
شهرستانها10 دوشنبه  4 تیر 1397  شماره 4774 
شھرستان ھا10 دوشنبه 4 تير 1397  شماره4773 

راه اندازى سيستم قرائت از راه دور 
جايگاه هاى CNG در استان گيالن

ــالن - پروژه  ــط عمومى گاز گي ــزارش رواب به گ
دور  راه  از  ــت  قرائ ــتم  سيس ــدازى  ان راه  و  ــه   تهي
 جايگاه هاى CNG با هدف نظارت و كنترل بيشتر مصرف 

جايگاه ها راه اندازى شد.
ــتان  ــركت گاز اس ــل ش ــر مديرعام ــين اكب حس
ــت: اين پروژه از  ــالم اين خبر اظهار داش گيالن با اع
ــال 96 با اعتبارى بالغ بر 1 ميليارد و 980   ابتداى س
ميليون ريال براى 94 جايگاه استان گيالن آغاز شد و 
 عمليات اجرايى پروژه پس از 270 روز در موعد مقرر به

 اتمام رسيد.
ــتم در مرحله  ــدس اكبر ادامه داد: اين سيس مهن
ــى قرار  ــتى آزماي ــى مورد راس ــورت آزمايش بعد بص
ــتان هاى استان   گرفت و هم اكنون براى كليه شهرس
ــه جايگاه ها را مورد  ــده و مصارف روزان راه اندازى ش

پايش قرار مى دهد.
ــتم قرائت از راه  وى با بيان اين موضوع كه سيس
ــتاندارد هاى  ــاس اس ــگاه هاى CNG بر اس دور جاي
ــده گفت: تجهيزات اين  مناطق پرخطر گاز طراحى ش
ــى داخلى طراحى و  ــاس دانش فن ــروژه تماما بر اس پ
ــتر اينترنت امن  ــده و امكان استفاده از بس ساخته ش
ــطح  ــركت در س همراه اول APN را بعنوان اولين ش

استان گيالن فراهم نموده است.

ساماندهي مشاغل شهري الويت اصلي 
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و 

فرآورده هاي كشاورزي شهرداري اصفهان
محمد مجيري مديرعامل سازمان ساماندهي مشاغل 
ــاورزي شهرداري اصفهان با  ــهري و فرآورده هاي كش ش
ــازمان گفت: همانگونه كه  ــاره به تغيير عنوان اين س اش
ــت و از سازمان ميادين ميوه  نام سازمان عوض شده اس
ــاماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان  و تره بار و س
ــهري و فرآورده هاي كشاورزي  به ساماندهي مشاغل ش
ــده است اولويت اصلي سازمان نيز  ساماندهي  تبديل ش
ــه از ديگر  ــي رغم اينك ــهري خواهد بود عل ــاغل ش مش
ماموريت هاي سازمان نيز نبايد عدول كرد و تمامي آنها را 
مي بايست به موازات هم پيش برد.  مدير عامل سازمان 
ــهرداري اصفهان ادامه داد:  ساماندهي مشاغل شهري ش
پيامدهاي توسعة شهرنشيني به صورت آلودگي آب و هوا 
و محيط زيست شهري، تهديدي جدي براي سالمتي و 
ــاكنان شهرها به شمار مي رود.  امروزه، مناطق  ايمني س
ــي و فعاليت هاي  ــهري به عنوان كانون هاي جمعيت ش
اقتصادي، با تمركز باالي واحدهاي آاليندة محيط زيست 
مواجه شده اند، به طوري كه موقعيت مكاني نامناسب و 
ــي از مشاغل مختلف در شهرهاي  انواع آلودگي هاي ناش
بزرگ از جمله شهر اصفهان، سالمت و آرامش شهروندان 
را مورد تهديد جدي قرار داده است؛ واحدها و مشاغلي كه 
نوع فعاليت و مهم تر از آن، موقعيت و نحوة مديريت آنها 
ــت بنابراين شناسايي  عامل ايجاد آلودگي و مزاحمت اس
و ساماندهي مناسب مشاغل آالينده و مزاحم، موضوعي 
مهم در مديريت شهري است. وي گفت، شهر اصفهان نياز 
به يك بازنگري اساسي در حوزه مشاغل شهري داشته و 
ــهرداري  تمامي نگاه ها و  ــت در دوره جديد ش مي بايس
برنامه ها از جمله نگاه مديريت شهري ، عمران شهري ، 
اقتصاد شهري، حمل و نقل شهري و ... همراه و همسو با 

ساماندهي مشاغل شهري باشد.

