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اخبار
لزوم شناساندن دانشمندان و علمای
بزرگ به عنوان الگو به جامعه

مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-تولیت
آس��تان ق��دس رضوی ب��ر ل��زوم معرفی و
شناس��اندن علما ،دانشمندان و بزرگان تاریخ
کش��ور به عنوان الگو و اسوه به جامعه تأکید
کرد.
حجت االسالم والمس��لمین احمد مروی در
دیدار پدیدآورندگان کتاب زندگینامه مرحوم
آیت اهلل حاج ش��یخ غالمحسین تبریزی که
ب��ا عنوان «مرزبان عقیده و ایمان» با حضور
آی��ت اهلل محمدهادی عبدخدائی نویس��نده
مقدمه و مه��دی معصومی محقق و نگارنده
ای��ن اثر در تاالر والی��ت حرم مطهر رضوی
انجام ش��د ،با بیان اینکه شناسایی و معرفی
بزرگان و اس��وههای کش��ور به جامعه امری
الزم و ضروری ب��وده و به هیچ عنوان جنبه
تش��ریفاتی ندارد ،اظهار کرد :اگر بخواهیم به
جریان روحانیت در طول تاریخ امتداد دهیم،
باید زندگینامه ب��زرگان و علمای دین را که
مزی��ن به تقوا ،پرهی��زکاری و تهذیب نفس
بودن��د را به جامعه و به ویژه جوانان و طالب
معرفی کنیم.
وی با تأکی��د بر اینکه هیچ چیز برای تربیت
اخالقی ط�لاب از خوان��دن زندگینامه علما
بهتر و مؤثرتر نیس��ت ،عنوان کرد :نگارش،
مطالعه و ترویج زندگینامه علمای بزرگ دین
از جمله موضوعاتی اس��ت ک��ه رهبر معظم
انق�لاب بر آن تأکید دارن��د و همچنین آیت
اهلل بهجت(ره) نیز ب��ر این معنا توجه ویژه و
توصیه مؤکد داشتند.
تولیت آس��تان قدس رضوی زندگینامه علما
را تجس��م آیات و روایت اس�لامی دانست و
تصریح کرد :ائمه معصومین(ع) در قله سبک
زندگی اسالمی هستند و ممکن است عدهای
بگویند آن حض��رات در اوج عبودیت و مورد
عنایت وی��ژه خداوند بودند و م��ا نمیتوانیم
مانن��د آنها ش��ویم؛ اما زندگینام��ه علما این
حقیقت را اثبات میکند که انسانهای عادی
نیز میتوانند به کماالت برسند.
وی مطالع��ه زندگینام��ه علم��ا را در تربیت
اخالقی انس��ان بس��یار مؤثر و موجب اسوه
سازی برش��مرد و تصریح کرد :آستان قدس
رضوی به میزان توان و امکانات از نش��ر آثار
مرتبط با سبک زندگی علما برای شناساندن و
معرفی الگو به جامعه حمایت خواهد کرد.
حجت االس�لام والمس��لمین م��روی بنیاد
پژوهشهای اس�لامی را به فعالیت در حوزه
تببین و شناس��ایی زندگی علما بویژه علمای
بزرگ مشهد و مدفون در حرم مطهر توصیه
و تصریح کرد :باید س��بک زندگی و خدمات
علم��ای بزرگ از طریق انتش��ار کتاب ،بهره
گی��ری از فض��ای مج��ازی و ش��بکه های
اجتماعی ،همچنین س��اختن س��ریال و فیلم
س��ینمایی به عنوان الگوهای اخالق ،تقوا و
تالش به مردم معرفی شوند.
وی اضافه کرد :در حرم مطهر باید فضاهایی
مهیا و بس��ترهایی فراهم شود تا با استفاده از
ابزاره��ای نوین از فرصت حضور زائران پس
از زیارت برای معرفی علما استفاده کنیم ،این
امر میتوان��د یکی از اقدامات برای پر کردن
مناسب اوقات زائران در حرم مطهر باشد.
تولی��ت آس��تان قدس رض��وی همچنین به
دانش��مندان بزرگ��ی همچون ش��یخ بهایی،
خواجه نصیرالدین طوس��ی و  ...که در علوم
مختل��ف تأثیرگ��ذار و س��رآمد بودند اش��اره
ک��رد و گفت :هرک��دام از این ب��زرگان اگر
در کش��ورهای غربی بودن��د چندین فیلم و
اثرس��ینمایی برایشان ساخته میشد ،غرب با
س��اخت فیلمهای متعدد برای دانشمندانش
الگوسازی می کند و از این طریق بر فرهنگ
کشورها اثر میگذارد اما ما بسیار کم به سراغ
اس��طورههاي تاريخ كشور خود میرویم و در
معرفی شایسته خدمات و تالشهای آنها به
جامعه خیلی موفق نبوده ایم.
حجت االسالم والمسلمین مروی گفت :باید
در آستان قدس به میزان توان به شناساندن
و معرفی بزرگان و دانش��مندان کشور اهتمام
بورزیم تا بتوانیم ضمن پر کردن اوقات زائران
پس از زیارت ،در معرفی این بزرگان به مردم
و جوانان و الگوسازی آنها نقشی ایفا کنیم.
گفتن��ی اس��ت ،در ابتدای این مراس��م دکتر
عبدالحمی��د طالبی رئیس س��ازمان علمی و
فرهنگی آستان قدس و فرامرز قراملکی مدیر
عامل بنیاد پژوهشهای اسالمی گزارشی از
اقدامات مجموعه متبوع خود در حوزه نش��ر
زندگینامه علما ارائه کردند و در ادامه آیت اهلل
عبدخدائی و مهدی معصومی از روند تهیه و
انتشار کتاب «مرزبان عقیده و ایمان» سخن
گفتند.

