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 دیدار در راستای فعال شدن 
کریدور شمال جنوب

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با مدیرکل بنادر و 
دریانوردی استان گیالن دیدار کردند. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن، مدیرعامل کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران  و مدیرعامل کشتیرانی خزر به همراه 
مدیران آن مجموعه در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن 
)بندر انزلی( حضور یافتند. در این جلسه در خصوص تقویت ارائه 
خدمات بهتر به مشتریان در راستای فعال شدن کریدور شمال 
جن��وب بح��ث و تب��ادل نظر ش��د و اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان  و مجموعه کشتیرانی در خصوص رفع موانع موجود در 
فعال شدن کریدور مورد اشاره تاکید کردند.الزم به ذکر است 
یکی از درخواست های همه فعاالن اقتصادی در دریای خزر، 
ایجاد خط منظم کش��تیرانی اس��ت که انتظار اس��ت  کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران و همچنین  کشتیرانی خزر نگاه ویژه 
ای به این موضوع بس��یار مهم داش��ته باش��ند تا انشاهلل بزودی 

شاهد فعال شدن کریدور شمال جنوب باشیم.

 انعقاد تفاهم نامه همکاری
 علمی، پژوهشی و فناوری 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم از انعقاد 
تفاهم نامه علمی، پژوهش��ی و فناوری با دانش��کدگان فارابی 
دانشگاه تهران خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی منطقه قم ، س��یدمحمود طاهری 
گفت: این تفاهم نامه به منظور تقویت و توسعه همکاری های 
علمی, پژوهشی و فناوری مشترک همه جانبه و استفاده بهینه 

از ظرفیت های موجود در این دانشگاه منعقد شده است.
مدیر منطقه قم ضمن اشاره به اینکه این تفاهم نامه بین شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم با دانشکدگان فارابی 
دانش��گاه تهران منعقد ش��ده اس��ت، اظهار کرد: هدف از انعقاد 
ای��ن تفاهم نام��ه، دسترس��ی و بکارگیری دانش فنی و فناوری 
روزآمد در اجرای طرح های پژوهش��ی، مطالعاتی، توس��عه ای، 
کاربردی، مشاوره ای و آموزشی به منظور دستیابی به دانش و 

فناوری های مورد نیاز شرکت می باشد.
طاه��ری افزود: حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی، 
برگزاری نشس��ت های علمی مش��ترک، ارائه برنامه توس��عه 
فناوری و مشاوره علمی , پژوهشی و آموزشی از طریق تشکیل 
کارگروه های تخصصی در هر حوزه از فعالیت های شرکت از 

اهداف اولیه این تفاهم نامه است.

 برق ۳۸ اداره پرمصرف
آذربایجان غربی قطع شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از قطع 
برق ۳8 اداره پرمصرف استان خبر داد.

طاه��ر کیامه��ر از قطع برق ۳8 اداره پرمصرف اس��تان خبر داد 
و اظه��ار ک��رد: ب��ا توجه به افزایش دم��ای هوا و به دنبال ابالغ 
مصوبه هیئت وزیران مبنی بر لزوم کاهش مصرف برق ادارات 
و دستگاه های اجرایی، دستگاه های اداری و دولتی سطح استان 
مورد سنجش قرار گرفته و اداراتی که اقدام به کاهش مصرف 

برق نکرده اند قطع خواهد شد.
وی ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح کاهش ساعات کار ادارات 
ب��ه منظ��ور صرفه جویی در مصرف برق، بیش از ۳۱۰ اخطاریه 
قطع برق به دستگاه های اجرایی در سطح استان صادر شده که 
درنهایت به دنبال عدم رعایت الگوی مصرف تعیین شده توسط 

برخی از ادارات، برق ۳8 دستگاه دولتی قطع شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تصریح 
کرد: تمامی دستگاه ها و ادارات سطح استان باید مصرف برق 
خود را به میزان ۳۰ درصد نس��بت به روز مش��ابه س��ال قبل در 
ساعات اداری و 6۰ درصد در ساعات غیر اداری نسبت به روز 
جاری کاهش دهند در غیر این صورت اخطار قطع برای آن ها 