بامتصرفين اراضى تملكى دولت با قاطعيت 
در گيالن برخورد مى شود

به گزارش روابط عمومى اداره كل راه وشهرسازى 
گيالن حسين يوسف زاده سرپرست اداره حقوقى اين 
ــكر از محاكم قضايى استان كه در  اداره كل ضمن تش
ــن با قاطعيت  ــالك دولتى از متصرفي ــدن ام بازگردان
ــى ازپرونده هاى  ــزود: در يك ــى نمايند،اف ــورد م برخ
ــتان با همكارى خوب دستگاه  ــطح اس مطروحه در س
ــن اداره كل  ــان حقوقى اي ــى و تالش كارشناس قضاي
ــى دولتى به ارزش تقريبى  93500 متر مربع از اراض
ــدوى از اختيارات  ــان كه در احكام ب 187ميلياردتوم
ــان حقوقى  ــده بودبا تالش كارشناس ــت خارج ش دول

دردادگاه تجديد نظر به نفع دولت بازگردانده شد.
ــتان  ــه در اس ــى ك ــا اراده و جديت ــزود: ب وى اف
ــكارى و هماهنگى موجود بين  ــود دارد و نيز هم وج
ــراى صيانت از  ــتان با جديت تمام ب ــتگاه هاى اس دس
ــودوانتظار مى رود مردم  حقوق بيت المال تالش مى ش
ــودجويان  ــز اجازه فرصت طلبى را به هيچ يك از س ني
ــريع ترين زمان  ندهند و هرگونه موارد تخلف را در س
ــا متعاقبا  ــزارش نمايندت ــن اداره كل گ ــن به اي ممك
ــن زمينه ــع در اي ــه موق ــى الزم و ب ــات حقوق  اقدام

 انجام شود.

وضعيت ترافيك و رانندگى شهر مشهد 
خوب نيست

شهردار مشهد مقدس با تاكيد بر توجه به آموزش 
ــت ترافيك و  ــى گفت: وضعي ــازى ترافيك و فرهنگس
رانندگى در شهر مشهد خوب نيست كه بايد به ترويج 
ــق آموزش توجه  ــگ ترافيكى از طري ــعه فرهن و توس
ــى در مراسم معارفه  ــود.  تقى زاده خامس بيشترى ش
ــل و نقل و ترافيك  ــازمان حم و تكريم مديرعامل س
افزود: ترافيك شهرمشهد بخشى به شهردارى ارتباط 
دارد ، اما سهم شهردارى در مديريت ترافيك مشخص 
ــت و تا تعيين تكليف اليحه مديريت شهرى اين  نيس

تداخلها ادامه خواهد داشت. 
ــهردارى در بحث  ــون ش ــان اينكه اكن ــا بي وى ب
ــرد: مردم در  ــت، اظهار ك ــا نظاره گر اس ــك تنه ترافي
ــد ولى ما  ــهردارى انتظار دارن ــوع ترافيك از ش موض
ــزار الزم در اختيار نداريم، اما اميدوارم با تعاملى كه  اب
ــهردارى و نيروى انتظامى وجود دارد وضعيت  بين ش
بهبود يابد.  شهردار مشهد مقذس در ادامه با تقدير از 
ــيد مهدى امامى ميبدى مديرعامل سابق  زحمات، س
ــهد ،  ــهردارى مش ــازمان حمل و نقل و ترافيك ش س
ــى را به عنوان مديرعامل جديد  دكتر عطارزاده طوس
سازمان حمل ونقل وترافيك شهردارى مشهد معرفى 
ــت انتخاب مديران  ــت تالش كرده ام اولوي كرد و گف
ــد ايشان نيز از بدنه  ــهردارى باش  جديد با كاركنان ش

شهردارى است.

