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آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های 
عمرانی زیر نظر شهردار باقرشهر روی 

میز کمیته فنی
 جلســه کمیته فنی شهرداری که به ریاست سعید 
اســتادفرج و معاونین و کارشناسان کمیته فنی در 
سالن اجتماعات سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و 

با رعایت دستورالعملهای بهداشتی برگزار شد،
شــهردار باقرشــهر در این جلســه گفت: وفای به 
عهد، اجرای تعهــدات، افزایش اعتمــاد عمومی و 
رضایتمندی شــهروندان از اهــداف اصلی مدیریت 
شــهری در پیگیــری و اجرای پروژه هــای عمرانی 
جدیــد میباشــد. وی ادامه داد: ریســک پذیری ، 
حس مســئولیت و توانایی اجرای امورات محوله در 
به موقع آماده سازی پروزه ها نمایان میباشد استاد 
فرج افزود: تمهیدات الزم اندیشــیده شده و تمامی 
جزییات مجددا بررسی و تمامی پروژه ها تا مورخه 
۱/۱۱/۹۹ بــه طــور کامل آماده افتتاح میباشــند. 
شــهردار باقرشهر ادامه داد: خدمت به مردم و انجام 
اقدامات تعیین کننده در سرنوشــت شــهروندان ، 
آرمان نهایی شــهرداری باقرشــهر میباشد و برای 
اینکار از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. ایشان در 
حسن ختام صحبتهایشان ادامه داد : روز افتتاحیه؛ 
روز بسیار مهم  و بزرگی برای شهروندان و مدیریت 
شهری میباشــد و می بایست با تمام توان و تمرکز 
بر روی کارها ؛ دهه فجر امسال را در شهرستان ری 
ماندگار کنیم و بادستی پر ، همراه با خدمتگزاری بی 

منت در خدمت به شهروندان بکوشیم.

بیش از 100  نقطه در گلستان ظرفیت 
احداث نیروگاه های برقابی کوچک 

مقیاس را دارد
در جلسه مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان 
با معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری 
گلســتان، بر پیگیری احداث نیــروگاه های برقابی 
کوچک مقیاس در استان و سامانه انتقال آب صنعت 

به شمال استان تاکید شد
سید محســن حسینی در این جلسه گفت: با توجه 
به اینکه وضعیت اقتصادی استان در مجموع کشور 
مناسب نیست و نیاز به حرکت در زمینه های دیگر 
هست ما به عنوان شرکت آب منطقه ای برنامه هایی 
در این زمینه داریم و نیاز به کمک شــما هم داریم 
وی افزود: یکی از بخش هایی که شرکت آب منطقه 
ای اســتان به آن اهتمام دارد، سامانه تامین انتقال 
آب صنعت از سدهای استان به شمال و غرب است، 
که همراه با شیرین سازی آب دریا، استفاده از پساب 
های تصفیه شده و سد آقدکش بخشی از آب صنعت 
را تامین کند. ســید محسن حسینی افزود: 5 هزار 
هکتار مخازن ســدهای استان است که اگر سرمایه 
گذاری بخواهد نیروگاه های خورشــیدی شناور را 
احــداث کند بتوانیم از این ظرفیت اســتفاده کنیم 
و کمکی به اشــتغال ودرآمداستان شود. مدیر عامل 
شرکت بیان کرد: حداقل ۱00 نقطه از رودخانه های 
اســتان ظرفیت احداث نیروگاه های برقابی کوچک 
مقیاس را دارد که درســدهای نگارســتان و نرماب 
موضوع مطالعه شــده اســت که در صورت حضور 
سرمایه گذار در این خصوص شرکت آب منطقه ای 
آمادگی کمک و همکاری دارد. معاون هماهنگی امور 
اســتانداری گلستان نیز در این جلسه با بیان اینکه 
ســرمایه گذاری در مجموع کار سختی است، گفت: 
انتظار است، دســتگاه های اجرایی استان همکاری 
شان رابرای جذب ســرمایه گذاران بیشتر کنند. از 
جمله شــرکت آب منطقه ای در صدور مجوزهای 

مربوطه زمان را کوتاهتر نمایند
ابراهیــم کریمی افزود: ســرمایه گذارانــی که در 
اســتان قبال تخصیص آب صنعت گرفته اند و کاری 
انجام نداده اند، می توان ســازوکاری ایجاد کرد که 
تخصیص آن ها ابطال و تخصیص به سرمایه گذاران 

جدید انتقال یابد.