صادر و در صورت ادامه با قطع برق مواجه خواهند شد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: برای وصل مجدد برق این ادارات 
باالترین مقام دستگاه مربوطه باید تعهد داده و در صورت تکرار 

اسامی آن ها از طریق رسانه ها اعالم می شود

 کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق 
در خراسان رضوی 

 مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی 
گفت: در دوره دو ماهه ابتدای امسال حدود ۱۰ درصد کاهش 

مصرف برق در خراسان رضوی داشته ایم.
مجید آزیز در رابطه با میزان مصرف برق خراس��ان رضوی در 
فصل گرمای جاری، اظهار کرد: در دوره دو ماهه ابتدای امسال 
حدود ۱۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل شاهد کاهش 

مصرف برق در سطح استان بوده ایم.
وی ادام��ه داد: در زمین��ه مصرف برق اقدامات گس��ترده ای در 
بخ��ش تولی��د و افزایش ظرفیت های نیروگاهی صورت گرفته 
اس��ت و با همکاری مش��ترکان به ویژه در بخش های صنعتی، 
کش��اورزی و اداری خوش��بختانه مشکلی در تأمین برق بخش 

خانگی نداریم.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی 
خاطرنشان کرد: با توجه به روند افزایش دمای هوا در روزهای 
آینده مردم عزیز استان کماکان با انجام اقدامات صرفه جویانه 

به تأمین برق مطمئن و مداوم کمک کنند.

اخبار كوتاه

شهرستان 

آغاز رزمایش سراسری مدیریت مصرف آبرسانی به ۷۱۱ روستای استان گیالن
 گیالن، فرحی- مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب گیالن با اش��اره به اجرای 
طرح آبرس��انی به 7۱۱ روس��تای اس��تان، گفت: اجرای این عملیات با بیش از 
هزار و 8۲۵ میلیارد تومان اعتبار در دس��تور کار اس��ت. مازیار علیپور با بیان اینکه 
شاخص بهره مندی از آب آشامیدنی سالم در شهرهای گیالن ۹۹.۹ درصد و در 
روستاهای استان 77 درصد است، گفت: حدود 8۴ درصد از جمعیت استان گیالن 
از آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن با اشاره به اجرای طرح هزار روستا، بیان کرد: در این طرح آبرسانی به 7۱۱ 

روستای استان گیالن با بیش از هزار و 8۲۵ میلیارد تومان اعتبار در دستور کار است. وی تصریح کرد: با اجرای 
طرح هزار روس��تا به 8۵ روس��تای فاقد آب، آبرس��انی ش��ده و خطوط انتقال آب 6۲6 روس��تا نیز بازسازی می شود. 
علیپور با اش��اره به راه اندازی فاز دوم تصفیه خانه آب س��نگر با ظرفیت تصفیه س��ه هزار لیتر در ثانیه، عنوان کرد: 
عملیات بازس��ازی تصفیه خانه طوالت رودس��ر در حال انجام اس��ت و تا دهه مبارک فجر امس��ال به بهره برداری 
می رسد. وی با اشاره به اینکه ۳۵۰ پیمانکار بخش خصوصی با این مجموعه همکاری دارند، افزود: سرانه مصرف 
آب آش��امیدنی در گیالن باالتر از میانگین کش��وری بوده لذا اعمال سیاس��ت های تشویقی برای مشترکان خانگی 

که در مصرف آب صرفه جویی می کنند از همین ماه در دستور کار قرار گرفته است.

