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اخبار
آغاز خرید توافقی جو در استان همدان

مدیر تعاون روستایی اس��تان همدان از آغاز
خرید توافقی جو در این استان خبر داد.
مجی��د مس��لمی راد گفت :با آغ��از عملیات
برداش��ت محصول جو از مزارع خرید توافقی
این محصول از کشاورزان آغاز شد.
وی ادام��ه داد :تا کنون بیش از دو هزار تن
از محص��ول جو تولیدی اس��تان با محوریت
اتحادیه تعاون روس��تایی استان همدان و با
مش��ارکت اتحادیه های شهرستانی بصورت
توافقی خریداری شده است.
وی خری��د توافقی را در جهش تولید و بهبود
وضعی��ت اقتص��ادی به��ره ب��رداران بخش
کشاورزی مؤثر دانست و گفت :هدف از خرید
توافقی کاهش واسطههای بخش کشاورزی
در خرید و فروش محصوالت کشاورزی است
که در نهایت به سود کشاورز و مصرفکننده
منتهی میشود.
مدیر س��ازمان تعاون روستایی استان همدان
ب��ا اع�لام اینکه خری��د توافق��ی در تمامی
شهرس��تانهای استان همدان توسط تشکل
ه��ای بخش کش��اورزی ص��ورت میگیرد،
عنوان کرد :سیاست خریدهای توافقی دارای
کارکرده��ای مطلوبی در زمینه بازار رس��انی
محصوالت کشاورزی است بنابراین افزایش
سالیانه میزان خریدهای توافقی مد نظر این
مدیریت قرار دارد.
برگزاری مانور اطفای حریق ویژه
نگهبان شرکت

مان��و ر اطف��ای حری��ق در مح��ل محوطه
انبارمرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان
اردبی��ل و با حضور نگهبانان و پرس��نل دفتر
حراست و امور محرمانه برگزار شد.
مدیر دفتر حراس��ت و امور محرمانه شرکت
در تش��ریح اهداف برگزاری این مانور گفت:
مانور اطفای حریق طبق برنامه هر س��اله و
به منظور مقابله ب��ا هرگونه حریق و حوادث
غیر مترقبه در قالب آموزش حریق  ،طبقات
حری��ق و انواع خاموش کننده های دس��تی
وتناس��ب نوع خاموش کننده ب��ا نوع حریق
بصورت عملی انجام می شود.
علی نظری افزود :فراگی��ری این مهارت ها
باعث می ش��ود ک��ه افراد بتوانن��د در مواقع
مواجهه شدن با اتفاقات و حوادث غیرمترقبه
به طور صحیح و آگاهانه عکس العمل نشان
دهند و ب��ا به کارگی��ری تکنیکهای اصولی
خس��ارات و زیان های احتمالی را به حداقل
ممکن کاهش دهند.
وی ب��ا تاکید ب��ر اهمیت این ن��وع مانور ها
در آمادگ��ی نگهبانان ش��رکت ب��رای مقابله
با ش��رایط اضطراری گف��ت :از دیگر اهداف
برگزاری این مانور می توان به آگاهی دادن و
ایجاد توانمندی نگهبانان شرکت خصوصا با
توجه به شرایط فنی و عملیاتی شرکت اشاره
کرد.
رعایت الگوهای مصرف و کاهش بار
الزامی است