اخبار

سامانه امالک شهرداری کرج بهروزرسانی شود

رئیس کمیس��یون شهرس��ازی و معماری
ش��ورای شهر کرج خواس��تار بهروزرسانی
سامانه امالک شهرداری کرج شد.
به نقل از ش��ورای اس�لامی شهر کرج،
حس��ین مهاجری در نطق پیش از دستور
یازدهمین جلسه رسمی شورای شهر کرج
اظهار کرد :س��امانه امالک ش��هرداری از
اوایل دوره ش��ورای پنجم پیگیری ش��ده

اس��ت و تاکنون غالب امالک ش��هرداری
در س��امانه بارگذاری شده است اما نیاز به
بررسی و تکمیل این سامانه است.
وی گفت :این س��امانه که در دوره پنجم
باهدف شناس��ایی و نگه��داری اطالعات
امالک و مستغالت و همه معامالت ملکی
شهرداری راهاندازی شد ،بهروزرسانی شود.
وی اف��زود :علیرغ��م بارگ��ذاری امالک

ش��هرداری در این س��امانه ،هنوز استفاده
از این س��امانه انجام نگرفته و شهرداری
هنوز بهصورت سنتی امور امالک را انجام
میدهند.
رئیس کمیس��یون شهرسازی و معماری
ش��ورای اس�لامی ش��هر کرج بیان کرد:
لذا ضروری اس��ت در این راس��تا سامانه
الکترونیک��ی امالک ش��هرداری عملیاتی

شود.
مهاج��ری در بخ��ش دیگری ب��ه لزوم
زیرسازی برخی از معابر اشاره کرد و افزود
 :زیرس��ازی معابر ش��هرک فرهنگیان و
بهارستان در سه مرحله در کمیسیون عالی
معامالت جهت مناقصه ارائهشده است.
وی ی��ادآور ش��د :با عنایت ب��ه اینکه این
منطق��ه مدتزمان زیادی اس��ت که فاقد

ورود ریشه درخت به شبکه
توزیع آب اندیمشک

آسفالت اس��ت لذا ضروری است عملیات
اجرای��ی زیرس��ازی آس��فالت و همچنین
روکش آن در اسرع وقت انجام شود.