با حضور استاندار مرکزی فرمانده کل سپاه روح اله استان،مدیران عامل صنعت  
آب و برق اس��تان رزمایش مش��ترک مدیریت مصرف آب و برق متبرک به نام 
حضرت علی بن موس��ی الرضا آغاز ش��د.این رزمایش در راستای تحقق فرمایش 
فرمانده معظم کل قوا مبنی بر صرفه جویی به عنوان یک  سیاست در متن خطوط 
اساسی برنامه های کالن کشور اجرا می شود.این رزمایش در مرحله اول برای 
تمام اماکن و ساختمان های رده های سپاه و بسیج ،وزارت نیرو ودر مراحل بعدی 
سایر ادارات و نهاد ها برگزار می شود.استاندار مرکزی مخلص االئمه در رزمایش 

مدیریت برق استان مرکزی گفت: با مصوبه کمیته مدیریت مصرف برق فردا پنجشنبه دوم تیرماه به عنوان اولین 
پنجشنبه به صورت آزمایشی ادارات استان تعطیل خواهد شد .وی بیان کرد: از روز شنبه شرکت توزیع برق استان 
یک ارزیابی را به عمل می آورد تا در صورت قابل قبول بودن صرفه جویی در خصوص تعطیلی پنج شنبه ها دوره 
اضطرار در استان، تصمیم طوالنی گرفته می شود.اجرای اقدامات موثر در کاهش مصرف، کمک به پایداری شبکه 
آب و برق از جمله روش��ن کردن مولدهای برق اضطراری، حداقل اس��تفاده از سیس��تم های سرمایش��ی و سیس��تم 
های روشنایی، استفاده از نور طبیعی، عدم نورپردازی و روشن کردن محوطه، مدیریت مصرف آب و ممنوعیت 

استفاده از آب شرب در فضای سبز و ... از جمله اقدامات اجرایی در طول این رزمایش است.

رزمایش طرح صرفه جویی مصرف آب و برق آغاز شد
همزمان با روز های آغازین هفته صرف جویی در مصرف آب و برق، رزمایش سراسری 
مش��ترک صرفه جویی مصرف آب و برق متبرک به نام  حضرت علی بن موس��ی الرضا 
)ع(  با حضور وزیر محترم نیرو، فرمانده محترم کل سپاه و جمعی از مقام های کشوری 
و لش��کری و در اس��تان بوش��هر به میزبانی س��پاه امام صادق ) ع( با حضور سردار رزمجو 
فرمانده س��پاه اس��تان و جناب دکتر محمدی زاده اس��تاندارمحترم ، فرماندهان نظامی 
و انتظام��ی ، مدی��ران عام��ل صنعت آب و برق  به صورت ارتباط ویدئویی با ش��رکت ها 
و رده های اس��تانی در سراس��ر کش��ور آغاز ش��د. این رزمایش در راستای تحقق فرامین 
فرمانده معظم کل قوا مبنی بر صرفه جویی به عنوان یک  سیاس��ت راهبردی واساس��ی 

در برنامه های کالن کشور اجرا  می شود.
اجرای اقدام های مؤثر در کاهش مصرف، کمک به پایداری شبکه آب و برق از جمله 
روشن کردن مولدهای برق اضطراری، حداقل نمودن استفاده از سیستم های سرمایشی 
و روشنایی، استفاده از نور طبیعی، عدم اسراف در روشنایی محوطه، مدیریت مصرف 
آب و ممنوعیت اس��تفاده از آب ش��رب در فضای س��بز از جمله اقدام های اجرایی در 
طول اجرای این طرح س��ه ماهه اس��ت. این رزمایش در مرحله اول برای همه اماکن و 
س��اختمان های وزارت نیرو، وزارت کش��ور و رده های س��پاه و بس��یج و در مراحل بعدی 
سایر ادارات و نهادها برگزار می شود.  استاندار بوشهر در این رزمایش اظهار نمود: تنها 

راه عبور موفق از تابستان صرفه جویی در مصرف است تا از این طریق ضمن پایداری 
و اس��تمرار برق و آب همه هم اس��تانی ها از این دو نعمت اساس��ی بهره مند ش��وند. وی 
تاکید داش��تند که نهادهای نظامی و انتظامی و ادارات اس��تان موظف به کاهش ۳۰ 
درصدی مصرف خود در فصل تابس��تان هس��تند و بصورت مس��تمر مورد پایش قرار 
خواهند  گرفت. فرمانده س��پاه امام صادق اس��تان نیز ضمن تاکید به رده های مختلف 
نظامی اس��تان به صرفه جویی در مصرف آب و برق افزود: همه ظرفیت های بس��یج و 
س��پاه اس��تان آماده همکاری در ارائه بهتر خدمات آب و برق به مردم اس��تان اس��ت و از 

هیچ کوششی در همراهی دریغ نخواهند کرد.  