غالمرضا رضایتی س��خنگوی شرکت توزیع
نیروی برق اس��تان ایالم ،گفت :حوزه جنوب
استان ش��امل  ۵شهرستان ،دهلران ،مهران،
آبدان��ان ،درهش��هر و بدره به دلیل اس��تفاده
بیرویه از برق در آستانه خاموشی قرار دارند.
وی افزود :با توجه به ورود این شهرس��تانها
در مح��دوده زرد و قرم��ز ج��دول ،رعای��ت
الگوه��ای مصرف برق در این مناطق الزم و
ضروری است چرا که مصرف شهرستانهای
مذکور متجاوز از سقف تعیین شده است و در
صورت عدم رعایت امکان اعمال خاموش��ی
وجود دارد.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق استان،
ادام��ه داد :علی رغ��م گرمای ه��وا از مردم
ش��ریف اس��تان انتظار میرود تا ب��ا رعایت
الگوه��ای مصرف و کاهش بار در بازه زمانی
 ۱۳تا  ۱۷از بروز خاموشی جلوگیری کنند.
وی اظهار داشت :بیشک همراهی و همدلی
همه مردم ش��ریف استان موجب خواهد شد
تا تابس��تان امسال نیز بدون خاموشی سپری
شود.
رضایت��ی تاکی��د ک��رد :در س��اعات طالیی
مدیری��ت مصرف ب��رق یعنی  ۱۳ت��ا  ۱۷از
مصارف غیر ضرور خودداری کنید.
وی اضافه ک��رد :در این س��اعات کولرهای
گازی را روی دم��ای  ۲۴ک��ه هم��ان دمای
س�لامت و آس��ایش اس��ت قرار دهند ،دور
کولره��ای آب��ی را روی کن��د تنظی��م کرده
و حتیالمق��دور اس��تفاده از چ��رخ گوش��ت،
جاروبرقی ،لباس ش��ویی ،ظرف شویی و…
در این ساعات اجتناب کنید.

برای توسعه شهر نیاز به برنامه مدون می باشد

بوش�هر -خبرن�گار عصرایرانیان نشست
رئیس و اعضای ش��ورای اسالمی شهر و
سرپرست شهرداری با فرماندار شهرستان
بوشهربرگزارشد.سرپرست شهرداری بندر
بوشهردر این نشکست گفت برای توسعه
ش��هر بوش��هر نیاز به برنام��ه مدون می
باشد
فردین خورشیدیان سرپرست شهرداری

بندر بوش��هر با بیاناینکه شهر بوشهر به
عنوان مرکز و ویترین استان باید الگوی
ش��هرهای دیگر استان باش��د از این رو
نیازمند اعتبارات خاص است.
وی خاطر نش��ان کرد ضمن اینکه برای
توسعه شهر بوش��هر نیاز به برنامه مدون
بوده عنوان نم��ود  ۸۰۰هکتار اراضی در
حریم نیروگاه اس��ت انتظار داریم نیروگاه

در قبال فروش برق نیروگاه س��هم مرکز
استان پرداخت کند واز دولت انتظار است
در قبال خدماتی که به اراضی نظامی می
دهیم اعتبارات بیش��تری به مرکز استان
اختص��اص دهد .سرپرس��ت ش��هرداری
ب��ا بی��ان اینک��ه اراض��ی  ۵۳۰هکتاری
که آزاد س��ازی ش��ده باید زیرساختهای
آن توس��ط اداره کل راه و شهرس��ازی

آماده س��ازی می ش��د که این کار انجام
نشده و مشکالت آن بر دوش شهرداری
افتاده اس��ت .خورش��یدیان ب��ا قدردانی
از حمایته��ای فرماندار از ش��هرداری در
اختصاص اعتب��ارات عمرانی گفت انتظار
داریم در س��ال ج��اری در پ��روژه های
ش��اخص تقاطع شهید س��ردار سلیمانی
،راست گرد میدان غدیر ،پایش تصویری

دیدارمدیرعاملشركتتوزیعنیرویبرق
استانگیالنبافرماندارشهرستانرشت

و جاده س��رتل به نیروگاه نی��ز اعتبارات
خوبی برای شهرداری اختصاص دهند تا
بتوانیم کارهای خوبی در خور و شایس��ته
مردم بوشهر انجام دهیم.

