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شهرستان

به منظور پاسخگویی به درخواست های مردمی صورت گرفت؛

حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
غرب در میز خدمت اولین نمایشگاه رونق 

تولید استان کرمانشاه
| مديرعامل شركت برق منطقه اى غرب 
به منظور پاسخگويى به درخواست هاى مردمى، 
در ميز خدمــت اولين نمايشــگاه رونق توليد 
استان كرمانشاه حضور يافت.به گزارش روابط 
عمومى شــركت برق منطقه اى غرب، مهندس 
على اسدى مديرعامل اين شركت به همراه تنى 
چند از معاونيــن و مديران برق غرب به منظور 

پاسخگويى به درخواســت هاى مردمى، در ميز خدمت اولين نمايشگاه 
رونق توليد استان كرمانشــاه حضور يافت .گفتنى است اين نمايشگاه 
در راستاى توجه بيشــتر به توليد و صنعت استان كرمانشاه و حمايت از 
اين حوزه، راه اندازى سرمايه گذارى هاى جديد، حفظ صنايع و توليدات 

موجود با همكارى بخش خصوصى و دولتى برگزار شد .

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان  بوشهر  اعالم کرد:

صرفه جویی در مصرف آب، ضرورتی 
اجتناب ناپذیر برای جلوگیری از بحران

| مدير روابــط عمومى شــركت آب و 
فاضالب استان  بوشــهر گفت : مديريت مصرف 
آب، انرژى و خانواده با راهبرد فراهم كردن زمينه 
مشاركت خانواده ها در مديريت مصرف و افزايش 
نقش زنان در اصالح الگوى مصرف آب عنوان هفته 
صرفه جويى آب  تعيين شده است. سهراب بيانى با 
عنوان «مديريت مصرف آب و انرژى، افكار عمومى 

و رسانه» دانست و تصريح كرد: اين نام گذارى  با راهبرد استفاده گسترده تر از 
ظرفيت وسايل ارتباط جمعى و شبكه هاى اجتماعى به منظور افزايش آگاهى 
عمومى و باالبردن سطح دانش مصرف كنندگان آب نسبت به وضعيت منابع 
اعالم شده است.وى،ضرورت بسيج همگانى براى بهره گيرى از فن آورى و 
تجهيزات كاهنده و بهينه ساز مصرف  آب را از ديگر اهداف هفته صرفه  جويى 
آب دانست و با اشاره به  نام گذارى»مديريت مصرف آب و انرژى، صنعت، 
معدن، سازمان هاى عمومى و موسسات خصوصى» درسومين روز از هفته 
صرفه جويى آب افزود: روز سه شنبه چهارم تيرماه نيز با عنوان «مديريت 
مصرف آب و انرژى، غذا، منابع طبيعى و حفظ محيط زيســت» با راهبرد 
تشــريح نقش آب و انرژى در امنيت غذايى و تشريح نقش منابع طبيعى 
در توسعه اقتصادى جوامع و ضرورت حفظ محيط زيست براى بقا و تداوم 
تمدن بشرى نامگذارى شده است.مدير روابط عمومى شركت آب و فاضالب 
اســتان  بوشــهر ، پنجم تيرماه را با عنوان «مديريت مصرف آب و انرژى، 
خدمات شهرى و روستايى و جلب مشاركت هاى مردمى و خيران» دانست 
و گفت: در اين روز تشويق و ترغيب دستگاه هاى خدمات رسانى به كاهش 
مصارف آب و انرژى، تشويق و ترغيب مردم و خيران براى سرمايه گذارى به 
منظور توسعه و بهبود زيرساخت هاى توليد صورت مى گيرد.بياتى، با عنوان 
«مديريت مصرف آب و انرژى، اقتصاد و حقوق شهروندى دانست و خاطر 
نشــان كرد: صرفه جويى در مصرف آب و برق، روز «مديريت مصرف آب و 
انرژى و آموزه هاى دينى» نامگذارى شده  است كه اهميت صحيح مصرف 
كردن و پرهيز از اســراف از منظر تعاليم دينى و معرفى شيوه هاى صحيح 