تا اواخر بهمن ماه جاری؛
فرهنگ سرای »آفتاب« شهرداری 

کرمان به بهره برداری می رسد
سرپرســت شــهرداری منطقه ســه کرمان گفت: 
فرهنگ سرای »آفتاب« شــهرداری کرمان، تا اواخر 

بهمن ماه امسال به بهره برداری خواهد رسید.
علی منظری توکلی ضمن اشــاره به ساخت بوستان 
بانوان »آفتاب« در کوچه ۱6 خیابان »شــیخ احمد 
کافی شمالی« و بهره برداری از آن در اواسط دی ماه 
امســال، گفت: به همت معاونــت حمل ونقل و امور 
زیربنایی منطقه ســه، فرهنگ ســرای این بوستان 
نیز در حال احداث اســت. وی مساحت آن را 280 
مترمربع اعالم کرد و گفت: ساخِت این فرهنگ سرا 
هم اکنون، بیش از70 درصد پیشرفت دارد و پس از 

تکمیل، به امکانات مورد نیاز نیز مجهز خواهد شد.
سرپرست شهرداری منطقه ســه کرمان همچنین 
ضمن اشاره به بازدید از شهرک »شهید ایرانمنش«، 
افــزود: در این شــهرک دو میدان با مســاحت هر 
کدام ۱35مترمربع وجود دارد که نیاز به بهســازی 
و زیباسازی دارند. منظری توکلی ادامه داد: در بازدید 
از شهرک »شهید ایرانمنش«، مقرر شد بهسازی این 
دو میدان شــامل جدول گــذاری و فرش موزاییک، 
بــا طراحی جدیــد، آغاز و پــس از آن، گل گاری و 

نورپردازی شود.
وی با بیان اینکه بهسازی و زیباسازی این دو میدان، 
زیبایی و جلوۀ خاصی به شهرک خواهد داد، از آغاز 

جدول گذاری این دو میدان خبر داد.
سرپرست شهرداری منطقه سه با اشاره به اینکه در 
شهرک »شــهید مطهری« نیز فضایی برای ساخت 
بوســتان جدید در نظر گرفته شده اســت، افزود: 
این بوســتان در حال طراحی است و پس از تأیید 

طراحی، ساخِت آن شروع خواهد شد.

اخبار

در پنجمیــن همایــش ارزیابی مســئولیت های اجتماعی 
شرکت های تابعه وزارت نفت، شرکت گاز استان اصفهان، از 
میان  شرکت های تابعه مشارکت کننده، موفق به دریافت 
تندیس نقره ای گردید. به گزارش روابط عمومی شــرکت 
گاز اســتان اصفهان، این دســتاورد که با حضور مقام عالی 
وزارت نفت و مدیران عامل شــرکت های ملــی گاز، نفت، 
پتروشــیمی و پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، مدیران 
عامل شرکتهای تابعه وزارت نفت و رؤسا، مدیران و اعضای 
کمیته های مسئولیت های اجتماعی در تاریخ 24 و 25 دی 
ماه بصورت مجازی برگزار گردید و طی آن از شــرکت های 

برتر تقدیر به عمل آمد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، در جلسه مجازی 
همایــش مذکور که با حضــور اعضای کمیته مســئولیت 
های اجتماعی این شــرکت برگزار شد، ضمن تسلیت ایام 
ســوگواری حضرت زهرا )س(، مسئولیت های اجتماعی را 
جزئی از متن دین اسالم عنوان نمود و گفت: عمل به آموزه 

های دینی سبب ارتقای کیفیت خدمات،کسب محبوبیت و 
تبدیل شدن به برند است.