در نشست هماهنگی معین های اقتصادی تایباد مطرح شد

ضرورت وفاق و همدلی برای توسعه استان خراسان رضوی

عامر توکلی  -تایباد :فرماندار تایباد در نشست هماهنگی
معین های اقتصادی این شهرس��تان اب��راز کرد :مثلث
توس��عه اقتصادی خراس��ان رضوی باعث ایجاد وفاق و
همدلی برای استفاده از ظرفیت های خفته استان توسط
بخش خصوصی شده است.
وی افزود :خوشبختانه در یک سال گذشته ،تعداد معین
های اقتصادی شهرستان تایباد از یک معین در تابستان
 ۹۸به  ۱۷معین در تابستان امسال افزایش یافته است و
هدف ما هر روستا یک معین اقتصادی است.فعالیت های
معین های شهرس��تان علمی و اثر بخشی بوده به نوعی
که فقط یک معین شهرس��تان در مدت  ۹ماه توانس��ته
بی��ش از  ۱۸۰طرح را به اجرا گذارد و حدود  ۴۰۰ش��غل
پایدار ایجاد نماید.
امام جمعه تایباد نیز در این دیدار اظهار کرد :معین های
اقتص��ادی و س��رمایه گذاران ما که ت�لاش می کنند تا
برای مردم خود اشتغالزایی ایجاد کنند ،مجاهدین راه حق
هستند .خوشبختانه طبق گزارشات رسیده عملکرد معین
های شهرس��تان در یکسال گذش��ته بسیار خوب بوده و
طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی استاندار خراسان
رض��وی ،یک طرح پخت��ه و کارامد ب��رای رفع معضل

بیکاری و آبادانی استان خراسان رضوی است.
جلیل رحیمی جهان آبادی ،نماینده مردم شهرستان تایباد
در مجلس شورلی اسالمی نیز در این جلسه گفت :مثلث
توسعه اقتصادی ظرفیت بسیار خوبی را در استان گردهم
جمع کرده اس��ت .بخش هایی نظیر نهاد امامت جمعه،

قضایی ،دولت و مجلس در کنار یکدیگر جمع شدند و هر
کسی در این مثلث می خواهد مشکالت مردم حل شود.
وی افزود :این مثلث ایجاد یک خاطر امن برای سرمایه
گذار است ،حضور دس��تگاه هایی مثل دستگاه قضایی،
امام جمعه ،مجلس و دولت به عنوان ضامن فعالیت های

اقتصادی سرمایه گذار است.
رحیمی تصریح کرد :در سال گذشته مبلغ زیادی را برای
اشتغالزایی در استان توزیع کردیم ،اما اگر همین مبلغ به
معین ها اختصاص یافته بود ،کارایی بیشتری داشت ،لذا
می توان برنامه ریزی کرد تا در گام دوم مثلث توس��عه
اقتصادی این مبلغ در اختیار معین ها قرار گیرد.
همچنی��ن علی اکبر دبیر نهاد مردم��ی اقتصاد مقاومتی
خراس��ان رض��وی در ای��ن جلس��ه گفت :بن��گاه های
اقتصادی نس��بت به مردم همان منطقه مسئولیت دارند،
توانمندسازی مردم بومی در یک منطقه ،مسئولیت بنگاه
اقتصادی ای اس��ت که در همان منطقه مشغول فعالیت
است .دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی
ادام��ه داد :هم اکنون بی��ش از  ۲۲۰معین اقتصادی در
اس��تان وجود دارند؛ این بدین معناس��ت ک��ه افرادی به
صورت داوطلبانه و بدون چشم داشتی برای مردم ایجاد
اشتغال می کنند.
لبافی بیان کرد :در استان خراسان رضوی تعداد دو هزار
و  ۴۰۰روس��تا وج��ود دارد که  ۶۰درصد آنها نقش��ه راه
توسعه دارد تا سرمایهگذار توجیه شود که در چه بخشی
سرمایهگذاری کند.

مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری اصفهان

بهره برداری از  ۲۵میلیارد تومان پروژه سازمان پایانههای مسافربری

 ،عب��اس محبوب��ی عص��ر در آئین بهرهب��رداری از
پروژهه��ای عمران��ی و خدماتی س��ازمان پایانههای
مسافربری شهرداری اظهار کرد :احداث پمپ گازوئیل
در پایانه صفه ،احداث انبار مرکزی سازمان و اتوماسیون
بار در این پایانه همچنین اصالح هندسی با هزینهای
بالغ بر  ۲۵میلیارد ریال افتتاح و در اختیار ش��هروندان
قرار گرفت .وی با اش��اره ب��ه احداث پمپ گازوئیل در
پایانه صفه ،اف��زود :اجرای این پروژه باعث جلوگیری
از آلودگی هوا ،تس��هیل امور رانندگان و ش��رکتهای
مس��افربری ،جلوگی��ری از اتالف وق��ت رانندگان و

افزایش ایمنی س��فر میشود و از این پس نیاز نیست
رانندگان اتوبوسهای بین شهری برای سوختگیری
مسیر  ۲۰کیلومتری را به سمت پایانه کاوه طی کنند.
مدیرعامل سازمان پایانههای مس��افربری شهرداری
اصفه��ان با بی��ان اینکه جایگاه پم��پ گازوئیل پایانه
صفه در زمینی به وس��عت یکهزار مترمربع با صرف
هزین��های مع��ادل  ۱۰۱میلی��ارد و  ۷۵۰میلیون ریال
در کمتر از چهار ماه افتتاح ش��د و م��ورد بهرهبرداری
قرار گرف��ت ،تصریح کرد :در ای��ن جایگاه دو مخزن
 ۴۵هزار لیتری قرار گرفته که  ۳۰۰دس��تگاه اتوبوس

بین ش��هری میتوانند در آن سوختگیری کنند .وی
ادامه داد :در جایگاه پمپ گازوئیل پایانه صفه بخش��ی
از اتوبوسهای ش��رکت واحد اتوبوس��رانی نیز قادر به
س��وختگیری خواهند بود .محبوب��ی با بیان اینکه در
پایان��ه صفه طرح اصالح هندس��ی در س��ه هزار متر
مربع زمین انجام و فضای مناس��بی برای پیاده شدن
مسافران در نظر گرفته شده است ،گفت :برای اجرای
طرح اصالح هندس��ی  ۳۵۰میلیون تومان هزینه شده
است .وی با اش��اره به احداث اتوماسیون بار در پایانه
مسافربری صفه ،افزود :اتوماسیون بار صفه در زمینی

به مساحت  ۱۶۵مترمربع با هزینه  ۲۵۰میلیون تومان
اجرا شده است.
مدیرعامل سازمان پایانههای مس��افربری شهرداری
اصفهان ب��ا بیان اینکه در س��ال  ۹۷اتوماس��یون بار
در پایان��ه کاوه مورد بهرهبرداری ق��رار گرفت ،گفت:
اتوماس��یون ب��ار پایانه صف��ه فضای مناس��بی برای
ساماندهی بارهای مسافران است.
وی ادامه داد :انبار مرکزی س��ازمان پایانهها در زمینی
به وس��عت  ۵۰۰مترمربع با صرف حدود  ۳۰۰میلیون
تومان اعتبار احداث و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

واگذاری خانه های قدیمی شوشتر به شرط حفظ ،احیاء و اشتغال زایی

رئی��س اداره راه و شهرس��ازی شوش��تر از
واگ��ذاری خانه های قدیمی در شوش��تر به
س��رمایه گذاران بومی به شرط حفظ ،احیاء
و اشتغالزایی خبر داد.
محمد تقی س��راجیان اظهار ک��رد :تکریم
ارباب رج��وع از مهمترین اولویت های اداره
راه و شهرسازی شوشتر است و برای خدمت
کردن و رضایت مندی مردم از هیچ تالشی
دریغ نخواهم کرد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شوشتر بیان کرد:
خانه های قدیمی در شوش��تر وجود دارد که
هیچ استفاده ای از آن ها نمی شود و سالیانه
متعدد اس��ت که رها ش��ده اند ،ساماندهی و
توسعه این خانه ها توس��ط سرمایه گذاران
بومی بسیار حائز اهمیت است.
وی با اش��اره به هدف واگذاری ها به بخش
مردمی و س��رمایه گ��ذاران گفت :مهمترین
اولویت واگذاری این خانه های قدیمی حفظ