اسکندری ،مدیرشعب بانک تجارت استان اردبیل درتشریح رمز موفقیت این بانک چنین عنوان داشت؛

حضور مستمر و پررنگ بانک تجارت در تمامی کارخانه ها و واحد های تولیدی

پروین حسینی /اردبیل  :مدیر شعب بانک تجارت استان
اردبیل در نشست خبری خود به مناسبت هفته بانکداری
اس�لامی از حضور مستمر و پررنگ بانک تجارت استان
اردبیل در تمام کارخان��ه ها و واحد های تولیدی وحتی
کسبه های خرد سخن به میان آورد و این عمل را عمده
ترین فعالیت بانک تجارت دانست .رضا اسکندری زنجانی
بر این باور است که شناخت مشکالت کارخانه ها و واحد
های تولیدی مس��تلزم حضور اس��ت؛ و بانک تجارت در
راس��تای سیاست بانکی خود به نحو فنی و تخصصی در
خدمت اقتصاد اس��تان اردبیل است و عمده هدف خودرا
شکوفایی اقتصادی و افزایش و تثبیت اشتغال میداند؛ که
این عمل در پیروی از ش��عار س��ال از طرف مقام معظم
رهبری که مانع زدایی ها از کارخانه ها در فضای صمیمی
و رودررو بر طبق قوانین برداشته می شود .
مدیرامور شعب بانک تجارت استان اردبیل در ادامه افزود:
تقربیا تا اواخر خرداد ماه امس��ال  300بازدید داش��تیم و
تاکید می کنیم که تمام تالش ما این اس��ت که مشکلی
از واحد ها حل شود نه فقط این بازدید ها صرفا نمایشی
و شعاری باشد.
وی یاد و خاطره همکاران خدوم شبکه بانکی را که درایام
ش��یوع ویروس کرونا جان عزیز خ��ود را درراه خدمت به
مردم و پایداری درجبهه اقتصاد میهن اس�لامی ازدست
دادند گرامی داش��ت و افزود  :بانک تجارت در تمام ایام

کرونا و علی رغم ابت�لا ی اکثرهمکاران در کنار مردم ،
اصناف و واحدهای تولیدی و صنعتی بوده و کوچکترین
وقفه و خللی در ارائه خدمات این بانک بوجود نیامده است
.
وی گفت :بر خود وظیفه می دانیم که بهترین خدمات را
به مردم ارائه دهیم تا بتوانیم حداقل باری در این وضعیت
اقتصادی کشور از دوش مردم برداریم .مدیر شعب بانک
تجارت اس��تان اردبیل در ادامه این نشست خبری خاطر

نشان می کند  :از سال  98عمال ثابت کردیم که ارتباط ما
با رسانه ها یک ارتباط صادقانه است و ظاهری و نمایشی
نیست و با شفافیت عملکرد بانک را ارائه دادیم .
اس��کندری که ازحضور دو ساله خود در اردبیل سخن به
میان می آورد  ،افزود :اردبیل تنها استانی است که در هر
نقطه به نوعی جذابه گردش��گری و توریستی دارد وچون
محصوالت کشاورزی  ،هوای خوب و مشکالت کم آبی
کمتری دارد باعث می شود سرمایه گذاران بیشتری جذب

این استان شوند.
وی دلیل اینکه بانک تجارت حرفی برای گفتن در زمینه
ارزی و ریالی دارد را چنین عنوان کرد :تمام مراکز صنعتی
و تولیدی عمده که در استان وجود دارد با ما ارتباط کاری
دارند و با رضایت کامل با ما کار می کنند و میزان منابع
و تس��هیالت در طی  2سال گذشته رشد قابل مالحطه
داش��ته ،رشدی که در طول سال های گذشته بی سابقه
بوده است .
مدیر امور ش��عب بانک تجارت اس��تان اردبیل منابع این
بانک را  ۱۲درصد منابع شبکه بانکی استان اعالم کرد و
تصریح نمود :این بانک  ۱۱هزار میلیارد ریال تسهیالت
در بخشهای مختلف پرداخت کرده که نسبت به دوسال
قبل افزایش  ۸هزار میلیارد ریالی دارد.
وی همچنی��ن در خصوص پرداخت تس��هیالت ازدواج
افزود :طی س��ال گذشته  ۲۰۵۰فقره تسهیالت به ارزش
 ۱۰۵۰میلیارد ریال پرداخت کرده ایم که این رقم تا مرداد
سالجاری  ۷۸۰میلیارد ریال برای  ۸۹۸فقره بوده است .
اس��کندری در پایان نشس��ت با تبریک هفته بانکداری
و تقدی��ر از همکاران  ،جایگاه بانک تج��ارت را درزمینه
پرداخت تس��هیالت ،گش��ایش اعتبارات اسنادی داخلی
وخارج��ی  ،حوالج��ات ارزی و ص��دور ضمان��ت نامهها
جایگاهی در اس��تان اردبیل نامید و برای تمامی کارکنان
شبکه بانکی کشور آرزوی سالمتی نمود .