ســید مصطفی علوی، تصریح کرد: در گذشته وظیفه اصلی 
هر شــرکت  تنها ســودآوری و حفظ بقای سازمان بود اما 
امروزه این دیدگاه تغییر کرده و بســیاری از شــرکت ها بر 
اســاس محبوبیتی که کســب کرده اند به برند تبدیل می 

شوند.
همچنین گازرســانی به شرق استان را نمونه بارزی از عمل 
به مســئولیت های اجتماعی برشمرد و با اشاره به اینکه در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی برنامه های متنوع و فعالیت 
های گســترده ای می توان انجام داد، افزود: تمامی شرکت 
باید ارکان کمیته مســئولیت های اجتماعی باشــد و برای 

سالهای آتی نیز برنامه های این کمیته ادامه یابد.
وی، با اشــاره به اینکه کســب این دســتاورد بــا تکیه بر 
توانمندی نیروهای داخلی و بدون استفاده از مشاوره دارای 
جایگاه ویژه اســت، خواستار توسعه فرهنگ مسئولیت های 

اجتماعی در سطح شرکت شده و این دستاورد را به پرسنل 
شرکت گاز استان تبریک گفت.

الزم به ذکر است، در این ارزیابی از میان شرکت های تابعه 
دارای کمیته مســئولیت های اجتماعی ، تعداد۹7 گزارش 
پایداری دریافت شــده که 4۹ گزارش آن مربوط به شرکت 
ملی گاز ایران بوده اســت. طی این ارزیابی شــرکت های 
پاالیش فجر جم، پاالیش نفت تهران و پتروشــیمی مبین 
موفق به دریافت تندیس طال و شــرکت های گاز اســتان 
اصفهان، پاالیش گاز بیدبلند و گاز استان هرمزگان تندیس 

نقره دریافت نمودند. 
در ادامــه، پژمــان روحی رییــس کمیته مســئولیت های 
اجتماعی شرکت گاز استان اصفهان با اعالم اینکه گزارشات 
عملکرد مسئولیت های اجتماعی دربازه زمانی 3 ساله تحت 
مدل بین المللی GRI-G4 تدوین و ارائه شــده گفت: این 
مستندات  توســط گروهی از اساتید دانشگاهی و خبرگان 

وزارت نفت مورد ارزیابی قرار گرفت.

آبرسانی به مجتمع 9 روستایی 
موغاراردستان اصفهان از آب شیرین 

کن مهاباد 

در سال جاری آبرسانی از آب شیرین کن مهاباد به مجتمع ۹ 
روستایی موغاردر استان اصفهان صورت گرفت

مدیرآبفا اردســتان اعالم کرد: در ســال جاری با اجرای 7 
کیلومتر خط انتقال ،  300 مترمکعب در روز آب  از  محل 
آب شــیرین کن مهاباد به مجتمع ۹ روستای موغار انتقال 
می یابد . رضا دهقانی افــزود: روزانه ۱500متر مکعب آب 
در محل آب شــیرین کن مهاباد تولید می شود که عالوه بر 
رفع نیاز آب شرب مردم مهاباد روزانه 300 مترمکعب آن به 
مخزن 500 مترمکعبی موغارانتقال می یابد تا از این طریق 

آب سالم و پایدار مشترکین این مجتمع تامین شود. 
وی جمعیت مجتمع روســتایی موغــار را 2هزار و 600 نفر 
اعالم کرد و تصریح نمود:آب شــرب روستاییان در مجتمع 
موغــار از طریق منابع محلی مانند چاه تامین می شــد که 

متاســفانه به دلیل EC باال آب چاهها شــور می باشد که 
خوشــبختانه با راه اندازی آب شیرین کن مهاباد  و اجرای 
خط انتقال  مردم این مجتمع هم از آب شرب سالم و شیرین 
بهره مند شدند. وی درادامه پیرامون اجرای طرح 300-۱00 
در منطقه اردستان گفت: در این طرح مقرر گردید آبرسانی 
به مجتمع  6 روستایی سرهنگچه  انجام شود بطوریکه پس 
از  اجرای 25 کیلومتــر خط انتقال بیش از 300 خانوار در 
این روستاها   از آب شرب سالم و بهداشتی به صورت پایدار 
بهره مند شوند. دهقانی به اصالح شبکه فرسوده آب دربرخی 
از  روستاهای اردستان پرداخت و عنوان کرد:بدنبال اجرای  
طرح 300-۱00 در منطقه اردســتان  مقرر گردید شــبکه 
فرسوده آب در روستاهای جنبه و مکان،کهنگ، تلک آباد به 
طول ۱6 کیلومتر  اصالح و بازســازی شود  که تا کنون این 

پروژه پیشرفت 30 درصدی داشته است
مدیر آبفا اردستان افزود: هم اکنون میزان هدر رفت آب در 
این روســتاها 36 درصد می باشد که پیش بینی می شود با 
اصالح و بازســازی شبکه فرسوده آب این رقم به 24 درصد 

کاهش یابد.