و احیاء بافت تاریخی ش��هر شوشتر ،توسعه
و اش��تغال زایی کوچک توسط مردم در این
خانه های قدیمی است.
س��راجیان تصریح کرد :در شوش��تر همدلی
بس��یار خوبی وج��ود دارد ،س��ردار گیالنی
نماینده محترم و مهندس پنبه دانه فرماندار
شوش��تر بسیار پرتالش هستند و قطعا ثمره
این همدلی را به م��ردم عزیز ووالیت مدار
شهرستان شوشتر در راه و شهرسازی نشان

خواهی��م داد ،اهداف و برنامه های نیم تمام
باید به اتمام برسد.
وی ادامه داد:طرح های عام المنفعه ای که
در شان و منزلت مردم عزیز شوشتر باشد را
پیگیری و تصویب می کنیم.
رئیس اداره راه و شهرس��ازی شوشتر خاطر
نش��ان کرد :من بابت مش��کالت مس��کن
مه��ر از مردم عزیز ع��ذر خواهی می کنم و
مشکالت مسکن مهر را می دانم و قطعا این

مشکالت با همکاری نماینده محترم و پیگیر
و فرماندار پرتالش برطرف می شود.
سراجیان با اشاره به اولین اقدام واگذاری به
بخش مردمی و سرمایه گذاری عنوان کرد:
م��ا قصد داریم خانه امی��ن زاده را به بخش
خصوصی واگذار نمایی��م ،اولویت واگذاری
س��رمایه گذاران بومی در شهرستان هستند
و چش��م انداز ما حفظ و احیاء و اشتغال زایی
در این مکان است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان

اقدامات الزم برای عبور بدون خاموشی از تابستان را انجام داده ایم

اهواز  :لیال زرگانیان-مدیرعامل ش��رکت
برق منطقه ای خوزس��تان ب��ا بیان اینکه
ش��بکه برق تح��ت نظارت این ش��رکت
ظرفیت عبور از تابس��تان ج��اری را دارد،
گف��ت :اقدام��ات الزم برای عب��ور بدون
خاموش��ی از تابس��تان  ۹۹انجام ش��ده و
تاکنون مشکلی در این زمینه وجود نداشته
است.
محمود دش��ت بزرگ اظهار ک��رد :بعد از
عب��ور موفقیت آمی��ز از تابس��تان  ۹۸که
مش��ترکین با رعایت الگوی مصرف برق

نقش بسزایی در آن داشته اند رفع اشکال
از ش��بکه و ظرفیت سازی جدید متناسب
با نقاط آس��یبی که داشته ایم را در دستور
قرار داده ایم ت��ا امروز نگرانی بابت ایجاد
خاموشی در شبکه نباشد.
وی تصری��ح کرد :ب��ر همین اس��اس از
مهرماه س��ال گذش��ته تاکنون یکهزار و
 ۵۱۲مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه تحت
نظارت این ش��رکت در بخش پست های
انتقال و ف��وق توزیع و  ۱۵۹کیلومتر مدار
خط نیز در سال  ۹۸به بخش خطوط اضافه

شده است .مدیرعامل شرکت برق منطقه
ای خوزس��تان افزود :در چهار ماه از سال
حداکثر بار شبکه برق خوزستان ( خرداد تا
شهریور) باالی هفت هزار و  ۶۰۰مگاوات
می رود که رقم قابل توجهی بوده و ممکن
است این حجم از بار و گرمای شدید باعث
آسیب به تجهیزات و خاموشی های کوتاه
مدت در شبکه شود که با آمادگی نیروهای
عملیاتی در کمترین زمان ممکن برطرف
می شود.دش��ت بزرگ با بیان اینکه پیک
س��ال جاری در خردم��اه و مصرف هفت