سرپرست شهرداری اهواز:

پروژه الیروبی کانال پیچوار به سمت مالح دومین گام مهم شهرداری برای دفع فاضالب و آب های سطحی

اگر صنایع آالینده اهواز پای مسئولیت های
اجتماعی خود بیایند زیرس��اخت اهواز تغییر
می کند
سرپرست شهرداری اهواز خبر داد :تعریض
و الیروبی کانال اصلی دفع فاضالب و آب
های س��طحی شرق اهواز توسط شهرداری
اهواز و با همکاری شرکت توسعه نیشکر در
حال انجام می باشد.
پ��روژه الیروبی و تعریض کانال ایس��تگاه
پمپاژ پیچوار به س��مت نهر مالح با ظرفیت
انتق��ال  ۶۰درصد از فاضالب ش��رق اهواز،
باهدف افزایش زیرساختهای دفع آب های
س��طحی و در طول  ۹کیلومتر آغاز ش��ده
اس��ت ،در پایان این پ��روژه عرض و عمق
این کان��ال به ترتیب به  ۲۵و  ۴متر خواهد
رسید.
علیرضا عالیپور امروز دوشنبه  ۲۲شهریورماه

در بازدید از خط انتقال ایستگاه پمپاژ پیچوار
به س��مت نهر مالح اظهار ک��رد :الیروبی و
تعریض ای��ن کانال یک��ی از تمهیدات زیر
س��اختی ش��هرداری برای آمادگ��ی هرچه
بیش��تر در ایام بارندگی است ،وی افزود بعد
از ایس��تگاه پمپاژ کوی علوی این ایستگاه
مهمترین ایستگاه پمپاژ و خط انتقال است
که کار اصلی در ش��رق اه��واز برای تخلیه
آبه��ای س��طحی و فاض�لاب را انج��ام
میده��د .برپای��ه این گ��زارش فاضالب و
آبهای سطحی ش��رق اهواز یعنی مناطق
هش��ت ،هف��ت و بخش��ی از منطقه یک از
طریق این کانال منتقل می شود.
سرپرس��ت ش��هرداری اهواز عن��وان کرد:
ک ماه
عملیات اجرایی این پروژه کمتر از ی 
ن
اس��ت که شروع شده و  ۷و نیم کیلومتر آ 
تکمیل و ظرف  ۲هفت��ه آینده تما م خواهد

ش��د ،و هم اکن��ون عمقس��نجی در نقاط
مختلف در حال انجام است.
عالی پور بیان کرد :به دلیل انباشت رسوبات
عم��ق این کانال در بعضی نقاط به کمتر از
یک متر رس��یده بود و در بعضی نقاط حتی
س��رریز شده و مشکالت زیست محیطی را
بوجود آورده بود ،که با این عملیات الیروبی،
عمق آن به  ۴متر و عرض کانال نیز از ۱۵
به  ۲۵متر افزایش پیدا خواهد کرد.
وی تش��ریح ک��رد :ه��ر چن��د ای��ن کانال
ج��زو پروژهه��ای اختصاصی ش��رکت آب
و فاضالب اس��ت ،اما در قال��ب یک طرح
ضربتی مقرر ش��د الیروب��ی و تعریض این
کانال را شهرداری انجام دهد .
عال��ی پ��ور در تش��ریح هم��کاری صنایع
مختلف با ش��هرداری تصریح کرد :شرکت
طرح توس��عه نیشکر و شرکت صنایع فوالد

ایران از مجموعه صنایع آالیندهای هس��تند
که «از  ۲۱صنع��ت آالینده فعال در اهواز»
مس��ئولیتهای اجتماعی خ��ود را به خوبی
انج��ام داده و ش��اهد همکاریهای بس��یار
خوبی از سوی این شرکت ها هستیم.
سرپرست ش��هرداری اهواز اضافه کرد :اگر
مابقی صنایع آالین��ده مانند نفت و گاز نیز
در قب��ال آالیندگیهایی ک��ه در آب ،هوا و
خاک ایجاد میکنند به کمک ش��هر بیایند
به زودی ش��اهد تح��ول در پروژههای زیر
ساختی شهر اهواز خواهیم بود.
وی بر مشارکت دیگر ش��رکتها در انجام
مسئولیتهای اجتماعی تاکید کرد و گفت:
اخیرا قانون شورای عالی اقتصاد در راستای
مسئولیتهای اجتماعی پروژههای مختلف
زیس��ت محیطی ،ایمنس��ازی ،تفریحی و
حم��ل و نقل برای ش��هرها تعریف کرده و