جمع آوری زندگی نامه سه هزار و ۶۰۰ 
شهید استان یزد

یزد-خبرنگار روزنامه سیاســت روز؛رئیــس کمیته تکریم 
شــهدا و جمع آوری آثار دومین کنگره ملی شــهدای یزد 
گفت: تاکنون زندگی نامه ســه هزار و 600 شــهید استان 
یزد جمع آوری شــده است. حجت االســالم عباس زارع 
در نشســت خبــری کمیته تکریم شــهدا و جمع آوری 
آثار دومین کنگره ملی شــهدای یزد با اشــاره به ضرورت 
برگزاری این کنگره، گفت: کنگره شــهدای امسال متفاوت 
تر از همیشه است و فقط به برگزاری یادواره و روضه ختم 
نمی شــود؛ بلکه هدف اصلی آن کمک به آسیب دیدگان، 
نیازمندان و ... اســت. وی با بیان اینکه استان یزد 75 هزار 
ایثارگــر دارد، افزود: یزد 75۱ آزاده دارد و بیش از 4000 
شهید از هر سن، تیپ و قشری تقدیم انقالب اسالمی کرده 
است که زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن ها وظیفه امروز 
ما اســت. مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد 

اظهار کرد: با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و کرونایی 
هزار و 274 خانواده شهید که فرزندانشان برای این نظام از 
جان خود مایه گذاشته اند دیدار شدند و برای اولین بار نیز 

4000 رزمنده استان مورد تجلیل قرار می گیرند.
رئیس کمیته تکریم شهدا و جمع آوری آثار دومین کنگره 
ملی شــهدای یزد گفت: تا کنون ســه هــزار 600 عکس 
پرسنلی، دو هزار و 200 وصیت نامه، 22 هزار 500 عکس 
آلبومی، 4۱ هزار برگ از اســناد شــهدا، سه هزار و 600 
زندگــی نامه شــهید جمع آوری و حــدود 700 مصاحبه 

تلوزیونی با خانواده شهدا انجام شده است.
حجت االســالم زارع با بیان اینکه آثار جمع آوری شده از 
شهدا، در موزه ای برای عموم به نمایش گذاشته می شود، 
افزود: نرم افزاری با عنوان شــهدای یزد طراحی شــده که 
در آن اطالعات کامل شهدای یزد به ثبت رسیده و در آن 
اطالعاتی مانند روز تولد، روز شهادت، زندگی نامه، وصیت 

نامه و ... قابل دسترسی است.
گفتنی اســت 28 ویژه برنامه هنری در دومین کنگره ملی 

4 هزار شهید استان یزد اجرا می شود.

شهردار رشت خبرداد؛
 افتتاح پروژه آرامگاه دکتر حشمت و 
درمانگاه تخصصی بیماران هموفیلی 

همزمان با دهه فجر

به گزارش واحد خبر مدیریــت ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری رشت، سید محمد احمدی از روند تکمیل پروژه 
بهسازی آرامگاه دکتر حشمت و درمانگاه  تخصصی بیماران 
هموفیلی استان گیالن در رشت بازدید کرد.شهردار رشت در 
این بازدیدها با تاکید بر تسریع در تکمیل پروژه ها گفت: این 

دو پروژه که از مطالبات شهروندان است همزمان با چهل و 
دومین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی به بهره برداری می 
رسد.وی با بیان اینکه پروژه بهسازی آرامگاه دکتر حشمت 
از سال ۹7 کلید خورد افزود: دکتر حشمت از یاران نزدیک 
میرزا بود که همزمان با ایــام اهلل دهه فجر نماد این مبارز  
نصب شده و جهت بازدید عمومی گشوده می شود.احمدی 
در ادامه  درمانگاه تخصصی بیماران هموفیلی استان گیالن 
که در مراحل پایانی کار است را مورد اشاره قرار داد و افزود: 
این پروژه تنها درمانگاه تخصصی بیماران هموفیلی در استان 
گیالن و سومین مرکز جامع درمانی هموفیلی در کشور است 

که با مشارکت شهرداری رشت ساخته می شود. 