ه��زار و  ۸۹۶م��گاوات بوده اس��ت ،بیان
ک��رد :با اقدامات مدیریت مصرفی تاکنون
از پیک مصرف س��ال  ۹۸که هشت هزار
و  ۸۳م��گاوات ب��وده عبور نک��رده ایم و
مشترکین همکاری خوبی در مصرف برق
در ساعت های اوج بار داشته اند.
مدیرعام��ل ش��رکت ب��رق منطق��ه ای
خوزس��تان با اش��اره به بیم��اری کرونا و
تاثیر آن در پروژه های این شرکت ،گفت:
خدمات رس��انی در دو استان خوزستان و
کهگیلویه و بویراحمد مخاطرات و سختی

های خاص خودش را داشت و امروزه نیز
بیم��اری کرونا به آن افزوده ش��ده و روند
بهره برداری از پروژه ها را با کندی رو به
رو کرده اس��ت ولی تمام تالش مجموعه
ب��رق بر این اس��ت تا خلل��ی در امر برق
رس��انی ایجاد نشود و ش��هروندان از برق
پایداری برخوردار باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان:

هاش��م امینی  ،در خصوص تعمیر فرسودگی
شبکه فاضالب استان اظهار داشت :شرکت آب
و فاضالب با استفاده از اعتبارات مالی خارجی
بازس��ازی شبکه فاضالب را آغاز کرده و امروز
بیشتر خیابانهایی که به دلیل فرسودگی شبکه
فاضالب ،در خطر نشس��ت قرار داش��ت مورد
تعمیر قرار گرفتهاند .به طور کلی  700میلیارد
تومان بودجه به بازسازی شبکه فاضالب استان
اختصاصیافت.
وی افزود :محالت پیرامون شهر اصفهان نیز
از بازسازی شبکه فاضالب مستثنی نبودند .این
محالت مش��کل دفع فاضالب را داشتند که
اکنون مورد بازسازی قرار گرفتند.
مدی��ر عامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان
اصفه��ان بیان ک��رد :در حال حاضر ش��بکه

اولین استان کشور در کاهش میزان آب بدون درآمد هستیم
فاضالب محله محمود آباد در حال توس��عه و
تعمیر است .همچنین شبکه فاضالب محالت
جی شیر ،روشن دشت و پینارت و روستاهای
اطراف ش��هید کش��وری نیز در آین��ده مورد
بازسازی قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد :یکی از مهمترین برنامههای
سال  99ش��رکت آب و فاضالب ،بازسازی و
اصالح ش��بکه آبرس��انی و فاضالب شهر باغ
بهادران اس��ت که امیدواریم در ماههای آینده
عملی ش��ود .در کنار این برنامهها ،امسال در
قالب پویش الف ب طرح آبرسانی به شهرستان
دهاقان را در دستور کار خود داریم.
امینی با تشریح اقدامات شرکت آب و فاضالب
اس��تان در سال جاری و گذشته گفت :شرکت
آب و فاضالب استان اصالح و بازسازی 240

کیلومتر از شبکههای آبرسانی استان را در دستور
کار خود دارد .در س��ال گذشته  237کیلومتر از
شبکههای آب استان مورد بازسازی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد :همچنین مطالعات تامین
آب مجتمعهای روس��تایی بخ��ش مرکزی
اصفهان نیز در کنار برنامه روستاهای اردستان
در این طرح قرار میگیرد .مدیر عامل شرکت
آب و فاضالب اس��تان اصفهان اظهار داشت:
مفتخر هستیم که اولین استان کشور در کاهش
میزان آب بدون درآمد هستیم.
وی با بیان اینکه هدف ما خدمت رسانی هر چه
سادهتر به مردم است گفت :سامانه  1522برای
ارائه خدمات  23گانه افتتاح ش��ده که در آینده
هوشمند خواهد ش��د و به صورت  24ساعته
آماده خدمت رسانی است.