اه��واز نیز در تمام این مقولهها مش��کالت
زی��ادی دارد ک��ه الزم اس��ت مش��ارکت
ه��ای اجتماعی در ای��ن زمینه ها به کمک
شهرداری بیایند.
عالی پور در پای��ان اظهار امیدواری کرد :با
هم��کاری قرارگاه دفع آبهای س��طحی و
شرکت طرح توسعه نیشکر در فصل بارش
شاهد آبگرفتی های مشابه سالهای گذشته
نباشیم.

تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان  ،تعاونی برتر شد

در این مراس��م ک��ه اس��تاندار و مدیر کل
تعاون ،کارو رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان
نیز حضور داشتند  ،تعاونی مصرف کارکنان
ذوب آهن اصفهان برای دومین بار  ،عنوان
تعاونی برتر ملی را کس��ب نم��ود .تعاونی
مص��رف ذوب آهن اصفه��ان جزء قدیمی

ترین و در عین حال با سابقه ترین تعاونی
های مصرف در ایران در ش��اخه خدمت به
جامع��ه کارگری و کارمندی به ش��مار می
رود .این مجموعه فعالیت های دیگری نیز
در بخش های پش��تیبانی از تولید در قالب
پروژه های گوناگون دارد که بازخورد خوبی
در افکارعمومی داشته است .امین قنبری با
این اش��اره به این ب��ه موضوع در گفتگو با
خبرنگار ما اظهار داشت  :در محیط کسب و
کار امروزی ،افزایش هزینه ها و پیچیدگی
ه��ای موجود در پ��روژه ها از یک س��و و
افزایش عدم قطعیت و ریسک های موجود

از سوی دیگر سبب شده ،این مجموعه به
منظور کاهش خطر پذیری و انحراف پروژه
از اهداف تعیین شده ،مدیریت ریسک را در
برنامه ریزی و کنترل پروژه ها ،س��رلوحه
فعالیت ها قرار دهد .وی افزود  :لذا تعاونی
مصرف بر همین اس��اس از استاندارد های
بی��ن المللی در مباحث پ��روژه ای خود در
شاخه های مختلف پشتیبانی از تولید مانند
تنوع باالی فعالیت های پیمانکاری تحت
مدیریت های متفاوت ،تدوین برنامه ریزی
جامع در روابط با ذینفعان و نیز تنوع اقالم
مورد نیاز و تامین آنها در محیط کسب و کار

ذوب آهن با رویکردی یکپارچه و منسجم
به مقول��ه ارزیابی ریس��ک و مدیریت آن
همواره توجه ویژه داشته است .مدیرعامل
ش��رکت تعاونی مص��رف ادام��ه داد  :این
اقدامات و همچنین دریافت استانداردهای
بین المللی نظیر سیستم مدیریت پروژه ها
،۲۱۵۰۰ ISOسیستم رضایتمندیمشتریان
 ، ۱۰۰۰۴ ISOسیس��تم رس��یدگی ب��ه
ش��کایات مش��تریان  ،۱۰۰۲ ISOخلق
ثروت و س��ود آوری و اشتغال زایی سبب
شده ش��رکت تعاونی مصرف نماد تعاونی
برتر را دریافت کند تا در عمل به سهامداران

و مش��تریان خود نشان دهد که همواره در
محیط مطمئن و با رعایت اخالق حرفه ای
آماده خدمتگذاری است.همچنین اخذ این
گواهینامه ها در زمینه های سیستم مدیریت
پروژه ،رضایتمندی مش��تریان و در نهایت
سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان قابل
استفاده اس��ت .قنبری گفت  :به کارگیری
این اس��تانداردها س��بب پیشرفت عملیات
اجرایی پروژه ها در س��طح کارخانه شده و
همچنین کمک قابل توجه ای به پیمانکار
و کارفرم��ا برای پویایی بیش��تر و کس��ب
رضایت سهامداران و مشتریان است.