مصرف با اتكا به تعاليم دينى تبيين مى شود.

| محبوبه میرزایی - در ادامه بازديدهاى فرماندار و 
رئيس كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان از واحد 
هاى توليدى به منظور گره گشــايى از مشكالت و مسائل 
موجود در اين حوزه، مهندس طاهرى فرماندار شهرستان 
شهريار بهمراه مصلى رئيس اداراه صنعت، معدن و تجارت و 
ديگر اعضاى كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان، از 
بخشهاى مختلف شركت صنايع چوب حامى و كارخانه مبل 
حامى واقع در شهر شهريار بازديد بعمل آورد و از نزديك با 

كار و فعاليت هاى اين دو واحد توليدى آشنا شد.
بنا بر اين گزارش؛ پس از اين بازديدها، جلســه كارگروه 
رفع تسهيل و رفع موانع توليد به رياست مهندس طاهرى 
فرماندار شهرستان شهريار در شركت صنايع چوب حامى 
برگزار شد و فرماندار شهريار در اين جلسه با تاكيد بر اينكه 
توليدكننده بنا به خواســت نظام و دولت بايد بصورت تمام 
قد، تكريم شود تصريح كرد: ما در شهرستان شهريار همواره 
بر اين امر تاكيد داشته ايم و حمايت از توليدكننده را از نان 
شب واجب تر ميدانيم و معتقد هســتيم فضاى مورد نياز 

توليدكنندگان بايد بدرستى فراهم شود.
مهندس طاهرى با اشــاره به اينكه تا حد توانمان سعى 
كرديــم بوروكراســى ادارى موجــود و موانع بر ســر راه 
توليدكنندگان شهرســتان را مرتفع كنيم، اظهار داشت: 
برخى قوانين ما، بعضا مشكالت بسيارى را براى توليدكننده 
و صنعت گر ايجاد ميكند و نارضايتى هايى را بوجود آورده 
است اما با توجه به دستورات مقام معظم رهبرى و سياست 

هاى دولت اميدواريم اين روند بهبود پيدا كند.
نماينده عالى دولت در شهرستان شــهريار با بيان اينكه 
خوشــبختانه بازديدهاى مســتمر از واحد هاى توليدى و 
جلسات رفع موانع توليد ما، تاثيرات خوبى را جهت ارتقاى 
سطح توليدات، اشتغال و وضعيت كلى واحدهاى توليدى 
و صنايع شهرستان گذاشته است، گفت: تعدد استعالم ها، 
نظرات ســازمانهاى مختلف و عدم هماهنگى بين ادارات 
مرتبط، عمده مشكالت اين حوزه را تشكيل ميدهد اما حل 
اين موضوع بطور ويژه از طريق اســتاندارى تهران در حال 

پيگيرى است.

با حضور مهندس طاهری برگزار شد:

برگزاری کارگروه 
تسهیل و رفع 
موانع تولید 
شهرستان 
شهریار

| معاون آبخيزدارى، امور مراتع و بيابان ســازمان 
جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشــور با اشاره به اعتبار قابل 
توجه اســتان هرمزگان در حوزه آبخيزدارى و آبخواندارى 
گفت :  124 ميليارد تومان اعتبــار براى اجراى طرح هاى 
آبخيزدارى هرمزگان اختصاص يافته است .خسرو شهبازى 
گفت :  اين اعتبارات براى اجــراى 212 طرح آبخيزدارى 
و آبخوان دارى اســت كه از محل صندوق توســعه ملى و 
اعتبارات استانى تامين شده است.وى افزود: اين طرح ها در 
بيش از 223هزار هكتار در 40 حوزه آبخيز در 11 شهرستان 
اجرا مى شود. معاون آبخيزدارى، امور مراتع و بيابان سازمان 
جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشــور گفــت : با اجراى اين 

