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 برگزارى مراسم سوگوارى شهادت حضرت فاطمه 
در شركت برق منطقه اى سمنان  

همزمان با سالروز شهادت دخت نبى مكرم اسالم حضرت فاطمه 
زهرا (س)  مراسم سوگوارى با حضور مديرعامل ، معاونين ، مديران 
ــركت برق منطقه اى سمنان در نمازخانه اين شركت  و كاركنان ش
ــم حجه االسالم برزويى ؛ ضمن تسليت  برگزار گرديد. در اين مراس

سالروز شهادت حضرت زهرا (س)اظهار داشت : وجود اخالق  به هم 
راه تقوى  مى تواند انسان را به سعادت و رستگارى برساند . 

ــل كنيد " گفت :  ــت" بدانچه كه مى دانيد عم ــان داش وى بي
ــى و نهى از بدى كه از  ــته هايمان در عمل به نيك چنانچه به دانس

ــوى خداوند متعال اعالم شده عمل نكنيم مشمول عقوبت الهى   س
مى گرديم .  شيعه و محب اهلبيت (ع) بايد با الگو قراردادن اين ذوات 
مقدسه موجبات تقرب الهى را بدست آورند.  همچنين در ادامه اين 

مراسم ، با مرثيه خوانى  حاضرين به عزادارى پرداختند .

حجم فعاليت ها نبايد بهانه اى براى رعايت 
نكردن اصول ايمنى باشد

ــوراى عالى  مهندس على اكبر نصيرى مديرعامل در ش
ــترده فعاليت ها نبايد بهانه اى براى  ايمنى گفت: حجم گس

رعايت نكردن اصول ايمنى باشد.
ــركت توزيع نيروى  رئيس هيئت مديره و مديرعامل ش
برق استان گلستان با تأكيد بر نظارت موشكافانه بر فعاليت 
ــل در رعايت اصول ايمنى مطابق  پيمانكارانى كه به هر دلي
ــكاران و  ــزود: كليه پيمان ــل نمى كنند اف ــتانداردها عم اس
ــركت هاى پيمانكارى طرف قرارداد  ــاغل در ش نيروهاى ش
ــى و بازآموزى معتبر در  ــت گواهينامه هاى آموزش مى بايس
ــته باشند. مهندس  زمينه تخصصى فعاليت هاى خود داش
ــى وقوع حوادث مردمى  نصيرى با بيان اينكه آسيب شناس
ــترين اتفاقات  ــت كه بيش ــان داده اس ــاليان اخير نش در س
ــت: بايد به  ــد گف ــى ده ــاز روى م ــاخت و س ــوزه س در ح
ــاختمان  ــى س ــمت تعامل بيش از پيش با نظام مهندس  س
پيش رفت و راهكارهاى مشتركى كه در جلوگيرى از وقوع اين 
حوادث مى تواند مثمرثمر باشد شناسايى و عملياتى گردد. 
ــه لزوم توجه بيش  ــخنان خود ب وى در بخش ديگرى از س
ــنل اشاره كرد و خاطرنشان  از پيش به معاينات ادوارى پرس
ــاخت: اطالع همكار از وضعيت جسمى و روحى خود مى  س
تواند در بهره ورى و بازدهى سازمانى تاثير قابل توجهى داشته 
ــد و در اين مسير، ارسال به موقع نتايج و مستندات اين  باش
ــركت و ابالغ آن به پرسنل از اهميت ويژه اى  معاينات به ش
ــت. مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان  برخوردار اس
ــتان در بخش ديگرى از سخنان خود به موضوع توجه  گلس
ويژه شركت توانير به استقرار نظام HSE پرداخت و حركت از 
سمت OHSAS به سمت پياده سازى HSE را از مهمترين 

راهبردهاى خود در زمينه ايمنى برشمرد.

برگزاري جشن سي و هشتمين سالگرد پيروزي 
انقالب اسالمي در اداره كل راه و شهرسازي 

گيالن
ــالروز پيروزي نظام مقدس جمهوري اسالمي  جشن س
ايران با حضور مديركل ، مديران و كاركنان راه و شهرسازي 
گيالن در سالن اجتماعات اين اداره كل برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي گيالن اين مراسم با 
سخنراني حجت االسالم و المسلمين حجازي مشاور محترم 
استاندار و رئيس ستاد اقامه نماز استان گيالن در سالن الغدير 

اداره كل راه و شهرسازي استان گيالن برگزار گرديد.
حجت االسالم و المسلمين حجازي ضمن تبريك ايام ا... 
دهه مبارك فجر كه به تدبير امام خميني تحقق يافت گفت: 
ــران رقم خورد و نظام  ــت اي در 22 بهمن 1357روز سرنوش
ــاهي فرو ريخت و ريشه هاي فاسد دودمان  پوسيده ستمش

سياه پهلوي از اين كشور اسالمي كنده شد.
وي تصريح كرد : مبارزه پانزده ساله ملت مسلمان ايران 
به رهبري امام خميني (ره) به ثمر رسيد و با سرنگوني نظام 
ــاهي، انقالب شكوهمند اسالمي ايران  2500 ساله شاهنش
ــس از اجراي برنامه هاي  ــم ، پ پيروز گرديد . در ادامه مراس
ــابقه و اجراي نمايش طنز ، از نمازگزاران  متنوع از جمله مس
ــن تكليف رسيده  ــال 95 و فرزندان همكار كه به س برتر س
ــاء مدير شهرسازي و  بودند و همچنين از خانم مهندس انش
ــازي و  ــاري اين اداره كل كه بعنوان مدير نمونه شهرس معم
معماري كشوري انتخاب شده بود ، توسط مديركل و مديران 
راه و شهرسازي گيالن با اهداي لوح سپاس و هدايايي تقدير 

بعمل آمد.