اجرای 14۰۰ متر توسعه شبکه رباط 
کریم در دی ماه سال جاری 

با هدف تامین آب آشــامیدنی با کمیت و کیفیت مطلوب 
تر عملیات توسعه شبکه به طور ۱400در رباط کریم  اجرا 

شد . 
مدیــر امور آبفای رباط کریم ضمن اعــالم خبر مذکور به 
تشــریح مشــخصات این پروژه پرداخت و گفت : با عنایت 
به تراکم جمعیتی باال و ســاخت و سازهای صورت گرفته 
طی چند سال اخیر و عدم تطابق شبکه موجود با جمعیت 

تحت پوشش و همچنین به منظور تامین آب شرب مناطق 
جدید االحداث عملیات لوله گذاری و توسعه شبکه در بلوار 
آدینه ، خیابانهای صیاد شــیرازی و فرهنگ و کوچه های 
مرتبــط جمعا به طول ۱400 متــر و با صرف هزینه های 
الزم از محل اعتبــارات جاری و عمرانی در دی ماه جاری 
با اســتفاده از لوله های پلی اتیلن سایز ۱۱0 میلی متری 

اجرا گردید . 
خیرده خاطرنشــان ساخت : در همین راستا و ضمن انجام 
عملیات لوله گذاری و توســعه شــبکه عملیات بهســازی 
خطوط توزیع و همچنین انشــعابت آب شرب همزمان در 
مناطق یاد شده انجام و در مدار بهره برداری قرار گرفت .

مشارکت کارکنان شهرداری باقرشهر 
در تکمیل مسجد امیرالمومنین علی 

بن ابیطالب)ع( کوی ارغوان

 کارکنان شهرداری در اقدامی معنوی و خداپسندانه نسبت 
بــه جمع آوری و واریز مبلــغ 46 میلیون تومان به منظور 
مشارکت در  تکمیل مسجد امیرالمومنین علی بن ابیطالب 

)ع( اقدام نمودند
در این راســتا محمود نوروزی معاون اداری مالی شهردار 

باقرشــهر با اعالم این مطلب گفت: بــا توجه به اهمیت و 
برکات زیاد ساخت مساجد و کارکردهای آن از صدر اسالم 
تاکنون و به تبعیت از دین مبین اسالم نسبت به مشارکت 
و همراهی ساخت آن توســط همکاران در حد توان اقدام 
شــد، امیدواریم این اقــدام باقیات و صالحــات برای این 

عزیزان و دیگر خیرین محسوب گردد.
نوروزی افزود : کارمندان ســختکوش در کنار تالش برای 
پیگیــری شــبانه روزی برای تکمیل و افتتــاح پروژه های 
عمرانی، بخشی از حقوق خود را در این راه تقدیم کردند .

در اقدامی ماندگار و ارزشمند خودروی 
تحویلی نماینده مجلس شورای 

اسالمی در گیالن مدرسه می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس گیالن، صبــح امروز مهندس جبــار کوچکی نژاد 
نماینده مردم شریف شهرســتان رشت در مجلس شورای 
اســالمی با حضور در اداره کل نوســازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان، ضمن دیدار و گفتگو با مهندس علی دقیق 
مدیر کل محترم و معاونین ایشــان، خــودروی دناپالس 

تحویلی خود را در اقدامی ماندگار برای ساخت مدرسه در 
یکی از نقاط محروم رشــت اهدا نموده بود، رسما تحویل 
اداره کل نوســازی مدارس گیــالن نمود تا امکان تحصیل 
رایگان برای قشر آسیب پذیر این منطقه  نیز فراهم گردد.