طرح هاى آبخيزدارى 73 ميليــون مترمكعب به ظرفيت 
استحصال روان آب هاى سطحى در استان افزوده مى شود.
شهبازى افزود : هدف از اجراى اين طرح ها بهره ورى از روان 
آب هاى سطحى، كنترل سيالب، افزايش و تقويت سفره هاى 
آب زيرزمينى، پيشگيرى و كاهش اثرات خشكسالى، كنترل 
فرسايش خاك، تثبيت خاك و بهبود پوشش گياهى است.
وى گفت: امسال براى اجراى طرح هاى آبخيزدارى كشور 
هزار و 500 ميليارد تومان اختصاص يافته است.شهبازى 
بيان كرد : اين اعتبارات از محل صندوق توسعه ملى براى 
كنترل سيالب ها، حفظ خاك، حفظ پوشش گياهى و ايجاد 

اشتغال تامين شده است.

معاون طرح و توسعه برق غرب : 

پروژه پست ۲۳۰ کیلوولت شاهد در استان کرمانشاه ۷۶ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد

| معاون طرح و توسعه شركت برق منطقه اى غرب از پيشرفت 76 درصدى پروژه پست 63 / 230 
كيلوولت شاهد در استان كرمانشاه خبر داد . به گزارش روابط عمومى شركت برق منطقه اى غرب، مهندس 

عليرضا ناصرى در اين خصوص گفت: اين پروژه از پروژه هاى تعريف شده در راستاى اهداف اقتصاد مقاومتى مى باشد كه با پيشرفت 
فيزيكى 76 درصدى و با رويكرد استفاده حداكثرى از تجهيزات ساخت داخل كشور توسط شركت برق منطقه اى غرب با جديت در 
حال پيگيرى و انجام مى باشد .وى افزود: افزايش قابليت اطمينان شبكه، كاهش تلفات و تقويت شبكه فوق توزيع شهرستان كرمانشاه 
از اهداف اين پروژه مى باشد كه بهره بردارى از آن، نقش بسزايى در توسعه زيرساخت ها و اشتغالزايى كرمانشاه ايفا مى كند .مهندس 
ناصرى گفت: تأمين سيستم اتوماسيون و رله هاى حفاظتى از جمله مهم ترين گلوگاه هاى اين پروژه بود كه با توجه به شرايط كنونى 
كشور و اعمال تحريم هاى ظالمانه، اين مهم با پيگيرى هاى مستمر و مطلوب عوامل پروژه مرتفع گرديده و پيش بينى مى شود با تأمين 

به موقع منابع مالى، پست 63 / 230  كيلوولت شاهد تا پايان سال جارى به بهره بردارى برسد. 

تقدیر مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از مدیر وکارکنان 
مخابرات منطقه گلستان

| مجيد صدرى مدير عامل شــركت مخابرات ايران با ارســال پيامى از غالمعلى شهمرادى مدير 
مخابرات منطقه گلستان ونيز كاركنان آن به خاطر تالش شبانه روزى در خدمت رسانى به هموطنان رنج 
ديده در حادثه سيل اخير در استان گلستان تقدير وتشكر كرد .در بخشى از پيام مدير عامل شركت مخابرات 

ايران به مهندس شهمرادى مدير مخابرات منطقه گلستان آمده است : بى شك بحران ســيل آزمونى بود براى يكايك ما تابتوانيم 
در مراحل سخت زندگى با ســرافرازى از آن عبور كنيم .فعاليت ها وكوشش هاى چشمگير جنابعالى كه نشان از حسن تدبير،برنامه 
ريزى منسجم،مديريت وسازماندهى موثر در شرايط بحرانى سيل زده در استان پهناور گلستان بود و نيز تالشهاى بى دريغ همكاران 
آن مجموعه كه موجب پايدارى ارتباطات مخابراتى وخدمت رسانى به هموطنان عزيز از ابتداى اين بحران شد شايسته تقديرهاست 
.شايان ذكر است در پى وقوع سيل در بخش هايى از مناطق استان گلستان در اوايل امسال مخابرات منطقه گلستان بالفاصله با اعزام 
مهندسان وكاركنان اين شركت به مناطق سيل زده در شهرستانهاى آق قال،گميشان ونيز گنبد كاووس و... اقدامات الزم در جهت 