امینی افزود :همچنین در زمینه خدمت رسانی
به م��ردم و توج��ه به محیط زیس��ت ،حذف
قبوض کاغذی در دس��تور کار قرار گرفت که
خوشبختانه با استقبال مردم همراه بود .از این
دست فرهنگسازیها و اقداماتی که در جهت
حفظ محیط زیست است باید بیشتر انجام گیرد.
وی با اش��اره به اینکه در استان با تنش مواجه
نیستیم بلکه با بحران آب مواجهیم بیان کرد:
هفته اول تابس��تان به نام هفته صرفه جویی
در مصرف آب نام گذاری ش��ده که معتقدیم
نه تنها این هفته بلکه  365روز س��ال باید به
صرفه جویی توجه شود که خوشبختانه صرفه
جویی آب استان در سالهای اخیر بیش از دیگر
استانها شده است.
مدی��ر عامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان

اصفهان ادام��ه داد :به طور متوس��ط  11متر
مکعب آب در ماه صرف هر خانواده میش��ود
که در کش��ور این عدد  15متر مکعب اس��ت
و همچنین اس��تاندارد کش��ور  20متر مکعب
است .متاسفانه چنین آمار بینظیری در استان
پرجمعیت و خشک اصفهان باعث شده برخی
از مس��ئوالن به تصور اینکه استان مشکالت
آبی ندارد ،اقدامی برای تامین آب استان انجام
نمیدهند.
وی خاطرنشان کرد 88 :درصد از آحاد مشترکان
ما زیر  20متر مکعب مصرف دارند که از همه
ساکنان استان تشکر میکنیم .بنابراین استان
اصفهان در حوزه آب دچار تنش نیس��ت بلکه
دچار بحران اس��ت و باید در زمینه خشکسالی
استان پژوهش انجام شود.

دکتر محمد اس��ماعیل هنرمند مدیر عامل
ش��رکت توزی��ع نیروی برق اس��تان گیالن
 ،طی نشس��تی ب��ه گفتگو و تب��ادل نظر با
مهندس علی فتح اللهی فرماندار شهرستان
رشت پرداخت .
در ای��ن نشس��ت فرماندار رش��ت ب��ر لزوم
پیگیری و رفع مشکالت برق این شهرستان
به عنوان یکی از دغدغه های مهم و اصلی
مردم تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی فرمانداری
شهرستان رش��ت؛ مهندس علی فتح اللهی
در نشس��ت با مدیرعامل شرکت توزیع برق
اس��تان گیالن با بیان اینکه مشکالت حوزه
برق ب��ه عنوان یک��ی از ضروریات اصلی و
دغدغه های اصلی مردم شهرس��تان مطرح
اس��ت ،افزود :در راس��تای رفع دغدغه های
مردم از همه توان و ظرفیت های شهرستان
بهره خواهیم گرفت.
وی ب��ا اع�لام آمادگ��ی جه��ت تخصیص
اعتبار جه��ت پروژه های رفع ضعف برق و
ترمیم ش��بکه های فرسوده برق شهرستان،
اف��زود :ادر همین راس��تا انتظار م��ی رود با
توج��ه به اهمی��ت موضوع ،ش��رکت توزیع
برق نی��ز حداکثر هم��کاری الزم در جهت
رفع مش��کالت حوزه برق شهرس��تان را با
فرمانداری داشته باشد.
اسماعیل هنرمند مدیر عامل شرکت توزیع
برق گی�لان نیز در این نشس��ت با تبریک
انتصاب آق��ای فتح اللهی به عنوان فرماندار
جدید شهرستان رشت ،گفت :شرکت توزیع
ب��رق نیز آمادگ��ی دارد از همه توان خود در
راس��تای اجرای پروژه های تقویت ش��بکه
و نوس��ازی شبکه های فرس��وده برق مرکز
استان استفاده کند.

