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شهرستان

اخبار
معاون طرح و توسعه برق غرب :

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

معاون طرح و توسعه شرکت
برق منطقهای غرب از پیشرفت
 ۷۶درصدی پروژه پست / 63
 230کیلوولت شاهد در استان
کرمانشاه خبر داد .
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقهای غرب،
مهندس علیرضا ناصری در این خصوص گفت :این پروژه از
پروژههای تعریف شده در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی
میباشد که با پیشرفت فیزیکی  ۷۶درصدی و با رویکرد
استفاده حداکثری از تجهیزات ساخت داخل کشور توسط
شرکت برق منطقهای غرب با جدیت در حال پیگیری و انجام
میباشد .
وی افزود :افزایش قابلیت اطمینان شبکه ،کاهش تلفات
و تقویت شبکه فوقتوزیع شهرستان کرمانشاه از اهداف این
پروژه میباشد که بهرهبرداری از آن ،نقش بسزایی در توسعه
زیرساختها و اشتغالزایی کرمانشاه ایفا میکند .
مهندس ناصری گفت :تأمین سیستم اتوماسیون و
رلههای حفاظتی از جمله مهمترین گلوگاههای این پروژه
بود که با توجه به شرایط کنونی کشور و اعمال تحریمهای
ظالمانه ،این مهم با پیگیریهای مستمر و مطلوب عوامل
پروژه مرتفع گردیده و پیشبینی میشود با تأمین بهموقع
منابع مالی ،پست  230 / 63کیلوولت شاهد تا پایان سال
جاری به بهرهبرداری برسد.
معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقهای غرب در پایان
گفت :این پروژه دارای دو فیدر خط  ۲۳۰کیلوولت ،چهار فیدر
خط  ۶۳کیلوولت ،دو فیدر ترانس  ۲۳۰کیلوولت ،دو فیدر
ترانس  ۶۳کیلوولت ،دو ترانس قدرت با ظرفیت هر کدام ۱۶۰
مگاولتآمپر و جمعاً  ۳۲۰مگاولتآمپر میباشد .
گفتنی است این پروژه با اعتباری بالغ بر  ۱۰۳میلیارد
تومان در حال اجراست.

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

طی مراسمی با حضور جمعی از مسؤوالن ملی و استانی
 209پروژه شهری به مناسبت دهه کرامت افتتاح و عملیات
اجرایی  13پروژه عمرانی نیز در شهر مقدس قم آغاز شد.
آیین افتتاح ،بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی 222
پروژه شهری با حضور جمعی از مسؤوالن ملی و استانی در
مسجد حضرت علیاصغر(ع) واقع در میدان امام حسین(ع)
قم برگزار شد.
آیتاهلل علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه سراسر
کشور در این مراسم گفت :قم به خصوص در دهههای اخیر
نقش مهمی در عرصههای انقالبی داشته است و سازمانها و
نهادها باید با نگاه عادالنه به همه مردم در حاشیه و متن
شهر باید توجه داشته باشند ،به ویژه مناطقی که پر جمعیت
است و شور انقالبی و اسالمی دارد.
وی با اشاره به جایگاه قم در تاریخ ایران و اسالم اضافه
کرد :شهری همانند قم با این همه نشانههای درخشان در
طول تاریخ کم پیدا میشود؛ آنگاه که معارف دینی اسالم به
عالم عرضه شد قمیها از خط پیامبر و معارف دینی استقبال
کردند و زمانی که جوانان و مردم قم از این پیام جدید
استقبال کردند قم به نگین درخشان عالم اسالم و قطب و
پایگاه معارف اسالمی در ایران و جهان تبدیل شد.
وی ادامه داد :در یکصد سال اخیر قم به مرکز معارف
اسالم تبدیل شده و بعد از انقالب اسالمی نیز اثر گذاری قم
بیش از پیش شده است و انقالبی که از قم برخاسته امروز در