دکتر علیرضا مقدسی معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی 
و رئی��س کل گم��رک ایران و هیات همراه با حضور در 
ذوب آهن اصفهان ضمن دیدار و گفتگو با مدیرعامل 
و دیگر مس��ئولین این مجتمع عظیم صنعتی ، درآیین 
افتتاح س��اختمان جدید گمرک اختصاصی ذوب آهن 

شرکت نمود. 
گمرک اختصاصی ذوب آهن اصفهان ، اولین گمرک 
اختصاصی واحدهای تولیدی کشور محسوب می شود 
که در دهه پنجاه همزمان با تاسیس این شرکت آغاز 
به کار نمود و هم اکنون عمده واردات و صادرات ذوب 

آهن از این طریق انجام می شود.
رئیس کل گمرک ایران در آیین افتتاح ساختمان جدید 
گم��رک اختصاص��ی ذوب آهن اصفه��ان گفت : این 
ش��رکت ، یک مجموعه پرتالش و پرتوان در صنعت 
کش��ور محس��وب می ش��ود که با صادرات چشمگیر 

محص��والت خود نقش مهم��ی در ارزآوری ایفا کرده 
است . 

وی افزود : گمرک به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظیفه 
حمای��ت کام��ل از تولی��د را دارد و باید به گونه ای عمل 
کند که وقفه ای در تولید کش��ور ایجاد نش��ود و لذا از 
تم��ام ظرفی��ت های قانونی برای همکاری با صنایع از 

جمله ذوب آهن اصفهان استفاده می کنیم. 
دکتر مقدسی اظهار داشت : گمرک در کنار ذوب آهن 
اصفهان است چرا که این شرکت را پشتوانه ای برای 
صنعت کش��ور می دانیم و تالش��گران آن نیز در واقع 
ایثارگرانی هس��تند که در برابر تحریم های اقتصادی 

جهاد می کنند.
مدیرعام��ل ذوب آه��ن اصفه��ان نیز ضم��ن تقدیر از 
مس��ئولین گم��رک کش��ور که حمای��ت از تولید را در 
اولوی��ت ق��رار داده ان��د ، گفت : این ش��رکت از س��ال 
گذش��ته حرکت تازه ای را در بخش تامین پایدار مواد 
 اولی��ه از طری��ق ورود ب��ه مع��دن داری و فراوری مواد 
اولیه آغاز کرده اس��ت . بخش��ی از تامین مواد اولیه که 
از طریق واردات تامین می ش��ود ، بس��تگی بسیاری به 
همکاری گمرک و مس��ائل مربوط به مبادی ورودی 
کش��ور دارد که در این زمینه تعامالت بس��یار خوبی با 
گمرک برقرار ش��ده اس��ت تا خدش��ه ای به تولیدوارد 

نشود.  

نماینده ستاد و هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری پتروپل 
گفت: پترول پشتیبان پتروشیمی ایالم است.