طرح فوالد مباركه اصفهان براى جمع آورى، 
تصفيه و استفاده از پسابهاى شهرى در صنعت 

بى نظير است
مديرعامل آب و فاضالب استان اصفهان به همراه جمعى 
ــازمان در جريان ديدار با مديرعامل،  از مديران ارشد اين س
ــركت فوالد مباركه، راه هاى تسريع در  معاونان و مديران ش
ــتان و  بهره بردارى پروژه بيع متقابل اداره آب و فاضالب اس
ــاب شهرستانهاى  فوالد مباركه به منظور خريد و انتقال پس
مباركه و لنجان و نيز استفاده بهينه از اين پسابها را در صنعت 

مورد بررسى و تبادل نظر قرار دادند.
ــل فوالدمباركه در اين  ــبحانى مديرعام دكتر بهرام س
ــت ضمن تأكيد بر لزوم انجام به موقع تعهدات طرفين  نشس
ــتيم با اولويت بندى اجراى اين پروژه، هر  گفت: مصمم هس
چه سريعتر گلوگاه هاى احتمالى پيش روى را تا اجراى كامل 

طرح برطرف نمائيم.
وى اظهار اميدوارى كرد: با همدلى كه بين دو مجموعه 

وجود دارد، اين پروژه هر چه سريعتر به بهره بردارى برسد.
ــم امينى  ــت هاش ــن گزارش در ادامه اين نشس بنابراي
ــز بيان كرد:  ــتان اصفهان ني ــل آب و فاضالب اس مديرعام
مشاركت فوالدمباركه در اجراى اين پروژه و توجه اين شركت 
به مسئوليتهاى اجتماعى بسيار ارزشمند و در كشور به عنوان 

يكى از بى نظيرترين پروژه ها مطرح است.
وى افزود: در اين پروژه فوالد مباركه يك نگاه بلندمدت 
و استراتژيك براى تأمين آب داشته كه اين موضوع در حوزه 
مديريت آب استان نيز بسيار با اهميت ميباشد. بدين منظور 
به عنوان مدير ارشد شركت آب و فاضالب استان از اين پروژه 
ــاير همكاران خود نيز  به طور جدى حمايت مينمايم و از س
ــره بردارى هر چه  ــته ايم تمام تالش خود را براى به خواس

سريعتر از اين پروژه به كارگيرند.

انتصاب مدير منابع انسانى شركت بهره بردارى 
نفت و گاز مسجدسليمان

ــردارى نفت و گاز  ــركت بهره ب  با حكم  مديرعامل  ش
مسجدسليمان مدير منابع انسانى اين شركت منصوب شد . 

 مهندس قباد ناصريدر اين حكم  آقاى مهران نصيريان 
دوست را به سمت مديرمنابع انسانى اين شركت منصوب و 
ــمت  از زحمات مجيد رضا پور در مدت زمان تصدى اين س

تقدير نمود . 
ــت :نظر به تعهد، تخصص و  در متن اين حكم آمده اس
ــه جنابعالى از تاريخ صدور اين اطالعيه به عنوان مدير  تجرب
منابع نسانى شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان 

منصوب مى شويد.
برنامه ريزى ,سازماندهى ,هدايت ,تصميم گيرى،نظارت 
و كنترل كليه فعاليت هاى ادارى و آموزشى شركت- مسئول 
ــده امور  ــن اجراى برنامه هاى پيش بينى ش نظارت بر حس
ــركت در زمينه هاى جذب,انتصاب ،  ــنلى كاركنان ش پرس
ــتيابى به اهداف نيروى  نقل و انتقال كاركنان به منظور دس
ــركت ضمن هماهنگى با مديريت منابع انسانى  ــانى ش انس
ــركت اصلى از اهم وظايفى هستند كه مديرعامل شركت  ش
بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان براى مدير جديد منابع 

انسانى اين شركت برشمرده است .
  

ــا  ــى ب ــن كش ــه روغ كارخان
سرمايه گذارى 5300 ميليارد بـندرامـام

ــا حضور جهانگيرى –  ريالى ب
ــتاندار جمهورى،شريعتى،اس ــت  رياس اول  ــاون   مع

خوزستان،گلمرادى نماينده مردم منطقه در مجلس 
ــر راه و  ــاون وزي ــعيدنژاد مع ــالمى و س ــوراى اس ش
شهرسازى و مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردى در 
ــى (ره) به ــدر امام خمين ــژه اقتصادى بن ــه وي  منطق

 بهره بردارى رسيد.  مديركل بنادر و دريانوردى استان 
ــتان گفت: در دهه ى مبارك فجر و مصادف با  خوزس
ــالگرد پيروزى شكوهمند انقالب  سى و هشتمين س

اسالمى، كارخانه روغن كشى با سرمايه گذارى 5300 
ــادى بندر  ــژه اقتص ــه وي ــى در منطق ــارد ريال  ميلي