حفظ ونگهدارى ساختمان ها وتجهيزات مخابراتى به عمل آورد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان گلستان  خبر داد:

 آمادگی برای برگزاری اولین دوره مسابقات مهارت فنی
در سطح مناطق

| معاون بهره بردارى شركت آب و فاضالب استان گلستان از مجموعه اقدامات  الزم براى  برگزارى اولين دوره 
مسابقات فنى در حوزه بهره بردارى مناطق تابعه شركت خبر داد .به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب استان 

گلستان ، مهندس» مهيار خسروى» اظهار داشت : جلسات اوليه براى تشكيل تيم هاى مختلف در رشته هاى تعميرات شبكه هاى توزيع آب ، 
نصب انشعابات آب ، نصب انشعابات فاضالب ، عيب يابى مدار فرمان تابلوهاى راه انداز و آزمونهاى اندازه گيرى پارامترهاى فيزيكوشيميايى آب، 
در سطح ستاد شركت و همچنين با مناطق مختلف برگزار گرديد كه در نهايت تعداد تيم هاى شركت كننده در هر رشته و اعضاى آنها مشخص 
و مشخصات آنان در حال بارگزارى در سايت شركت مهندسى آبفاى كشور مى باشد .مهندس خسروى افزود : پس از برگزارى مسابقات بين تيم 
هاى منتخب از بلوكهاى 13 گانه شركت يك تيم برتر در هر رشته انتخاب و به مسابقات مهارت فنى منطقه اى اعزام خواهند گرديد كه بلوك 
مرتبط با شركت آبفاى گلستان شامل شركتهاى آبفاى استانهاى مازندران ، گيالن ، خراسان شمالى و سمنان است  كه به ميزبانى  استان مازندران 

برگزار خواهد شد و در نهايت تيم هاى منتخب در هر رشته از هر بلوك به مسابقات مرحله كشورى صعود خواهند نمود.

 در فصل بهار بیش از 1.5 میلیارد مترمکعب گاز
در گیالن مصرف شد 

| زینب قلیپور-   شركت گاز استان گيالن در سه ماه اول سال جاري بالغ بر  يك ميليارد و 
580 ميليون مترمكعب گاز به حوزه هاي مختلف مصرف تحويل داده است. حسين اكبر مديرعامل 
شركت گاز استان گيالن با اعالم خبر مصرف يك ميليارد و 580 ميليون مترمكعب گاز در بهار امسال 

در استان گيالن گفت: اين ميزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1,6 درصد كاهش داشته است .وي درخصوص 
مصرف گاز در بخش خانگي اظهار داشت: شركت گاز استان گيالن در يك سال گذشته بيش از 40 هزار مشترك خانگي جذب 
نموده است كه اين موضوع سبب افزايش 10 درصدي مصرف گاز در بخش خانگي و موجب رسيدن مصرف به 480 ميليون 
مترمكعب در اين حوزه شده است.اكبر همچنين از مصرف 800 ميليون مترمكعب گاز در بخش نيروگاهي استان خبر داد و 
گفت: خوشــبختانه با رعايت مصرف  بهينه و ايمن گاز طبيعي از سوي مشتركين خانگي زمينه افزايش مصرف گاز در بخش 

هاى ديگر مصرف بويژه بخش نيروگاهي فراهم شده است.