  مدیران ارش��د گروه س��رمایه گذاری و توس��عه  صنایع 
تکمیلی پتروش��یمی خلیج فارس از واحدهای مختلف 
پتروش��یمی ایالم بازدی��د و راهبردها، آینده ی طرح ها، 
مشکالت و راه حل ها برای افزایش ظرفیت تولید بررسی 
شد. علی علیرضانژاد نماینده ستاد و هیئت مدیره گروه 
سرمایه گذاری با تمجید از تالش های صورت گرفته و 
ماندگار مدیران و کارکنان در این مجتمع بزرگ،گفت: 
پتروش��یمی ایالم گل سرسبد سرمایه گذاری »پترول« 
است. وی با بیان اینکه ایالم یک استان مرزی و  کمتر 
توس��عه یافته اس��ت و پتروشیمی در اس��تانی با شرایط 
خاص قرار گرفته افزود: اقداماتی صورت گیرد تا مردم 
حالوت و ش��یرینی  وجود این ش��رکت را بیش از پیش 
بچشند. علیرضا نژاد تاکید کرد: به سرعت راه حل خروج از 
مشکالت ، تأمین خوراک و ایجاد صنایع پایین دستی در 
راستای تکمیل ارزش افزوده تعیین شود. وی با بیان اینکه 
منابع مالی مورد نیاز پروژه ها را می توان از طریق سیستم 
بانکی کشور و از درون گروه)پترول( تأمین نمود افزود: 
بر این اساس باید صنایع پتروشیمی با کمترین ریسک 
و بیشترین بازدهی از طریق شرکت های دانش بنیان در 
راستای افزایش ظرفیت تولید و ارزش گام بردارند. این 
مدیر ارشد پترول با اشاره به اینکه نخبگان صنعت اصل 

را بر تولید قرار دهند و از حاشیه به دور باشند ادامه داد: 
صنعت پتروشیمی در مسیر جذب سرمایه گذاری بیشتر 
قرار گیرد و فرهنگ س��رمایه گذاری در منطقه نهادینه 
ش��ود. علیرضا نژاد ابراز امیدواری کرد: مدیران دولتی، 
ذینفعان ، فعاالن اجتماعی و رس��انه  های منطقه حامی 
تولید، سرمایه گذاری و صنعت پتروشیمی باشند. علیرضا 
نژاد در  پایان با بیان اینکه مدیران جهادی در هر عرصه ای 
ورود نموده  موفق ظاهر ش��ده اند تاکید کرد: مجموعه 

»پترول« پشتیبان پتروشیمی ایالم است.
حسن نجفی سمنانی؛ مدیرعامل شرکت پتروشیمی با 
بیان اینکه نگاه تیم جدید مدیریتی به تولید و پتروشیمی 
ای��الم مثب��ت ، راهب��ردی و قابل تقدیر اس��ت، گفت: با 
هم��ت و حض��ور نیروهای با تجربه و متخصص طی دو 
س��ال آتی آینده بسیار درخشانی پیش روی پتروشیمی 

ایالم است.

پترول پشتيبان پتروشيمی ایالم است حمایت از صادرات ذوب آهن اصفهان ، حمایت از توليد ملی

سومین دوره طرح داناب )دانش آموزی نجات آب( با مشارکت 
بی��ش از ۳۲ ه��زار دانش آم��وز و معلم با معرفی برترین ها به کار 

خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان همدان، 
معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب ش��رکت آب منطقه 
ای اس��تان همدان در آیین پایانی س��ومین دوره طرح داناب، 
گفت: دانش آموزان به عنوان سفیران آب، آموزه های، مصرف 
بهینه و صرفه جویی در مصرف آب را به خانواده هایشان انتقال 
دهند.داود شاهس��وند با اش��اره به خشکس��الی حادث ش��ده در 
سنوات گذشته، افزود: سال گذشته شرایط بارش ها مناسب نبود 
متاسفانه این موضوع امسال هم تداوم پیدا کرد به نوعی که ۲6 

درصد نیز کمتر از  سال گذشته بارش در استان اتفاق افتاد.
وی خط��اب ب��ه دانش آم��وزان اظهار ک��رد: در دروس تاریخ و 
جغرافی��ا خواندی��د که چه تمدن هایی در کنار رودخانه ها و منابع 
آبی تش��کیل و چه ش��هرهایی به خاطر خشکس��الی و نبود آب، 
تخلیه ش��د.وی با تاکید بر اینکه آب الفبای زندگی اس��ت و با 
نب��ود آن زندگ��ی پایان می یابد، تصریح کرد: از ۱۰۰ درصد آبی 
که در ایران اس��تفاده می ش��ود، ۹۲ درصد در حوزه کش��اورزی، 
ش��ش درصد مصارف آش��امیدنی و دو درصد در حوزه صنعت 
مصرف می شود.وی خاطرنشان کرد: تاسیسات سد اکباتان از 
س��ال ۱۳۴۳ مورد بهره برداری قرار گرفته و این س��د از ذخایر 
راهبردی استان است که اگر منابع آبی از باالی سد تامین نشود 
با بحران مواجه می شویم.معاون حفاظت و بهره برداری از منابع 
آب ش��رکت آب منطقه ای اس��تان همدان گفت: بارش متوسط 
نزوالت آسمانی در استان همدان به طور متوسط ساالنه ۳۴۰ 
میلیمتر اس��ت اما در س��ال های اخیر، وضعیت نس��بت به بلند 