امام خمينى(ره) راه اندازى شد.
تمهيد زمينه الزم براى خودكفايى كشور در 

كاالهاى اساسى
به گزارش روابط عمومى، مديركل بنادر و دريانوردى 
ــتان و مدير منطقه ويژه اقتصادى بندر   استان خوزس
ــاره به ظرفيت ساالنه هفتصد  امام خمينى (ره) با اش
ــت كارخانه روغن كشى در منطقه  هزار تنى فاز نخس
ــى (ره) عنوان كرد: با  ــژه اقتصادى بندر امام خمين وي
احداث اين كارخانه، زمينه ى كاهش وابستگى كشور 

به تأمين كنندگان خارجى كاالهاى اساسى، در راستاى 
 واردات روغن خوراكى و كنجاله ى خوراك دام فراهم 

خواهد شد.
بهره گيرى از ظرفيت هاى بندرى و دريايى 

براى شكوفايى اقتصاد ملى
مدير منطقه ويژه اقتصادى بندر امام خمينى(ره) 
با اشاره به ثمر بخش بودن مجموع سرمايه گذارى هاى 
انجام شده در وسيعترين منطقه ويژه اقتصادى بندرى 
كشور اظهار كرد: فاز نخست اين كارخانه روغن كشى 
به عنوان يكى از بزرگترين كارخانه هاى روغن كشى 
ــاحتى معادل 22 هكتار و به ارزش  در منطقه، با مس

ــاركت بخش خصوصى به  5300 ميليارد ريال با مش
بهره بردارى رسيده است. عبداللهى گفت: موفقيت در 
به ثمر نشستن اين پروژه بزرگ سرمايه گذارى، يكى 
 از نتايج قابل توجه رويكرد توسعه ظرفيت هاى بنادر با 
ــر دولتى و اهتمام  ــاركت منابع غي بهره گيرى از مش
ــت. مديركل بنادر  به حضور صنايع مولد در بنادر اس
ــزود: با  ــتان در ادامه اف ــتان خوزس ــوردى اس  و دريان
ــه بزرگ  ــن كارخان ــت اي ــردارى از فاز نخس ــره ب  به
ــدر ــادى بن ــژه اقتص ــه وي ــى در منطق ــن كش  روغ

ــاالنه حداقل هفتصد هزار تن به   امام خمينى(ره)  س
 ظرفيت حمل و نقل دريايى اين مجتمع بزرگ بندر بزرگ 

افزوده مى شود.
در  اقتصـادى  هـاى  فرصـت   ايجـاد 

حوزه دريايى
عبداللهى اظهار كرد: به منظور انتقال اين حجم 
قابل توجه مواد خام از طريق دريا، بيش از ده ها فروند 
كشتى به ترافيك دريايى اين بندر افزوده خواهد شد و 
در صورت تحقق عمليات صادرات مجدد  فرآوردههاى 
ــد.  ــن كارخانه، اين قابليت نيز دوچندان خواهد ش  اي
ــاى  ه ــت  ظرفي از  ــرى  گي ــره  به داد:  ــه  ادام وى 

ــوى صنايع، عالوه  ــدرى و دريايى از س ــتيك بن لجس
ــان و بار  ــالف انرژى، زم ــه موجب كاهش ات ــر اينك ب
ــود، تأثير به  ــور مى ش ــاده هاى كش ــى در ج ترافيك
ــادر و ايجاد  ــك دريايى بن ــش ترافي ــزايى در افزاي  س
ــوزه دريايى  ــتر در ح ــادى بيش ــاى اقتص ــت ه فرص
ــد.  مدير منطقه ويژه اقتصادى بندر   كشور خواهد ش
ــزود: به طور حتم با جذب صنايع  امام خمينى(ره) اف
ــمت بنادر استان، به منظور بهره گيرى از  بزرگ به س
ــيع ترين منطقه  مزيت هاى كم نظير فعاليت در وس
ــور، جايگاه بنادر در زنجيره  ويژه اقتصادى بندرى كش
تأمين كاال به طور مضاعف تقويت شده و جايگاه اين 
ــوم  و  ــل س مجتمع بزرگ بندرى در رديف بنادر نس
ــود، كل طرح  باالتر ارتقاء خواهد يافت. يادآور مى ش
سرمايه گذارى براى احداث اين كارخانه با برخوردارى 
ــه خط توليد به ظرفيت هر كدام دو هزار تن، در  از س
ــاحت 34 هزار متر مربع، به  ــوله به مس چهار باب س
ــزار تن  و 48  ــزن به ظرفيت  132 ه ــراه 63 مخ هم
سيلو  به ظرفيت 400 هزار تن، زمينه ى الزم را براى 
خودكفايى كشور در زمينه ى روغن خوراكى و كنجاله 

خوراك دام را در آينده فراهم خواهد نمود.