خبرنامه

استانها

خبر

هرمزگان دومین استان 
کشور در دریافت اعتبارات 
آبخیزداری است 

آغازبهرهبرداریآزمایشیازطرحملیسامانهالکترونیکیمشتریانگاز)سامگ(
| در آستانه ميالد پر خير و بركت كريمه اهل بيت حضرت معصومه (س)، بهره بردارى آزمايشى از سامانه الكترونيكى 
مشتريان گاز (سامگ) در دفاتر منتخب پيشخوان دولت آغاز گرديد.اين سامانه شامل 22 خدمت شركت گاز استان قم به 
مشتركين است كه با محوريت امور فناورى اطالعات با حضور مديرعامل، مديران و رؤساى شركت انجام پذيرفت.
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| طى مراســمى با حضور جمعى از مسؤوالن ملى و 
استانى  209 پروژه شــهرى به مناسبت دهه كرامت افتتاح 
و عمليات اجرايى 13 پروژه عمرانى نيز در شهر مقدس قم 
آغاز شد.آيين افتتاح، بهره بردارى و آغاز عمليات اجرايى 222 
پروژه شهرى با حضور جمعى از مسؤوالن ملى و استانى در 
مسجد حضرت على اصغر(ع) واقع در ميدان امام حسين(ع) 

قم برگزار شد.
آيت اهللا عليرضا اعرافى مدير حوزه هاى علميه سراسر كشور 
در اين مراسم گفت: قم به خصوص در دهه هاى اخير نقش 
مهمى در عرصه هاى انقالبى داشته است  و سازمان ها و نهادها  
بايد با نگاه عادالنه  به همه مردم در حاشيه و متن شهر بايد 
توجه داشته باشند، به ويژه مناطقى كه پر جمعيت است و 

شور انقالبى و اسالمى دارد.
وى با اشــاره به جايگاه قم در تاريخ ايران و اسالم اضافه 
كرد: شــهرى همانند قم با اين همه نشانه هاى درخشان در 
طول تاريخ كم پيدا مى شود؛ آن گاه كه معارف دينى اسالم به 
عالم عرضه شد قمى ها از خط پيامبر و معارف دينى استقبال 
كردنــد و زمانى كه جوانــان و مردم قم از ايــن پيام جديد 
اســتقبال كردند قم به نگين درخشان عالم اسالم و قطب و 

پايگاه معارف اسالمى در ايران و جهان تبديل شد.
وى ادامه داد: در يكصد سال اخير قم به مركز معارف اسالم 
تبديل شده و بعد از انقالب اسالمى نيز اثر گذارى قم بيش 
از پيش شده است و انقالبى كه از قم برخاسته امروز در همه 

عالم حضور دارد و طنين افكن است.
مدير حوزه هاى علميه سراسر كشــور گفت: قم هميشه 

اســتوار و با قدى برافراشــته مســير علم، اخالق، ايمان و 
ادب را طى كرده اســت، حتى قبــل از آنكه حضرت فاطمه 
معصومه(س) به قــم بيايند و در اين مكان دفن شــوند قم 
ارزشمند بود اما با قبر نورانى آن حضرت و شكل گرفتن حوزه 

علميه قم، شاهد دنياى جديدى در اين شهر بوديم.
اعرافــى  راز عظمــت و شــكوه قــم را حضــرت فاطمه 
معصومه(س)، حوزه علميه و مردم شريف قم دانست و مطرح 
كرد: اين مردم همراه اسالم و نهضت هاى بزرگ بودند و در 
عصر انقالب اســالمى نيز اين مدال افتخار بر شانه هاى اين 
مردم نصب شد كه آن ها اصحاب صاحب الزمان(عج) و پيشگام 

معارف الهى شده اند.
وى با تاكيد بر اينكه دستگاه هاى مسؤول بايد خادمان مردم 
باشند، اظهار كرد: مردم قم سرمايه هاى ايران و جهان اسالم 
هســتند، چراكه با قم، انقالب پديد آمد و معارف حســينى 
در همه عالم انتشــار يافت اگر مردم قم و جوانان اين شهر 
شور، غيرت، شــجاعت و اخالق نداشتند حوزه علميه شكل 

نمى گرفت و اين همه خدمت به مردم ارائه نمى شد.
اعرافى با بيان اينكه قم مظهر يك شــهر انقالبى، ايمانى و 
صاحب سرمايه هاى بزرگ شــهيدان، علما و بزرگان است، 
اظهار كرد: همه بايد براى رفع مفاســد در كنار يكديگر قرار 
گيرند؛ حــوزه علميه نيز جز خدمت به مــردم به هيچ چيز 
ديگرى فكر كند و در همه مسائل بايد به مصالح مردم توجه 