مدت کاهش  یافته اس��ت.وی افزود: از ابتدای س��ال آبی جاری 
تاکنون، به طور متوسط ۲۲8 میلیمتر در سطح استان بارندگی 
داش��تیم که این میزان، نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ۲6 
درصد و نس��بت به بلند مدت ۴۲ درصد، کاهش یافته اس��ت.
شاهسوند ادامه داد: به دلیل برداشت بی رویه، بسیاری از منابع 
آب و س��فره های زیر زمینی اس��تان خالی ش��ده یا ذخایر اصلی 

خود را از دست داده اند.

وی با اشاره به اینکه برداشت بیش از حد از منابع آبی آثار جبران 
ناپذیری را در پی دارد، اظهارداش��ت: در دش��ت هایی همچون 
کبودرآهنگ، سطح آب های زیر زمینی تا ۲7 متر کاهش یافته 
که این کاهش ها موجب ایجاد فروچاله ها و غیره ش��ده اس��ت.
در ادامه مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اس��تانداری همدان 
نی��ز گف��ت: این طرح با هدف ارتق��ا فرهنگ مصرف بهینه آب 
برگزار ش��ده اس��ت و دانش آموزان به عنوان محافظان آب در 

ای��ن طرح مش��ارکت کردند.غالمرضا فریدون��ی افزود: باید با 
اس��تفاده از راهکارهای اثرگذار، میزان مصرف آب در اس��تان را 
کاه��ش دهی��م.وی اظه��ار کرد: از نظر منابع آبی، ایران در رتبه 
۱۳۱ کشورهای جهان قرار دارد و باید در حالی میزان بارش ها 
در آن یک چهارم متوس��ط جهانی اس��ت.مدیرکل آموزش و 
پرورش اس��تان همدان نیز در این جلس��ه با اشاره به اینکه همه 
باید برای برون رفت از شرایط کنونی کمبود آب تالش کنیم، 
گفت: کاهش س��طح آب های زیرزمینی، در یکی دو س��ال اخیر 
از نیم متر به 7.۵ متر در رسیده است.محمود نقوی با اشاره به 
اینک��ه گس��ترده آموزش دانش آم��وزان در این طرح، ۳۲ هزار 
دانش آموز اس��ت، افزود: این طرح در ۱۱ منطقه از مناطق ۱۹ 
گانه آموزش و پرورش و در ۳۴۰ مدرس��ه اجرا ش��ده اس��ت.وی 
اظه��ار ک��رد: این طرح بیش��تر صرفه جویی در مصارف خانگی 
را تروی��ج می ده��د در حال��ی که بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی 
اس��تان در حوزه کش��اورزی مصرف می شود.نقوی تاکید کرد: 
تغییر الگوی کشت، توسعه گلخانه ها و استفاده از آبیاری قطره ای 
مهم ترین راهکار برای کاهش مصرف آب در حوزه کشاورزی 
است.وی تصریح کرد: دانش آموزان در روستاها و مناطقی که 
محصوالت کشاورزی کشت می شود باید به عنوان سفیران آب، 
فرهنگ اس��تفاده بهینه از این مایه حیات را در خانواده هایش��ان 
نهادینه کنند.مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان همدان گفت: 
با اس��تفاده از ش��یرهای آب پدالی و الکترونیکی در مدارس و 
اماک��ن دولت��ی باید در مص��رف بهینه آب تالش کرد.وی ادامه 
داد: باید با یک نگاه همه جانبه به نعمت های خدادادی، فرهنگ 
استفاده بهینه از حامل های انرژی و آب را در بین دانش آموزان 

و خانواده ها نهادینه کرد.