ــى رئيس هيئت  مهندس لطف
ــركت گـيـالن ــره و مدير عامل ش مدي

ــهامى آب منطقه اى گيالن  س
ــت خبرى با اصحاب رسانه به مناسبت دهه  در نشس
ــه گونه اى عمل  ــر اظهار كرد: همه بايد ب مبارك فج
كنيم تا گيالن عزيز جايگاه رفيع خود را در كشور پيدا 
ــد فاصله  ــتان باش كند زيرا امروز با تحولى كه حق اس
ــرعت و شدت به مسير  داريم و همه مديران بايد با س

خود ادامه بدهند
وى افزود: در اين مسير پيش رو وقت همانند طال 
ــود زيرا براى رشد استان زمان بسيار  محسوب مى ش
ــد  ــيس بنگاه حوضه آبيارى س كمى داريم وى به تاس
ــال 1322 اشاره كرد و افزود: تامين و  سفيدرود در س
توزيع آب شرب و زراعى از رسالت هاى شركت سهامى 
ــوب مى شود و بزرگ ترين  آب منطقه اى گيالن محس
ــور در سنگر شهرستان رشت در حال  تصفيه خانه كش

احداث بوده و فاز دوم آن اجرايى شده است.
مديرعامل شركت سهامى آب منطقه اى گيالن از 

تامين آب شرب 70 درصد جمعيت اين استان توسط 
شركت سهامى آب منطقه استان خبر داد و بيان كرد: 
ــهر بيجار با كيفيت ترين آب شرب ايران و دنيا  سد ش

را دارد.
ــرب شهرها  وى به جايگاه گيالن در تامين آب ش
ــتاهاى اين استان اشاره كرد و گفت: اكنون 75  و روس
ــتفاده  ــطحى اس درصد جمعيت گيالن از آب هاى س
مى كنند و اين ميزان تا پايان برنامه ششم توسعه كشور 

به 95 درصد مى رسد.
مهندس لطفى با اشاره به اينكه تامين آب زراعى 
ــاليزارهاى استان از اهداف برنامه  238 هزار هكتار ش
ــت، خاطرنشان كرد: آب 170  ششم توسعه كشور اس
ــاليزارهاى گيالن از شبكه آبيارى سد  هزار هكتار از ش

سفيدرود تامين مى شود.
ــالت آب  ــدس لطفى در ادامه افزود كرد: رس مهن
منطقه اى استان هم در بحث تامين آب شرب و بحث 
تامين و توزيع آب زراعى براى همه قابل لمس است و 

همه به يقين به اين موضوع آگاهى دارند.

مدير عامل شركت سهامى آب منطقه اى گيالن 
يادآور شد: بزرگترين تصفيه خانه استان گيالن كه در 
ــنگر در حال ساخت است فاز دوم آن در حال  شهر س
اجراست و آب شرب 70 درصد مردم را تامين ميكند.

ــد بيجار با  ــا بيان اينكه آب س ــدس لطفى ب مهن
ــرب ايران و حتى دنياست، اظهار  كيفيت ترين آب ش
ــال حاضر چيزى در  ــرب در ح ــرد: در تامين آب ش ك
حدود 75 درصد جمعيت شهر از آب سطحى استفاده 
ــه 95 درصد  ــى نزديك ب ــال آت ــى كنند و تا 5 س م
ــتان گيالن از آب سطحى خواهد  شهر و روستايى اس
ــتان گيالن  ــت بزرگ براى اس ــود و اين يك موفقي  ب

محسوب مى شود.
وى افزود: هيچ استانى در سطح كشور نمى تواند 
ــم مردم شهر و  با يك برنامه زيرى تا پايان برنامه شش
روستا خود را از بهره مندى آب هاى سطحى برخوردار 

كند ولى ما در حال دستيابى به اين موفقيت هستيم.
ــرد: براى ما خيلى خوب  مهندس لطفى اظهار ك
ــت محصول زراعى تحت  ــطح زير كش ــت كه س نيس

ــد و در برنامه خودمان در  ــش آبيارى سنتى باش پوش
ــتم را به شكل مدرن در  ــيم تا بتوانيم اين سيس تالش
ــرق و مركز استان تحت  بياوريم. بنابراين از غرب تا ش
ــانى مدرن تا پايان برنامه ششم  ــبكه آبرس آبيارى و ش

توسعه خواهد رسيد.
مهندس لطفى با بيان اينكه تنها چيزى كه جلوى 
ــروى كار را ميگيرد بحث هاى اعتبارى و زيست  پيش
محيطى است، متذكر شد: اعتقاد دارم كه عمليات سد 
ــازى براى حفظ محيط زيست يك فرصت است و  س
ــتان بگيريم. در نتيجه  ــد اين فرصت را از اين اس نباي
مجوز براى احداث سد يك تخريب نيست بلكه فرصتى 

براى بهسازى طبيعت محسوب مى شود.
ــزود: برخى از پروژه هاى ما به دليل بريدن  وى اف
ــه گونه اى جلوه مى دهند كه انگار  10 عدد درخت ب
زمين زير و رو شده است.  وقتى به طبيعتى كه پس از 
احداث سد بيجار تشكيل شده است بنگريد به جايگاه 
زيباى آن و بهسازى كه براى محيط زيست شده است 

آگاه مى شويد.
مدير عامل شركت سهامى آب منطقه اى گيالن با 
بيان اينكه 74 ميليارد از اعتبارات سال 95 به صورت 
اوراق است، يادآور شد: در استان گيالن 17 طرح ملى 
ــه مرحله بهره بردارى  ــتانى داريم كه به زودى ب و اس

خواهد رسيد.
ــح كرد: حال حاضر مديرى  مهندس لطفى تصري
ــت كه بتواند از ظرفيت هاى قانونى و ابالغى  موفق اس

ــتفاده كند و هنر اين است كه مدير  به بهترين نحو اس
ــطه اعتبار كارها را پيش ببرد وگرنه هر  بتواند به واس

شخصى مى تواند با پول كارها را جلو ببرد.
ــفارود و السك در  ــاره به احداث سد ش وى با اش
قالب فاينانس اظهار كرد: اين مسئله موفقيتى ديگرى 