ستاندار بوشهر از  ۳پروژههای آبشیرینکن  ۳۵هزار ۱۷ ،هزار بوشهر و  ۱۰۰۰مترمکعبی جزیره شیف بازدید کرد

ابوش��هر عصرايرانيان :عبدالکریم گراوند در بررسی روند
اجرا پروژههای آبش��یرینکن بوشهر با اشاره به اینکه
بازدید از پروژههای عمرانی و زیرس��اختی پس از خارج
شدن استان بوشهر از وضعیت قرمز آغاز شده است اظهار
داشت :تأمین آب شرب بوشهر یکی از اولویتها در اجرا
طرحها اس��ت که در این راس��تا چند پروژه مهم اجرایی
شده است.
وی ب��ا اش��اره به تأمین  ۹۰درصد منابع آب آش��امیدنی
اس��تان بوش��هر از خارج اس��تان تصریح ک��رد :یکی از
مشکالت جدی و منابع توسعه استان بوشهر ،آب شرب
است که خوشبختانه پروژههای آبشیرینکن در شهرها
و روستاهای استان بوشهر اجرایی شده است.
اس��تاندار بوشهر با اش��اره به اجرا پروژه آبشیرینکن با
ظرفیت  ۳۵هزار مترمکعب در شبانهروز خاطر نشان کرد:
این پروژه روند اجرایی مطلوبی دارد که بحث منابع مالی،
ارزی ،افزایش قیمتها و هزینهها از موانع جدی سرعت
در اجرا پروژه آبشیرینکن  ۳۵هزار مترمکعب بوشهر و
بهموقع به بهرهبرداری نرسیدن آن است.
گراوند از حل مش��کالت گمرکی این پروژه در ترخیص
تجهی��زات مورد نیاز آن خب��ر داد و بیان کرد :پیشبینی
میشود ماههای آینده مرحله نخست آن به ظرفیت ۱۰

هزار مترمکعب وارد مدار تولید و اتصال به شبکه آبرسانی
شود.
اس��تاندار بوشهر افزود :با توجه به اینکه هواشناسی پاییز
خشک پیشبینی کرده است امید میرود با افتتاح مرحله
نخست این پروژه به کمک منابع آب شرب استان بوشهر
بیاید.
گراوند پروژه دوم تأمین آب آش��امیدنی ش��هر بوشهر را
ب��ه ظرفیت  ۱۷هزار مترمکعب دانس��ت و تصریح کرد:
پیش��رفت این پروژه خیلی خوب است چراکه دهه فجر
س��ال قبل عملیات اجرایی آن آغاز شد و اکنون در این
ش��رایط س��خت اقتصادی و با کمکهای انجام ش��ده،
مجری پروژه قول داده که مرحله نخست آن به ظرفیت
 ۵تا  ۶هزار مترمکعب ماه آینده وارد مدار تولید شود.
وی ب��ا بیان اینکه ظرفی��ت تولید آب از این پروژه تا ۵۰
هزار مترمکعب ارزیابی میشود خاطر نشان کرد :اکنون
در مرکز اس��تان بوش��هر  ۲۲هزار و  ۵۰۰مترمکعب آب
از پروژه آبش��یرینکن تولید میشود که با افتتاح پروژه
 ۱۷ه��زار مترمکع��ب تولید آب به  ۴۰ه��زار مترمکعب
در ش��بانهروز افزای��ش مییابد ک��ه با توج��ه به وجود
زیرساختهای الزم قابل توسعه است.
اس��تاندار بوش��هر با اظهار امی��دواری ب��رای پیگیری،