با مشارکت ۳۲ هزار دانش آموز و معلم؛

طرحداناب)دانشآموزینجاتآب(استانهمدانپایانیافت

عبور از تابستان گرم با 10 درصد صرفه جویی در مصرف آب 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بر ضرورت صرفه جویی 
۱۰ درص��دی در مص��رف آب برای عبور بدون تنش از تابس��تان 
تاکید کرد و گفت: ۱۰ درصد کاهش مصرف، نقصانی در فرایند 
زندگی ایجاد نخواهد کرد.   به گزارش روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب استان قم، مهندس حسن بختیاری  در سخنرانی پیش از 
خطبه های نماز جمعه در مصلی قم در سخنانی با اشاره به افزایش 
دمای هوا و افزایش مصرف آب و برق گفت: امیدوارم با همکاری 
همه مردم از این تابستان گرم که منجر به افزایش مصرف در حوزه 
آب و برق شده را با موفقیت و سربلندی عبور کنیم. وی با اشاره 
به مشکالتی که به واسطه قطع احتمالی آب و برق ایجاد می شود، 
اظهار داشت: امروز زندگی ماشینی و صنعتی به شدت وابسته به 
آب و برق است و از این لحاظ توجه به مدیریت در این دو موضوع 

و عبور از بحران و کمبودها جزو وظایف و 
تکالیف شرعی و دینی است.

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان 
قم با اشاره به اقدامات انجام گرفته در تأمین 
آب استان قم در دو دهه گذشته خاطرنشان 
کرد: تالش های صورت گرفته ما را به یک 
نقطه پایدار در تأمین و توزیع آب رس��انده 

البته خشکسالی های سال های اخیر شرایط را محدود و مدیریت 
آب استان را دچار تنش کرده است. وی تصریح کرد: مردم عزیز 
می توانن��د ب��ا صرفه جویی در مصرف، ما را در ارائه خدمات پایدار 
در حوزه تأمین آب یاری رسانند. بختیاری با اشاره به قرارگیری 
اس��تان در منطقه جغرافیایی گرم و خش��ک یادآور شد: به همین 

دلیل همواره با محدودیت منابع آبی مواجه 
هس��تیم بنابراین صرفه جویی باید از نگاه 
مقطع��ی تبدیل به ی��ک فرهنگ بومی و 

اجتماعی در همه ابعاد زندگی ما شود.
وی س��رانه مص��رف در آب و ب��رق را در 
استان قم را باالتر از استانداردهای جهانی 
دانست و گفت: میزان مصرف بسیاری از 
کشورهای دنیا که مشکل تأمین آب و برق را ندارند کمتر از کشور 
ما اس��ت که در این زمینه همه باید برنامه ریزی و توجه الزم و 

کافی را داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با اشاره به پیش بینی 
افزای��ش دم��ا در روزهای آین��ده و به تبع آن افزایش مصرف آب 

خاطرنشان کرد: در تالش هستیم با ارتباط با مردم شریف از طرق 
مختلف مردم را به مدیریت در مصرف راهنمایی کنیم.

وی از افزایش ۲,۵ درصدی مصرف آب در سه ماه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: این در شرایطی 
بوده است که ما در فصل بهار افزایش چندانی در دمای هوا نداشتیم 

و توانستیم بهار را با شرایط عادی بگذرانیم.
بختیاری با بیان اینکه آب شهر قم از فاصله دور و با هزینه زیاد 
تأمین می ش��ود،  به افزایش ش��وری آب در دو س��ه ماه گذشته در 
شهر قم اشاره کرد و اذعان داشت: با کاهش بارندگی ها و کاهش 
س��هم قم از س��دکوچری که دارای آب بس��یار با کیفیتی است ما 
مجبور به تأمین آب شهر از چاه ها شدیم که باعث شوری آب به 

ویژه در برخی از مناطق شهر شده است. 


