامی
داشتند.
حجت االسالم والمسلمین سید ابوالحسن حسن زاده امام جمعه موقت
اهواز با محکوم کردم عملیات ضد انسانی و تروریستی افراد خودفروخته علیه
مردم مومن و انقالبی ،کید دشمنان را تمام نشدنی دانست و هوشیاری مردم
را برای حفظ انقالب ضروری خواند.وی به سقوط هواپیمای مسافربری ایران
توسط ناو آمریکایی در خلیج فارس اشاره کرد و گفت :همه دیدیم و شنیدیم
که به فرمانده جنایتکار این ناو ،مدال افتخار دادند.حسن زاده ،مسئوالن را
به خدمت رسانی بهتر و انجام کارهای جهادی دعوت کرد و گفت :فردای
روز قیامت در پیشگاه خداوند هیچ عذری برای توجیه عدم خدمت رسانی به
مردم را ندارید.
«سید یعقوب محمدمرادی مشاور وزیرنیرو ،با گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای گرانقدر سازمان آب و برق خوزستان و  530شهید وزارت نیرو ،وقوع
حادثه تروریستی به رژه نیروهای مسلح اهواز توسط عوامل خودفروخته را
محکوم کرد و گفت :این مزدوران در دنیای جهالت خود به هر دستاویزی

چنگ می زنند تا مردم نتوانند شاهد چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی
باشند.وی با بیان این که نباید دشمن را کوچک تصور کردهوشیاری کامل
مردم را الزم و ضروری خواند و برحفظ دستاوردهای شهدا تاکید کرد.
مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران ،عملکرد سازمان آب و برق خوزستان را
در  8سال دفاع مقدس بسیار ارزنده توصیف کرد و افزود :تا پیش از این ،خط
آبرسانی غدیر برای همه ما یک آرزو بود که با همت و پشتکار نیروهای ارزشی
سازمان آب و برق خوزستان به بهره برداری رسید.وی این پروژه را یک پروژه
ملی معرفی کرد که باید مستندسازی شود.محمد مرادی تعداد شهدای وزارت
نیرو را  530نفر اعالم کرد و از اشتغال  21هزار ایثارگر و  1400فرزند شهید در
سطح وزارت نیرو خبر داد.فرمانده بسیج کارمندی شهیدعباسپور صنعت آب
و برق خوزستان با اعالم انزجار از عملیات تروریستی در مراسم رژه نیروهای
مسلح اهواز ،تصریح کرد :ما هنوز در جنگ هستیم ،هنوز مکر دشمن ادامه
دارد ،دشمن با اقدامات شرورانه خود قصد ممانعت از خدمت رسانی های ما
را دارد.وی با بیان این که همه دیدند چگونه در یک عملیات جهادی بدون فوت
وقت ،آبرسانی به آبادان و خرمشهر انجام شد ،این اقدام سازمان آب و برق
خوزستان را بسیار مهم و ارزشمند خواند و برلزوم تداوم خدمت رسانی تاکید
کرد.ابراهیم ساعدی با بیان این که تا دیروز با تفنگ با دشمن می جنگیدیم

تصریح کرد :امروز میدان جنگ ما در انجام کارهای جهادی و ارائه خدمات
ارزشمند به مردم است.سپس سید ناصرحسینی پور ،رزمنده ،آزاده ،جانباز
و نویسنده کتاب «پایی که جا ماند» طی سخنانی گفت :آنچه باعث پیروزی
ما در جنگ با عراق شد جنگ کالسیک نبود بلکه دفاع عاشورایی ،انقالبی،
حسینی و مردم محور بود.وی با بیان این که صدام پیروزی درجنگ را 3
روزه پیش بینی کرده بود و بعد از آن وعده سخنرانی در اهواز و تهران را داده
بود ،تصریح کرد :با ورود حسین فهمیده ها ،مادران و پدران ،پیران و کودکان
در میدان های مبارزه و پشتیبانی ،این نبرد به  2877روز به درازا کشید و
عاقبتی جز شکست برایش نداشت.نویسنده کتاب پایی که جا ماند ،به بیان
خاطرههایی از زمان اسارت خود در عراق پرداخت و «مادران» را مهمترین
عامل پیروزی ما ،بر دشمن بعثی معرفی کرد و گفت :مادرانی که حیاط خانه
خود را به حسینیه و اتاق های آن را به خیاط خانه تبدیل کردند ،روحیه ایثار و
فداکاری را در فرزندان خود پرورش دادند.
مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و هفتمین یادواره شهدای سازمان آب
و برق خوزستان ،توسط پایگاه بسیج سقای کربال(ع) و امور شهدا و ایثارگران
سازمان ،با هماهنگی بسیج کارمندی شهید عباسپور سازمان آب و برق
خوزستان 31 ،شهریور ماه در سالن آمفی تئاتر سازمان برگزار شد.