تکمیل پروژههای آبش��یرینکن توسط مدیریت آینده
اس��تان بوش��هر گفت :امید میرود با تکمیل پروژههای
آبش��یرینکن ،آب آش��امیدنی استان بوش��هر از منابع
شیرینسازی آب دریا به وضعیت پایدار و مطمئن برسد.
گراوند تنها راه تأمین آب آشامیدنی از طریق شیرینسازی
آب دریا دانس��ت و تأکید کرد :تا ح��د توان این پروژهها
اجرا ش��ده و روند پیش��رفت خوبی دارد که امید میرود
با مدیریت آینده اس��تان بوش��هر ،اینگونه پروژهها اجرا ،
تکمیل و به به رهبرداری برسد تا سال آینده استان بوشهر
دغدغه زیادی در تأمین آب نداشته باشد.
وی با اش��اره به اجرا پروژههای آبش��یرینکن در مرکز
اس��تان بوشهر به ظرفیت  ۱۷هزار و  ۳۵هزار مترمکعب
گفت :با روند که در پیش است فاز نخست این پروژههای
 ۵۲ه��زار مترمکعب به ظرفی��ت  ۱۶هزار مترمکعب آن
نیمه دوم امسال وارد مدار بهرهبرداری میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره
به اینکه در حال گذر از س��ال آبی خشک و بیسابقهای
هستیم خاطر نشان کرد :این درحالی است که پیشبینی
شده فصل پاییز امس��ال کمبارش باشد و روز به روز به
سبب تحلیل مناب ع آب زیرمینی مشکالت با برداشتهای
که شده بیشتر میشود.

عبدالحمید حمزهپور با بیان اینکه منابع آب آش��امیدنی
اس��تان بوشهر وابستگی ش��دید  ۹۰درصدی به خارج از
اس��تان دارد افزود :راهبرد و استراتژیک خوبی برای حل
مشکالت آب استان بوش��هر تدوین شده که از ظرفیت
شیرینسازی آب شور و دریا استفاده شود.
وی از تولی��د  ۴۰ه��زار مترمکع��ب آب از پروژهه��ای
آبش��یرینکن در اس��تان بوش��هر خبر داد و بیان کرد:
عالوه بر این ،پروژههای آبشیرینکن در استان بوشهر
به ظرفیت  ۱۰۰هزار مترمکعب در حال اجرا است.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان بوش��هر به
س��رمایهگذاری یک هزار میلیارد تومانی در اجرا  ۲پروژه
بزرگ شیرینس��ازی آب دریا در مرکز اس��تان بوش��هر
تصریح کرد :آبشیرینکن  ۳۵هزار و  ۱۷هزار مترمکعب
بوش��هر از پروژههای مهم و بزرگ اس��تان است و این
درحالی است که در نقاطی که امکانپذیر است در سطح
شهرها و روستاها این پروژهها در حال اجرا است.
حمزهپور از افتتاح مرحله نخست آبشیرینکن  ۱۷هزار
متر مکعب بوشهر به ظرفیت  ۷هزار مترمکعب خبر داد
و بیان کرد :آبشیرینکن  ۳۵هزار مترمکعب هم مرحله
نخس��ت آن به ظرفیت  ۱۰هزار مترمکعب امس��ال وارد
مدار بهرهبرداری میشود.

مدی��ر آب و فاض�لاب منطقه اندیمش��ک
گف��ت :عملیات رفع گرفتگی ش��بکه توزیع
آب اندیمش��ک ک��ه ب��ه دلیل ورود ریش��ه
درخت س��بب قطع انش��عاب مشترک شده
بود ،با تالش کارکنان اداره بهره برداری آب
وفاضالب منطقه اندیمشک به پایان رسید.
ب��ه گزارش ش��رکت آب وفاضالب اس��تان
خوزس��تان ،فرامرز مرادی با اعالم این خبر
گفت:عملیات رفع گرفتگی شبکه توزیع آب
اندیمش��ک که به دلیل ورود ریش��ه درخت
سبب قطع انش��عاب مشترک ش��ده بود ،با
ت�لاش کارکن��ان اداره به��ره ب��رداری آب
وفاضالب منطقه اندیمشک به پایان رسید.
وی افزود :ورود ریشه درخت به شبکه توزیع
آب شهر اندیمشک در کوی رسالت خیابان
برنا یک س��بب قطع آب مشترک شده بود
ک��ه با ت�لاش کارکنان اداره به��ره برداری
آب و فاض�لاب منطقه اندیمش��ک قطعی
آب مشترک رفع ش��د  .مدیر آب وفاضالب
منطق��ه اندیمش��ک ادامه داد :بی��ش از این
مش��ترک به دلی��ل قطعی آب خ��ود به آبفا
مراجعه کرده بود که با بررس��ی کارشناسان
آب وفاضالب منطقه اندیمش��ک علت قطع
آب مش��ترک ورود ریشه درخت تشخیص و
در کم ترین زمان ممکن این مش��کل رفع
ش��د .وی بیان کرد :کاشت درخت یک نیاز
مهم و وظیفه اجتماعی بوده و به توسعه آن
در کالم اهل بی��ت(ع) و رهنمودهای مقام
معظم رهبری توجه و تاکید فراوان ش��ده و
موضوعی پس��ندیده اس��ت ولی شهروندان
بیش از کاش��ت آن به فاصله آن با ش��بکه
توزی��ع آب توج��ه و ب��ه حفاظ��ت از اموال
عمومی نیز تاکید داشته باشند.
آغاز عملیات گاز رسانی به دو روستای
لشکر کوه و گل انجیره در اردستان