داشته باشد.
ايشان ضمن تقدير از خدمات شهردارى، شوراى اسالمى 
شهر و مسؤوالن دولتى اظهار كرد: اين دستاوردها گوشه اى 

از خدمات خادمان مردم اســت كه جاى تقدير و تشكر دارد 
و در اين مكان بايد از همه مســؤوالن و نمايندگان مردم در 
مجلس به علت پيگيرى هايى كه براى رفع مشــكالت مردم 

دارند تشكر كنيم.
امام جمعه قم اضافه كرد: زمانى يك شهر پيشرو خواهد بود 
كه همه مردم در مقابل شهر، خود را مسؤول بدانند و بپذيرند 
كه شهروندان شهر اسالمى به دنبال دلسوزى براى يكديگر 
هســتند و اگر اين همبســتگى، تعاون و همدلى در شهرى 

نباشد شاهد پيشرفت آن نخواهيم بود.
وى ادامه داد: با همكارى نمايندگان، شهردارى و استاندارى 
حوزه ديون خود را به شهردارى پرداخت كرده است و سال 
جارى به شيوه اى آغاز شد كه حوزه هيچ ديونى نداشته است 
چراكه مى خواستيم كارهاى بزرگ شهرى با سرعت بيشترى 
انجام شود و در اين راستا بايد از نمايندگان مجلس، شهردار 
و شوراى اسالمى شــهر قم براى خدمات گسترده و جذب 

اعتبارات تشكر كنيم.

 بهره برداری و آغاز عملیاتی اجرایی 222 پروژه شهرداری قم 
با اعتباری بالغ بر ۴۶۰۰ میلیارد ریال

خبر

| مدير شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه ســارى گفت : سوخت رسانى 
تابستانى با توجه به ذخيره ســازى انواع فرآورده هاى نفتى در انبارهاى منطقه سارى بدون 

مشكل انجام مى شود .
ســبحان رجب پور مدير شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه سارى  در نشست 
معاونت ها كه به منظورارائه گزارش ذخيره سازى و سوخت رسانى در سه ماهه دوم 98 برگزار 
شد ، بيان كرد : با توجه به ذخيره سازى كافى انواع فرآورده هاى نفتى در انبار نفت سارى هيچ 

مشكلى در سوخت رسانى مطلوب به مسافران تابستانى وجود ندارد .
وى ادامه داد : با تالش هاى صورت گرفته درشركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
سارى ونواحى تابعه ، هيچگونه خللى درزنجيره سوخت رسانى وجود ندارد واين شركت در سه 

ماهه دوم امسال آماده استقبال از مسافران تابستانى است . 
سبحان رجب پور با اشاره به اينكه سوخت رسانى بايد با كنترل دقيق صورت پذيرد ، افزود 

: حضور موثر روســاى نواحى و همكاران آنها در ارائه خدمات مطلوب به مردم و مسافران در 
مجارى عرضه سوخت با بازديدها و نظارت كافى بر عملكرد توزيع كنندگان سوخت در فصل 

تابستان ضرورى است . 
مديرشــركت ملى پخش فــرآورده هاى نفتى منطقه ســارى در پايان جلســه، بر نظارت 
كارشناسان منطقه در تحويل به موقع سوخت به بخشهاى مختلف استان تاكيد كرد و افزود : 
الزم است تابستان امسال سوخت درخواســتى مجارى عرضه مخصوصا پمپ بنزينها به موقع 

تامين شود .
رجب پور شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه سارى را خدمت گزار مردم دانست و 
تاكيد كرد : اين شركت با 126 جايگاه عرضه بنزين و 86 جايگاه سى ان جى در هشت ناحيه 
در حوزه مسئوليتى از شهرســتان فريدونكنار تا گلوگاه با آمادگى كامل از مسافران تابستانى 

استقبال خواهد كرد .

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

هیچ مشکلی در سوخت رسانی مطلوب به مسافران تابستانی وجود ندارد 