براى آب منطقه اى محسوب مى شود.
ــارات نماينده  ــى در خصوص اظه مهندس لطف
ــهر اظهار كرد: آقاى شكرى  ــال و رضوانش تالش، ماس
ــر در خصوص  ــى اگ ــت ول ــتان ما اس ــى از دوس  يك
 صحبت هاى خود مصداقى دارند به من بدهند خودم

 پيگيرى مى كنم.
مهندس لطفى افزود: استان گيالن 13 تا نماينده 
ــر مطالبات  ــريف آوردند پيگي ــى كه تش دارد و آنهاي
ــتر در خصوص آبيارى  ــتان خود بودند و بيش شهرس
ــاورزى دغدغه داشتند  و خواسته غير متعارفى از  كش

ما نداشته اند.
ــهرى  ــه مهندس لطفى آب و فاضالب ش به گفت
بزرگترين بدهكار آب منطقه اى است بطوريكه بخشى 
از آن پرداخت شده است و بخش ديگر طى يك برنامه 

مدون پرداخت ميشود.
ــركت سهامى آب منطقه اى گيالن  مديرعامل ش
در خصوص برخى شايعات مطرح شده درباره شكايت 
آب منطقه اى از شهردارى منطقه 4 به دليل پاكسازى 
تاالب عينك اظهار كرد: در بحث تاالب عينك از كسى 

شكايت نكرديم.

مديرعامل شركت سهامى آب منطقه اى گيالن

سدسازى فرصتى براى بهسازى طبيعت است

بهره بردارى از كارخانه روغن كشى با سرمايه گذارى 
5300 ميليارد ريالى در منطقه ويژه اقتصادى بندر امام 

 افتتاح و اجراى 323پروژه گازرسانى با سرمايه گذارى  
معادل 155ميليارد تومان در استان بوشهر

    مدير عامل شركت گاز استان بوشهر از عمليات  اجرايى و افتتاح  
323 پروژه گاز رسانى با حضور معاون علمى فناورى رييس جمهور بـوشـهـر

در استان بوشهر خبر داد.
ــتان بوشهر  ــينى  در اين آيين كه بصورت ويدئو كنفرانس در شهرس غالمعباس حس
ــانى با 670 ميليارد ريال بهره بردارى و  ــد گفت: از اين شمار 88 پروژه گازرس برگـزار  ش

235پروژه با 880 ميليارد ريال اجرايى است.
وى  افزود: پروژه هاى افتتاحى شامل گازرسانى به 70 روستا و يك شهر، خط 24 اينچ 
متانول كاوه به طول 17 كيلومتر با ظرفيت يك ميليون مترمكعب و خط هشت اينچ سيمان 

مند دشتى به طول 20 كيلومتر است.
مديرعامل شركت گاز استان بوشهر  با اشاره به افزايش انشعابات گاز در استان بوشهر 
بيان كرد: از 74 هزار انشعاب در قبل از سال 92 اكنون با 114 درصد افزايش به 158 هزار 

انشعاب افزايش يافته است.
ــينى با اشاره به طرح گازرسانى به شهرها و روستاهاى استان بوشهر خاطرنشان  حس
كرد: اكنون 34 شهر و 310 روستاى استان بوشهر از شبكه گازرسانى بهره مندند و اين در 

حالى است كه طرح هاى گازرسانى در شهرها و روستاهاى اين استان در حال اجراست.
ــبكه گازرسانى در استان بوشهر از 2900 به  وى اظهار كرد: در دولت تدبير و اميد ش

5200 كيلومتر رسيده و 79 درصد رشد نشان مى دهد.
مديرعامل شركت گاز استان بوشهر  يادآور شد: صنايع عمده برخوردار از گاز در زمان 

حاضر با 142درصد رشد به 176واحد رسيده است.
ــت: ميزان جذب نقدينگى  ــذب نقدينگى پروژه هاى عمرانى گف ــينى در باره ج  حس
ــركت گاز استان بوشهر از يكهزارو 850 ميليارد ريال به چهار هزارو  پروژه هاى عمرانى ش

410 ميليارد ريال افزايش يافته است. 
ــه 13ميليارد مترمكعب  ــاليانه گاز نيز از 9 ب ــن ميزان فروش س ــت: همچني  وى گف

رسيده است.
مديرعامل شركت گاز استان بوشهر با اشاره به افتتاح گازرسانى به بزرگترين مجتمع 
پتروشيمى متانول جهان تصريح كرد:  امروز همزمان با افتتاح طرح گازرسانى به 323 روستا 
و شهر استان بوشهر طرح گازرسانى به بزرگترين مجتمع پتروشيمى گاز در شهرستان دير 

با 17 كيلومتر به بهره بردارى رسيد.