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

اصفهانی ها همچنان کمترین میزان مصرف سرانه آب شرب را در کشور به خود اختصاص دادند

تصویب عملکرد و صورتهای مالی
شرکت گازاستان گلستان

در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
درجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال
 1397شرکت گاز استان گلستان که با حضور مهندس تربتی
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ،اعضاء مجمع
عمومی  ،حسابرس و بازرس قانونی و همچنین مدیرعامل و
اعضای هیئت مدیره شرکت گاز استان گلستان در ساختمان
ستاد شرکت ملی گازایران برگزار شد عملکرد و صورتهای مالی
شرکت بررسی و مورد تصویب قرار گرفت .به گزارش روابط
عمومی  ،در این جلسه مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان
گزارش جامع و کاملی از اقدامات و عملکرد شرکت و همچنین
صورت های مالی منتهی به سال  1397به مجمع عمومی ارائه
نمود.مهندس محمد رحیم رحیمی دربخشی از سخنان خود با
اشاره به صورتهای مالی منتهی به سال  1397به تشریح تراز نامه
و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد و گزارش حسابرس و
بازرس قانونی پرداخته و عملکرد و ساختار مالی شرکت را جهت
ادامه فعالیت شرکت و تحقق اهداف و برنامه ها طبق بودجه
مصوب مطلوب عنوان نمود .شایان ذکر است جلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه شرکت گازاستان گلستان طبق اساسنامه
 ،همه ساله در تیرماه برگزار می گردد.

همه عالم حضور دارد و طنینافکن است.
مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور گفت :قم همیشه
استوار و با قدی برافراشته مسیر علم ،اخالق ،ایمان و ادب را
طی کرده است ،حتی قبل از آنکه حضرت فاطمه معصومه(س)
به قم بیایند و در این مکان دفن شوند قم ارزشمند بود اما با
قبر نورانی آن حضرت و شکل گرفتن حوزه علمیه قم ،شاهد
دنیای جدیدی در این شهر بودیم.
اعرافی راز عظمت و شکوه قم را حضرت فاطمه
معصومه(س) ،حوزه علمیه و مردم شریف قم دانست و مطرح
کرد :این مردم همراه اسالم و نهضتهای بزرگ بودند و در
عصر انقالب اسالمی نیز این مدال افتخار بر شانههای این
مردم نصب شد که آنها اصحاب صاحبالزمان(عج) و پیشگام

معارف الهی شدهاند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاههای مسؤول باید خادمان
مردم باشند ،اظهار کرد :مردم قم سرمایههای ایران و جهان
اسالم هستند ،چراکه با قم ،انقالب پدید آمد و معارف حسینی
در همه عالم انتشار یافت اگر مردم قم و جوانان این شهر
شور ،غیرت ،شجاعت و اخالق نداشتند حوزه علمیه شکل
نمیگرفت و این همه خدمت به مردم ارائه نمیشد.
اعرافی با بیان اینکه قم مظهر یک شهر انقالبی ،ایمانی و
صاحب سرمایههای بزرگ شهیدان ،علما و بزرگان است ،اظهار
کرد :همه باید برای رفع مفاسد در کنار یکدیگر قرار گیرند؛
حوزه علمیه نیز جز خدمت به مردم به هیچ چیز دیگری فکر
کند و در همه مسائل باید به مصالح مردم توجه داشته باشد.
ایشان ضمن تقدیر از خدمات شهرداری ،شورای اسالمی
شهر و مسؤوالن دولتی اظهار کرد :این دستاوردها گوشهای
از خدمات خادمان مردم است که جای تقدیر و تشکر دارد
و در این مکان باید از همه مسؤوالن و نمایندگان مردم در
مجلس به علت پیگیریهایی که برای رفع مشکالت مردم
دارند تشکر کنیم.
امامجمعه قم اضافه کرد :زمانی یک شهر پیشرو خواهد
بود که همه مردم در مقابل شهر ،خود را مسؤول بدانند و
بپذیرند که شهروندان شهر اسالمی به دنبال دلسوزی برای
یکدیگر هستند و اگر این همبستگی ،تعاون و همدلی در
شهری نباشد شاهد پیشرفت آن نخواهیم بود.