مهندس دقیق در این دیدار با ارائه گزارشی از روند فعالیت 
های انجام شده در راستای احداث و تجهیز مدارس گیالن 
و با برشمردن نیازمندیها در مناطق محروم، افزود: امیدوارم 
اینگونه حرکات معنوی و فرهنگی ارزشمند تقویت شده و 
نهادینه شــود، چرا که آموزش و پــرورش متعلق به همه 

مردم می باشد

استفاده از فناوری جدید برای افزایش و 
نگهداشت تولید؛

اجرای موفق عملیات های اسیدكاری و  
احیاء چاه با استفاده از سیال فوم در 

مناطق نفت خیز جنوب

معاون مدیر امور فنی )مهندسی نفت( شرکت ملی مناطق 
نفتخیــز جنوب از اجرای عملیات اســیدکاری ۱7 حلقه و 
بهینهســازی عملیات احیاء 4 حلقه چاه نفت با استفاده از 

سیال فوم در این شرکت خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب، دکتر رامین روغنیان در این باره توضیح داد: انجام 
این عملیات موجب افزایش دبی تولیدی به میزان مجموعاً 
7500 بشــکه در روز و تسهیل و تسریع در عملیات جاری 
و دسترســی به برنامه های تثبیت و افزایش تولید چاه ها 
شــده اســت. وی گفت: با توجه به اهمیت و لزوم استفاده 
از روشــهای جدید و بهروز انگیزش چاه به منظور افزایش 
و نگهداشت دبی تولیدی چاه های مناطق نفت خیز جنوب، 
اداره مهندســی بهرهبرداری شــرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب طی ســال های ۱3۹7تا ۱3۹۹ اقدام به بررســی و 
برنامهریزی اســتفاده از فناوری فوم)Foam(  به منظور 
بهکارگیــری در عملیات اســیدکاری انتخابــی و احیای 

چاه های تولیدی در سطح مناطق نفت خیز جنوب نمود.
دکتر روغنیان درباره اســتفاده از این فناوری بیان داشت: 
این فناوری ابتدا طی مطالعات کتابخانه ای و آزمایشگاهی 
کاربــرد ســیال Foam به منظور بهینهســازی عملیات 
زندهسازی چاه با تزریق نیتروژن مورد بررسی قرار گرفت 
و متعاقباً با توجه به خواص سیال مذکور و تنوع کاربردهای 

آن در عملیاتهای مرتبط با چاه های نفت و گاز، برنامهریزی 
جهت استفاده این فناوری در عملیات اسیدکاری انتخابی 

با فوم قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: در خصوص اسیدکاری انتخابی با توجه 
به مشــبککاری اغلب چاه های مناطق نفت خیز در بیش از 
یک الیه و نیاز به اســیدکاری انتخابــی به منظور حصول 
اطمینان از نفوذ اســید تزریقی در الیه هدف، در ابتدا طی 
مطالعات کتابخانهای و جلسات کارشناسی، بررسی موضوع 
و امکانسنجی استفاده از سیال Foam به عنوان گزینهای 
مناســب جهت اســیدکاری انتخابی در دســتور کار قرار 
گرفــت. در این نوع عملیات با توجه به ویســکوزیته باالی 
 Phase فوم و نفوذ کمتر آن در سازند همچنین خاصیت
Trapping این ســیال از آن به عنوان Diverter استفاده 

می شود.
معاون مدیر امور فنی )مهندسی نفت( شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب در خصوص مزایای سیال فوم اظهار داشت: 
ســیال فوم ضمن کاهش آسیب به ســنگ مخزن، باعث 
کاهش و کنترل نفوذ اســید در الیه با تراوایی باال شــده 
و موجب هدایت اســید به طرف الیه کــم تراوا میگردد و 
در نتیجه به بهبود کیفیت و کارایی اســیدکاری الیه هدف 
کمک می کند. وی ادامه داد: همچنین به علت جدا شــدن 
گاز از مایــع )نیتروژن و آب( بعد از کاهش کیفیت فوم در 
پایان عملیات و کاهش ویسکوزیته فوم، فرایند تمیزسازی 
چاه به سهولت انجام شده و همچنین گاز نیتروژن تزریقی 