افتتاح و به بهره بردارى پروژه گازرسانى به 24 روستا و يك باب 
ساختمان ادارى اداره گاز مرادلو همزمان با ايام دهه مبارك فجر 

ــتان اردبيل ؛ مهندس  ــركت گاز اس ــزارش روابط عمومى ش به گ
ــم ضمن تبريك ايام گراميداشت دهه مبارك اردبـيـل خدائى در اين مراس

ــتاى شهرستان مشگين  ــانى به 24 روس فجر گفت : پروژه گازرس
ــيد كه تعداد 2 هزار و 300  ــهر با اعتبارى بالغ بر 88 ميليارد ريال به بهره بردارى رس ش

خانوار روستايى از نعمت گاز طبيعى برخوردار شدند.
مهندس خدايى مدير عامل شركت گاز استان اردبيل از روند اجراى پرشتاب گازرسانى 
در سطح استان ابراز اميدوارى نمود و تشريح كرد : با هماهنگى و برنامه ريزى هاى بعمل 
ــئولين ذى ربط درحال حاضر 267 روستا در دست اجرا داريم كه در  آمده و همكارى مس
سال 1396 شاهد برخوردارى تعداد بيشترى از مناطق محروم و صعب البور استان از اين 

نعمت الهى خواهيم بود.
ــتان خواست تا با در نظر گرفتن اصل  ــاره به افزايش برودت هوا از مردم اس  وى با اش
صرفه جويى و مصالح مادى خانواده در حفظ اين سرمايه ملى تالش نمايند تا شاهد افت 
فشار گاز نباشيم. در اين مراسم نماينده مردم مشگين شهر در مجلس شوراى اسالمى ضمن 
قدردانى از تالشهاى مديريت و كاركنان شركت گاز استان تصريح كرد : شركت گاز استان 
اردبيل نسبت به ساير دستگاه هاى اجرائى كه در راستاى خدمت رسانى به مردم فعاليت 
مى كنند از عملكرد قابل قبولى برخوردار بوده و كارنامه درخشانى از خود برجاى گذاشته 
است. ولى ملكى با اشاره به دستاوردهاى انقالب اسالمى خاطرنشان كرد : تمام دستاوردها 
ــتاى خدمت رسانى به مردم برداشته مى شود از بركات نظام  و گامهاى بلندى كه در راس

مقدس جمهورى اسالمى و همچنين دولت مى باشد.
ــتان مشگين شهر نيز طى سخنانى از تالشهاى شركت گاز استان در  فرماندار شهرس
گازرسانى به روستاهاى محروم قدردانى كرد و گفت : فعاليت و خدمت رسانى اين شركت 
بعد از پيروزى انقالب شكوهمند اسالمى از پيشرفت چشمگيرى برخوردار بوده كه اين مهم 

را مديون تالشهاى مجاهدانه كاركنان و تالشگران اين عرصه ميدانيم.
رحيمى زاد با بيان اين كه مردم مى بايست قدردان خدمات دولت باشند اظهار داشت: 
ــانى به مناطق محروم جزو اولويت هاى دولت تدبير و اميد بود كه افتتاح اين  خدمت رس

پروژه ها بيانگر عزم جدى دولت در توجه ويژه به مناطق محروم و روستاها مى باشد.
وى از مردم خواست با صرفه جويى و درست مصرف كردن موهبت هاى الهى همچون 

گاز ، آب و برق خادمان اين حوزه ها را در خدمت رسانى بيشتر يارى كنند.

 بهره بردارى و كلنگ زنى تعداد21 پروژه 
گازرسانى شهرستان كالله

ــور ربيعى معاون  ــمى با حض ــه گزارش روابط عمومى طى مراس ب
ــعه منابع استاندار گلستان ،غراوى گـلستـان هماهنگى امور اقتصادى و توس

ــوراى اسالمى ،مديرعامل  ــتان كالله در مجلس ش نماينده شهرس
گازگلستان،فرماندارشهرستان كالله ، مديرعامل گاز گلستان و تنى چند از مسئولين استان 

و شهرستان تعداد  21 پروژه گازرسانى شهرستان كالله مورد بهره بردارى قرار گرفت.
  مديرعامل شركت گازاستان گلستان درمصاحبه با پايگاه اطالع رسانى شركت ضمن 
گراميداشت سى وهشتمين بهار پيروزى انقالب اسالمى درخصوص جزئيات گازرسانى به 
پروژه هاى شهرستان كالله گفت :خوشبختانه شهرستان كالله دردهه مبارك فجر با تعداد 
21  پروژه گازرسانى باالترين حجم  تعداد پروژه هاى راداشته و رتبه اول را به خود اختصاص 

داده است .
ــتايى قابل افتتاح در   مهندس صفرعلى جمال ليوانى افزود: از مجموع 34 پروژه روس
دهه فجر تعداد  11 روستا اختصاص به شهرستان كالله دارد كه به بهره بردارى رسيد.كه 
ــريف شهرستان از اين نعمت خدادادى بهره مند خواهند شد  تعداد 8092 نفر از مردم ش

ضمن اينكه بالغ بر 73 ميليارد و 750 ميليون ريال نيز هزينه شده است.
وى در ادامه گفت:در همين راستا تعداد 6 پروژه روستايى شهرستان با جمعيتى حدود 
ــده كه  براى عمليات اجرايى آنها مبلغى بالغ بر 37 ميليارد   4290 نفر  نيز كلنگ زنى ش

ريال هزينه برآورد شده است
مهندسجمال ليوانى تصريح كرد:دربخش ديگر نيز تعداد 4 پروژه مربوط به واحدهاي 
صنعتى مي باشد كه با حضور مسئولين استان و شهرستان در اين روز مورد بهره برداري قرار 
گرفته است.  ايشان خاطر نشان كردند:در مجموع براى گازرسانى به 21 پروژه شهرستان 
كالله  در دو بخش صنعتى و روستايى اعم از افتتاح و كلنگ زنى  افزون بر111 ميليارد و 

340  ميليون ريال هزينه شده است.
ــتايموجود  ــه از مجموع تعداد 117 روس ــتان كالل ــى افزود:در شهرس ــال ليوان   جم
ــرار گرفت  ــره بردارى ق ــورد به ــه در اين ايام م ــتايى ك ــاب 11 روس ــا احتس ــون ب تاكن

تعداد93روستاگازرسانيشدهاست
مديرعامل شركت گازاستان گلستان در پايان بر اهميت رعايت نكات ايمني و مصرف 
بهينه گاز طبيعي تاكيد نمود و ازمشتركين عزيز خواست تا در اين رابطه نكات ايمني را 

مورد توجه قرار داده و مصرف خود را بدرستي مديريت كنند.