در حال حاضر سرانه مصرف آب شرب
در بخش خانگی در اصفهان  149لیتر می
باشد در حالیکه هم اکنون این رقم در
کشور بطور میانگین حدود  157لیتر است.
سید اکبر بنی طباء در پاسخ به اینکه
در چند روز اخیر در خبرگزاری تسنیم
خبری مبنی بر اینکه 4 ،کالن شهر از جمله
اصفهان رکوردار مصرف آب شرب در کشور
هستند آمده عنوان کرد:بیش از  10سال
است که از افق طرح آبرسانی اصفهان بزرگ
می رسد ولی به رغم افزایش جمعیت  ،آب
شرب به صورت عادالنه میان مشترکین در
سطح استان توزیع می شود .وی با بیان
اینکه ساالنه بیش از  30هزار انشعاب به
استان اضافه می شود تصریح کرد:همه ساله
بطور میانگین  30هزار مشترک به استان

اصفهان افزوده می شودند بطوریکه هم
اکنون بیش از  4میلیون نفر تحت پوشش
شرکت آبفا قرار دارند .مدیر روابط عمومی و
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان با اشاره به تنها سامانه آبر سانی
اصفهان بزرگ تصریح کرد:به دلیل حداکثر
ظرفیت تنها سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ
هم اکنون در تامین آب شرب مشترکین
با کمبود  2.2تا  2.5متر مکعب در ثانیه
مواجه هستیم اما با این همه خللی در تامین
آب شرب مشترکین به صورت پایدار پدید
نیامده است .بنی طبا فرهنگ صحیح مصرف
آب در اصفهان را یکی از عوامل موثردر
تامین پایدار آب شرب مشترکین بر شمرد و
خاطر نشان ساخت:استان اصفهان در منطقه
گرم وخشک قرار دارد بطوریکه میزان بارش
در این استان  50درصد متوسط بارندگی
در کشور است و بعضا در فصل تابستان
دمای هوا به حدود  40درجه می رسد ولی
مصرف بهینه باعث دسترسی پایدار مردم به
آب شرب در اصفهان شده است.
مشاور مدیرعامل با اشاره به افزایش
دمای هوا در فصل تابستان اعالم کرد :در

فصول گرم سال با باال رفتن دماي هوا به
بيش از  ٣٣درجه نیاز آبی اصفهان افزايش
مي يابد و شاهد کمبود دو و نيم مترمکعب
آب بر ثانیه در آبرسانی هستيم که
خوشبختانه با مدیریت مصرف این کمبود
جبران شده است .وی با بیان اینکه بیش
از  10سال از افق طرح آبرسانی اصفهان
می گذرد اما با رویکرد سازگاری با کم آبی
،آب شرب مشترکین تامین گردید اظهار
داشت :هم اکنون  90درصد مشترکین
که بالغ بر  2میلیون و  200هزار آحاد را
تشکیل میدهند الگوی مصرف آب را رعایت
می کنند که این مهم به دلیل ترغیب و
تشویق مردم به فرهنگ درست آب بدست
آمد .وی به نقش رسانه در فرهنگ سازی
مصرف درست در جامعه پرداخت و بیان
داشت:در چند سال اخیر فعاالن رسانه
جمعی اعم از رسانه ملی ،مکتوب ،سایبری
و شبکه های اجتماعی نهایت همکاری با
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان پیرامون
نهادینه کردن مصرف بهینه آب در جامعه
با شرکت آبفا استان اصفهان داشته اند که
جای تقدیر و تشکر دارد .سخنگوی شرکت

آب و فاضالب استان اصفهان با تاکید بر
محدودیت منابع آبی خاطر نشان ساخت :در
چند سال گذشته با افزایش جمعیت نه تنها
به منابع آبی استان اضافه نشد بلکه به دلیل
عدم جاری بودن رودخانه در بستر زاینده
رود بسیاری ازچاههای متفرقه از مدار بهره
برداری خارج شدند و آبدهی چاههای فلمن
که یکی از منابع اصلی تامین آب در استان
به حساب می آمدند از  3/5مترمکعب در
ثانیه به  300لیتر در ثانیه کاهش یافت
سید اکبر بنی طباء با تاکید بر مصرف
بهینه آب در فصل تابستان عنوان کرد:از
مردم می خواهیم مصرف صحیح آب را
مد نظر قرار دهند به ویژه در ساعات پیک
مصرف که بین ساعت  11تا  17می باشد
همچنین از نصب پمپ به صورت مستقیم بر
روی شبکه توزیع آب پرهیز کنند
وی با اشاره به فرهنگ سازی آب
درجامعه گفت :از پدران و مادران می
خواهیم در مصرف بهینه آب دقت الزم را مد
نظر قرار دهند تا کودکان که آینده سازان
کشور هستند فرهنگ مصرف صحیح آب را
در کانون گرم خانواده یا د گرفته باشند.
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خبر کوتاه