ارائه شبانهروزی خدمات شرکت آب و
فاضالب به مردم

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان بر
ل��زوم تالش برای ایج��اد رضایتمندی آحاد
مردم از خدم��ات در نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران تاکید کرد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت آب و
فاضالب اس��تان قم ،دکتر علی جان صادق
پور در مراس��م تودیع و معارفه بیش از 100
نفر از معاونین ،مدیران ،کارشناسان مسئول
ش��رکت یکپارچه آب و فاضالب استان که
با حضور مع��اون اداره کل اطالعات برگزار
شد در س��خنانی اظهار داشت :خدماتی که
شرکت آب و فاضالب انجام میدهد شامل
هم��ه آحاد جامعه هدف در ش��هر و روس��تا
میشود.
وی ب��ا بیان اینکه خدم��ات آب و فاضالب
به صورت  24ساعته در تمام خانهها ،مراکز
اقامت��ی ،صنعتی ،فرهنگی و آموزش��ی ارائه
میش��ود ،یادآور ش��د :در حال حاضر تقریب ًا
 100درص��د جمعیت ش��هری و روس��تایی
استان آبرسانی میش��ود و حدود  40درصد
جمعی��ت ش��هر نیز تحت پوش��ش ش��بکه
فاضالب قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم
با بیان اینکه کیفیت خدمات آب و فاضالب
میتوان��د در تم��ام حوزهه��ای اقتص��ادی،
اجتماع��ی ،سیاس��ی ،فرهنگ��ی و امنیت��ی
تأثیرگذار باشد ،خاطرنش��ان کرد :در همین
راس��تا نقش این ش��رکت از زوایای مختلف
دارای اهمی��ت و قابل توجه اس��ت و همین
امر مس��ئولیت کارکنان را نس��بت به سایر
دستگاهها سنگینتر میکند.
وی با بیان اینکه فعالیتهای ش��رکت آب و
فاضالب اثر پروانهای دارد گفت :فعالیتهایی
که انجام میشود صرف ًا تأمین آب یک خانوار
نیست بلکه گاهی اجرای یک پروژه کوچک
میتواند اثرات ملی و بینالمللی داشته اشد.
دکت��ر صادق پ��ور ب��ر ض��رورت توجه به
اهمیت نق��ش آب در سیاس��تگذاریها و
تصمیمگیریها تأکی��د و تصریح کرد :همه
ما در تمام دستگاهها و شرکتهای خدمات
رس��ان در نظام مقدس جمهوری اس�لامی
در کنار وظایف ش��خصی ،یک مس��ئولیت
اجتماع��ی هم ب��ه عهده داری��م که آن هم
ت�لاش برای ایج��اد رضایتمن��دی مردم از
خدمات اس��ت .وی به اقدامات ش��رکت آب
و فاضالب در حوزه اقتصاد مقاومتی اش��اره
کرد و اظهار داش��ت :در همین راس��تا برای
نخستین بار از س��اخت اسکروپمپ ساخت
داخل حمایت کردیم که امیدواریم به عنوان
یک رویکرد در تمام کشور تأثیرگذار باشد.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان
ق��م اقتص��اد مقاومت��ی ،اتم��ام پروژههای
نیمهتمام ،حمایت از تولید داخل ،بهس��ازی
آموزش نیروی انس��انی ،تعامل و همکاری
با ذیالنفعان و تمام دس��تگاههای حاکمیتی
و غیر حاکمیتی ،رضایتمن��دی اربابرجوع،
کاه��ش هزینهه��ا ،ایجاد فض��ای صمیمی
و ج��ذاب در محی��ط کار و ...را از جمل��ه
سیاستهای شرکت یکپارچه آب و فاضالب
برشمرد.