 راه اندازى مركز مانيتورينگ قرائت كنتور
 در جنوب غربى استان تهران

     براى اولين بار در استان تهران ، قرائت 
هوشمند و آنالين كنتورهاى آب در جنوب آبفاى تهران

غربى استان تهران انجام شد . 
اين خبر را معاون در آمد و امور مشتركين آبفاى جنوب غربى 
ــترده گى حوزه  ــتان تهران اعالم كرد و گفت : با عنايت به گس اس
خدماتى شركت و همچنين فراوانى و تراكم شهرها و مناطق تحت 
ــع آورى و تخليه و جمع بندى اطالعات  ــش كه قرائت ، جم پوش
ــان برى زياد در  ــت هاى صورت گرفته موجب زم ــوط به قرائ مرب
ارتباط با ساماندهى و محاسبات و صدور قبوض مصرفى مى گرديد،  
ــتا و با هدف سرعت بخشى قبوض مصرفى  عليهذا در همين راس
ــتركين از قرائت تا صدور ، عليهذا قرائت هوشمندانه و ارسال  مش
آنالين اطالعات قرائت شده به مركز مانيتورينگ شركت راه اندازى 

و مورد بهره بردارى قرار گرفت .
 كمال غريبى ضمن اشاره به مشخصات اين طرح يادآور شد:  
ــمند و مجهز به سيستم  ــتفاده از موبايلهاى هوش اين قرائت با اس
جى پى اس با قابليت برداشت جغرافيايى منطقه انجام مى گيرد 
ــده بر روى اين  ــتفاده از تكنولوژى و امكانات تعريف ش ــه با اس ك
سيستمها عالوه بر قرائت هاى منطقه و شهرهاى تحت پوشش و 
ارسال آنالين اطالعات به مركز مانيتورينگ ، عكسهاى مربوط به 
شكستگى ها و خرابى كنتورهاى مشتركين نيز جهت بررسى و رفع 
مشكالت ايجاد در كمترين زمان ممكن به مركز مانيتورينگ ارسال 
ــاره به اينكه اين طرح  ــى گردد . مهندس غريبى در پايان با اش م
براى اولين بار در سطح استان تهران در آبفاى جنوب غربى انجام 
شده ياد آور شد : كل اين پروژه اعم از خريد گوشيهاى هوشمند و 
تجهيز كردن به امكانات الزم و همچنين تجهيز و راه اندازى مركز 
مانيتورينگ با اعتبارى معادل 1/5 ميليارد ريال از محل اعتبارات 

جارى و داخلى تامين شده است.

 بهره بردارى از پروژه نصب فيلترهاى شنى 
تصفيه خانه آب فريدونشهر

معاون بهره بردارى آبفااستان اصفهان با 
ــنى اصـفهـان ش ــر  فيلت ــاح  افتت ــه  ب ــاره   اش

ــهر گفت:   (تصفيه فيزيكى) آب فريدونش
ــنى آب فريدونشهر در حالى عملياتى شد كه به  نصب فيلتر ش
ــتان كه در غرب استان  ــرايط آب و هوايى اين شهرس دليل ش
ــمه لنگان دراين منطقه كه يكى از  قرار دارند و نيز وجود چش
ــديد بهارى  ــت اصوالً بارش هاى ش ــاخه زاينده رود اس سرش
ــمه لنگان شده واين  وپاييزى موجب افزايش كدورت آب چش
ــهر  ش ــطح  س در  ــانى  آبرس ــر  ام در  ــكالتى  مش ــئله  مس
ــه خانه  ــن تصفي ــش اي ــت پوش ــتاهاى تح  فريدونشهروروس

ايجاد مى نمود.
ــدن  ــيالبى ش ــن غالمى افزود:  هنگام بارندگى با س حس
 NTU 40 ــا ــدورت آب حدود ت ــمه لنگان ك ــه چش رودخان
ــكالتى براى تأمين آب شرب  افزايش مى يافت كه اين امر مش
منطقه ايجاد مى كرد كه خوشبختانه با تجهيز سيستم تصفيه 
 NTU آب فريدونشهر به 4 فيلتر شنى كدورت آب به زير يك
مى رسد. بر اين اساس مى توان گفت عملياتى شدن اين پروژه 

از اهميت بسزايى برخوردار مى باشد.
ــه فيزيكى آب  ــروژه را تصفي ــراى اين پ ــدف از اج وى ه
ــمرد وعنوان كرد:با  ــهر برش ــرب فريدونش وارتقا كيفى آب ش
ــدن اين پروژه با حذف كدورت آب وتصفيه فيزيكى   اجرايى ش
ــرب جمعيت شهروروستاهاى تحت پوشش  ارتقاكيفيت آب ش
ــتند به  ــش از 15 هزار نفر هس ــه بي ــه خانه را  ك ــن تصفي  اي

همراه دارد.
معاون بهره بردارى آبفا استان اصفهان گفت:هزينه اجراى 
ــد كه از محل  ــروژه بالغ بر 3/5 ميليارد ريال بر آورد ش ــن پ اي

اعتبارات استانى و جارى تامين گرديد.