تسلیت به مناسبت رحلت مرجع عالیقدر
شیعیان جهان حضرت ایت اهلل العظمی
حاج سید محمد حسینی شاهرودی

شاهرود -حسین بابامحمدی:
معاون استانداروفرماندارشاهروددر پیامی
رحلتمرجععالیقدرشیعیانجهانحضرت
ایت اهلل العظمی حاج سید محمد حسینی
شاهرودی  ،راتسلیت گفت .پیام تسلیت
معاوناستانداروفرماندارشاهروددرپیرحلتمرجععالیقدرشیعیان
جهان حضرت آیت اهلل حاج سیدمحمدحسینی شاهرودی ؛
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل واالکرام
مکرم حضرت آیت ا ...العظمی حسینی شاهرودی
بیت ّ
عروج ملکوتی وضایعه جبران ناپذیر ارتحال
محمد حسینی شاهرودی
حضرت آیت
ا...سید ّ
ّ
از مراجع بزرگ شیعی و علمای سرشناس کشور را که عمر با
ع ّزت خویش را سالهای متمادی صرف خدمت به خاندان عصمت
و طهارت (ع) و تربیت علمای جهان تشیع و راهنمایی آحاد مردم
نموده اند را به پیشگاه مقدس حضرت بقیه ا ...االعظم (عج)  ،مقام
معظم رهبری (مدظله العالی)  ،مراجع تقلید  ،علما و روحانیت مع ّزز
 ،مردم شریف و متدیّن شهرمعلمان دین و اخالق بویژه خانواده
مکرم آن بزرگوار تسلیت عرض نموده  ،عل ّو درجات الهی برای آن
ّ
فقیه عالیقدر و صبر و اجر بازماندگان محترم را از درگاه خداوند
متعال مسئلت می نماییم .
محمدکرم محمدی  -معاون استاندار و فرماندار
شهرستان شاهرود

برگزاری ستاد ساماندهی امور جوانان
شهرستان مالرد

شهرستانمالرد-مژگان
عليقارداشي  :سومین جلسه
ستاد ساماندهی امور جوانان
شهرستان مالرد به ریاست توکلی
کجانی فرماندار شهرستان مالرد و با حضور اعضای این ستاد و
اعضای شورای مشورتی جوانان در سالن جلسات فرمانداری برگزار
شد .در این جلسه ضمن بررسی و پیگیری مصوبات جلسه قبل،
گزارشی از برنامه های غنی سازی اوقات فراغت جوانان توسط
مسئوالن مربوطه ارائه گردید .در ادامه این جلسه راه های کنترل
و کاهش آسیب های اجتماعی در خصوص فضای مجازی مورد
بحث و بررسی قرار گرفت .توکلی کجانی فرماندار شهرستان مالرد
و رئیس جلسه مذکوردر سخنانی با تأکید برلزوم توجه به خواسته
ها و مطالبات جوانان ،گفت :باید از ظرفیت جوانان به عنوان نیروی
محرکه جامعه استفاده شود.وی مطالبه و خواستههای جوانان را
به حق دانست و تصریح کرد :اداره ورزش و جوانان و دستگاههای
مربوطه نقش مهمی در ساماندهی امور جوانان و پیگیری مطالبات
آنها دارند .نماینده عالی دولت در شهرستان مالرد بر بوم سازی
سند توسعه فرهنگی تاکید داشته و گفت :اولویت ما بعد از رونق
تولید مسائل فرهنگی و اجتماعی است که باید مورد توجه همه
دستگاه ها و نهادهای این شهرستان قرار گیرد .تشکیل گروهی
متشکل از اداره ورزش و جوانان ،شبکه بهداشت و درمان و نماینده
اعضای شورای مشورتی جوانان با نظارت فرمانداری برای ارزیابی و
بازرسی از اماکن ورزشی از دیگر خواسته های توکلی کجانی در
این جلسه بود.