گازرسانی به دو روس��تای لشکر کوه و گل
انجیره در شهرستان اردس��تان آغاز شد .به
گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان
اصفهان ،مدیرعامل این شرکت گفت :طول
خط گازرس��انی به این دو روس��تا  ۶هزار و
 200مت��ر لوله گذاری پلی اتیلن اس��ت که
در مدت قرار داد ش��ش م��اه اجرا و به بهره
برداری می رسد .سید مصطفی علوی ،گفت:
عالوه بر اجرای گازرسانی به این دو روستا،
اجرای گازرس��انی به واحدهای مس��کونی،
مرغداریها و واحدهای صنعتی در اس��تان
به طول  ۱۷کیلومتر نیز در دس��تور کار قرار
گرفته اس��ت .وی ،همچنین گفت :مصرف
گاز در اس��تان اصفهان در فصل زمستان در
بخش خانگی ب��ه  ۵۰میلیون مترمکعب در
شبانه روز میرسد و هر چقدر در مصرف گاز
خانگی صرفه جویی ش��ود امکان تامین گاز
بیش��تر صنایع فراهم خواهد شد .مدیرعامل
شرکت گاز استان اصفهان خواستار پرداخت
بده��ی مش��ترکان گاز در بخ��ش خانگی و
صنایع ش��د و افزود :پرداخت به موقع گازبها
موجب استمرار خدمات رسانی و توسعه گاز
بویژه در بخش صنعت خواهد شد .مدیرعامل
شرکت گاز استان اصفهان ،با اشاره به اینکه
در حال حاضر حدود یک میلیون و  ۹۳۲هزار
مش��ترک گاز طبیعی در سطح استان وجود
دارد ،گفت :س��االنه بیش از  ۲2میلیارد متر
مکع��ب گاز مصرف می کنن��د و هم اکنون
 ۹۹٫۵درص��د جمعیت اس��تان اصفهان از
نعمت گاز برخوردار هستند.
مرحله نخست واکسیناسیون کارکنان
شرکت گاز استان سمنان آغاز شد

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان از آغاز
مرحله نخست واکسیناس��یون کارکنان این
ش��رکت برای مقابله با وی��روس کرونا خبر
داد .ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز
اس��تان سمنان ،علیرضا اعوانی با اعالم خبر
فوق ،گفت :با توجه به هماهنگی های انجام
ش��ده و پیگیریهای صورت گرفته ،از نیمه
اول شهریورماه واکسیناسیون مرحله نخست
کارکنان شرکت گاز استان سمنان آغاز شد.
وی افزود :نیروی انسانی اصلی ترین سرمایه
این ش��رکت محسوب می ش��ود و یکی از
اهداف مهم شرکت گاز استان سمنان ،حفظ
سالمت کارکنان اس��ت .اعوانی با توجه به
اولوی��ت تزریق واکس��ن ب��رای همکارانی
که بیش��تر در معرض خط��ر ابتال به کووید
هس��تند ،گفت :در اولوی��ت اول گروه هدف
واکسیناس��یون ،کنتورخوان ها ،امدادگران،
گازبان ه��ا ،تعمی��رات و هم��کاران دارای
بیماری زمینه ای واکسینه می شوند و سایر
همکاران در لیس��ت نوبت بعدی قرار گرفته
اند .وی با اش��اره ب��ه اینکه طبق هماهنگی
های انجام ش��ده در روزه��ای آینده فرآیند
واکسیناسیون در سایر ادارات گاز شهرستانی
نیز صورت خواهد پذیرفت ،گفت :امیدواریم
فرایند واکسیناسیون کارکنان در مدت زمان
کوتاه به اتمام برسد؛ این امر در همراستایی
با کل کش��ور منجر به کنترل هر چه بیشتر
بیماری خواهد شد.