 ايجاد زنجيره كامل پرورش ماهى
 در قفس در استان بوشهر

ــتاندار بوشهر از ايجاد و توسعه زنجيره   اس
كامل پرورش ماهى در قفس شامل توليد بـوشهـر

ــل آورى و  ــى، عم ــرورش ماه ــد، پ  مول
بسته بندى در مناطق مختلف استان بوشهر خبر داد.

ــتاد اقتصاد مقاومتى استان  ــاالرى در نشست س مصطفى س
ــتاد توسعه  ــهر با بيان اينكه يكى از پروژه هاى مهم در اين س بوش
طرح هاى پرورش ماهى در قفس است اظهار داشت: در سفر وزير 
جهاد كشاورزى به استان بوشهر مشكالت اجراى پرورش ماهى در 
قفس بررسى و راهكارهاى الزم براى تسريع اجراى اين پروژه ارائه 
مى شود. وى افزود: گام هاى بسيار مهمى در راستاى تحقق اهداف 
مورد نظر در عرصه اقتصاد مقاومتى برداشته شده است و حمايت 

مناسبى از فعاالن اين بخش خواهيم داشت.
ــاى اصولى  ــه موافقت نامه ه ــهر با بيان اينك ــتاندار بوش اس
ــهر صادر شده است افزود:  ــتان بوش پرورش ماهى در قفس در اس
سرمايه گذاران در اين بخش بايد تخصص الزم در اين عرصه داشته 
باشند تا خدمات الزم براى تسريع اجراى اين پروژه ها فراهم شود.

ساالرى با تاكيد بر جانمايى زمين براى ارائه خدمات پشتيبانى 
به پرورش دهندگان ماهى در قفس در استان بوشهر تصريح كرد: 
ــاى الزم برخوردار  ــرمايه گذاران پرورش اين آبزى از حمايت ه س
مى شوند كه در اين راستا ايجاد زنجيره كامل اين نوع فعاليت بايد 
ــره كامل پرورش ماهى در قفس  ــود. وى بيان كرد: زنجي ايجاد ش
ــته بندى در  ــامل توليد مولد، پرورش ماهى، عمل آورى و بس ش

مناطق مختلف استان بوشهر ايجاد مى شود.
استاندار بوشهر با اشاره به كاهش ذخائر آبزيان در آبهاى خليج 
فارس تاكيد كرد: پرورش آبزيان يكى از مهم ترين رويكردهاى توليد 
و تامين آبزيان است كه فعاالن  بخش  صيد و صيادى به اين سمت 

هدايت مى شوند.

با توجه به سرد شدن هوا؛شركت گاز بر صرفه جويى 
در مصرف تاكيد كرد

ــخنگوى شركت  رئيس روابط عمومى و س
گاز كردستان با اشاره به برودت دماى هوا كـردستـان

و استفاده مشتركان از وسايل گازسوز ، بر 
رعايت نكات ايمنى و صر فه جويى در مصرف گاز تاكيد كرد. 

ــنگ اولى زاده رئيس روابط عمومى شركت گاز استان   هوش
كردستان در پى برودت هوا و موج فراگير سرما در اكثر استانهاى 
كشور بر لزوم صرفه جويى در مصرف گاز تاكيد كرد و گفت : براى 
تدارم ارائه خدمات به مشتركين گاز طبيعى نياز است مشتركين 
در مصرف ، صرفه جويى كرده و با رعايت الگوى مصرف اين شركت 
ــت ،  ــارى نمايند.  وى افزود : براى رعايت الگوى مصرف نياز اس ي
بخارى اتاق هاى كه از آن استفاده نمى شود خاموش كرده و درب 
آن ها بسته شود . و در منازلى كه از سيستم حرارت مركزى مى 

شود درجه حرارت آن روى 50 درجه تنطيم گردد.
وى ادامه داد : فصل زمستان با توجه به وضعيت  جفرافيايى 
ــروع مى گردد و شرايط  اين فصل  ــتان كردستان زودتر ش در اس
ــيدن لباس  ايجاب مى كند تابا رعايت اصول صرفه جويى و  پوش
مناسب فصل سرد و استفاده از پرده هاى مناسب براى پنجره ها 
ــركت گاز  از اتالف انرژى جلوگيرى كرد.  رئيس روابط عمومى ش
استان كردستان به دماى رفاه اشاره كرده و گفت : براى بهره مندى 
از آسايش و رفاه در خانواده  بايستى الگوى مصرف بهينه را رعايت 
ــد.  ــانتى گراد مى باش  كرد و دماى رفاه بين 18 الى 21 درجه س
ــرف صحيح گاز طبيعى مجددا  ــى زاده بر صرفه جويى و مص  اول
تاكيد كرد و گفت: ميزان مصرف در فصل سرما در استان كردستان 
ــرما رو به افزايش بوده و به بيش از  پنج  ــروع  فصل شروع س با ش
ــد و از  ــال مى رس ــتر از ميزان مصرف در فصول گرم س برابر بيش
ــه جويى و مصرف منطقى و بهينه بايد از تعلل در  ــن رو با صرف  اي

خدمت رسانى جلوگيرى كنيم.
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