اثر مثبت زیادی در فرایند زنده سازی چاه دارد.
دکتر روغنیان خاطرنشان ساخت: در خصوص بهینهسازی 
عملیات احیای چاه، با توجه به اینکه ســیال فوم در درون 
ســتون چاه به صورت جریان تک فــاز و مه آلود حرکت 
مینماید لــذا این جریان از ایجاد جریال لختهای که باعث 
افت فشــار زیاد در ســتون چاه می شود ممانعت کرده و با 
بهبود عملیات تزریق نیتــروژن )با کاهش میزان نیتروژن 
مصرفی و کاهــش زمان عملیات زنده ســازی( به احیا و 

تمیزسازی ستون چاه کمک می کند.
وی در پایان گفت: در این راستا بعد از انجام آزمایش های 
 Foaming مربوط به بررســی کیفیــت و کارایــی افزایه
Agent  همچنیــن بررســی چاه های انتخابــی، عملیات 
اســیدکاری انتخابی با فوم بــرای ۱7 حلقه چاه و عملیات 
بهینهســازی احیای چاه با تزریق نیتــروژن برای 4 حلقه 
چاه طراحی و اجرا و موجب افزایش دبی تولیدی به میزان 
7500 بشــکه در روز شــد که با توجه به نیاز به این نوع 
عملیات در ســطح مناطق نفت خیز جنوب، 25 حلقه چاه 

نیز در برنامه اجرای این عملیات قرار دارند.

 افتتاح 8 پروژه آب رسانی و شبکه 
جمع اوری فاضالب در استان بوشهردر 

ایام مبارک دهه فجر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهراز اغاز افتتاح 
و عملیات اجرایی 8 پروژه اب رســانی  و شبکه جمع اوری  
فاضالب در ایام اهلل دهه فجر با سرمایه  گذاری 252میلیارد 

ریال در استان بوشهر خبر داد. 
 عبدالحمیــد حمزه پــور در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
تسریع اجرای طرح های آبرسانی و شبکه فاضالب در استان 
بوشهر اظهار داشت: در راستای حل مشکالت آبرسانی در 
نقاط شهری و روستایی طرح های مهم اجرا شده است که 

نقش اثرگذاری در تحقق مطالبات مردم دارد.
وی با اشــاره به اینکه طرح های آب شــیرین کن در نقاط 
مختلف روستایی و شهری استان بوشهر در حال اجرا است 
گفت: بخشــی از این طرح ها تا فصل تابستان پیش رو وارد 
مدار بهره برداری می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

اســتان بوشهر با اشــاره به پیش رو بودن ایام اهلل دهه فجر 
و با تبریک چهل ودومین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
خاطر نشــان کرد: در این ایام پربرکــت برنامه های مهمی 
برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی در حوزه آب و فاضالب 
طراحی شــده اســت. حمزه پور از افتتاح و اجرای طرح ها 
ویژه دهه فجر انقالب اســالمی در استان بوشهر خبر داد و 
بیان کرد: در این راســتا سیستم برق اضطراری تاسیسات 
آبرســانی شــهید ماهینی بوشــهر با اعتبــار ۱2 میلیارد 
ریال شــامل 2 دســتگاه دیزل ژنراتور با توان ۱.5 مگاوات 
راه اندازی می شود که نقش مهمی در جلوگیری از وقفه در 

آبرسانی در هنگام بروز مشکالت دارد.
وی، با اشاره به حفر و تجهیز 2 حلقه چاه آب در شهرستان 
دشــتی تصریح کــرد: در ایام دهه فجــر 2 حلقه چاه آب 
در شــهرکاکی شهرســتان دشــتی با اعتبار 6.5 میلیارد 
ریال و یک حلقه چاه آب در روســتای بهارســتان جم با 
ســرمایه گذاری 450 میلیــون ریال افتتــاح و وارد مدار 
بهره برداری می شــود که نقش مهمــی در جبران کمبود 

مشکالت آبرسانی این منطقه دارد.

اخبار

پنجمین همایش ارزیابی مسئولیت های اجتماعی شرکت های تابعه وزارت نفت 

دریافت تندیس نقره ای مسئولیت های اجتماعی وزارت 
نفت توسط شرکت گاز استان اصفهان