اخبار
ــت  ــرى در نشس ــد طاه محم ــود ازنصب243 هزار سـمـنـان خبرى خ
ــعاب در شهرها و روستاهاى زيرپوشش اين  فقره انش
ــركت خبر داد و ابراز داشت: در زمينه فاضالب نيز  ش
ــعاب در استان سمنان نصب شده كه در  57 هزار انش
ــوار و در جمعيت  ــزار خان ــهرى 261 ه جمعيت ش

روستايى به 60 هزار فقره مى رسد.
وى با بيان اينكه  47 هزار مشترك پرمصرف در 
استان سمنان وجود دارد افزود:  با اقدامات پيشگيرانه 
ــيارى در منابع آب خواهد  اين ميزان صرفه جويى بس
شد وانتظار مى رود خانواده ها نسبت به اصالح شيرهاى 
آب و نصب سايه بان كولر اقدام كنند.طاهرى همچنين 
به در حال ساخت بودن 10 مخزن ذخيره آب مصوبه 
ــاره وپيش  ــمنان اش ــتان س ــهرهاى اس دولت در ش
ــى كرد:اين مخازن در هفته دولت يا دهه فجر به  بين
ــد كه با اتمام آن ها ذخيره 25 هزار  بهره بردارى برس
مترمكعب آب در استان فراهم خواهد شد.مديرعامل 

شركت آب و فاضالب شهرى استان سمنان از تنش و 
بحران آبى در دو شهر پرجمعيت اين استان خبر داد 
و گفت: سمنان 300ليتر در ثانيه و شاهرود 160 ليتر 
برثانيه كمبود آب شرب دارند.وى از دو چشمه روزيه 
و گل رودبار به عنوان مهمترين منابع تامين آب مركز 
ــتان نام برد و اظهار كرد: تنها در اين دو منبع آبى  اس
از خردادماه سال گذشته تا خردادماه جارى 210 ليتر 
برثانيه كاهش دبى داشتيم ضمن اينكه دبى چاه هاى 
ــدى روبرو بودند. ــا كاهش دبى ج ــمنان نيز ب آب س

ــكل آب در اين  ــاره به جدى بودن مش طاهرى با اش
ــركت آب و فاضالب شهرى استان  دو شهر افزود: ش
ــتان در اين دو شهر ناچار  سمنان براى عبور از تابس
ــهروندان است.مديرعامل  به مديريت مصرف آب ش
ــركت آب و فاضالب شهرى استان سمنان از حفر  ش
چهار حلقه چاه جديد در سمنان براى جبران كاهش 
ــتان خبر داد وگفت: در روزهاى  دبى آب در مركز اس
منتهى به عيد فطر خوشبختانه دو حلقه از اين چاه ها 
با دبى 60 ليتر برثانيه وارد مدار شد  و دو حلقه چاه 

ــازى  ديگر با دبى 60 ليتر برثانيه نيز در حال آماده س
ــتند و بزودى در مدار قرار مى گيرند.وى با بيان  هس
ــالى است كه با كمبود آب در  اينكه شاهرود چند س
ــت ادامه داد: در شاهرود نيز چند  ــتان روبرو اس تابس
پروژه تامين آب داريم كه با افتتاح آنها مشكل آب اين 
شهر نيز تا حد زيادى مرتفع مى شود.طاهرى به پروژه 
ــمه قطرى در شاهرود اشاره و تصريح  انتقال آب چش
كرد: متاسفانه با وجود اينكه چند سالى است كه اين 
پروژه به مراحل پايانى رسيده اما مشكالتى براى اين 
ــده كه سبب شده اين پروژه به خاطر  پروژه ايجاد ش
ــتفاده  يك هزارو100متر خط انتقال همچنان بالاس
بماند اين در حالى است كه اين پروژه 60 ليتر برثانيه 
به توان آبى شاهرود اضافه مى كند.مديرعامل شركت 
آب و فاضالب شهرى سمنان بابيان اينكه 70 ميليارد 
ــتان نياز  ــبكه توزيع آب در اس تومان براى اصالح ش
ــت، ابراز داشت: با توجه به اينكه 30 درصد شبكه  اس
ــازى و اصالح دارد لذا تخصيص اعتبارات  نياز به بازس

ــد ضمن صرفه جويى در  ــوى دولت مى توان الزم از س
مصرف آب به تحقق شعار اقتصاد مقاومتى نيز كمك 
كند.وى با اشاره به اينكه 700كيلومتر از شبكه توزيع 
ــود، اظهارداشت:  ــمنان بايد اصالح ش آب استان س
ــبكه پنج تا  طبق پيش بينى ها با اصالح اين ميزان ش
ــت آب جلوگيرى  ــدر رف ــد از ميزان ه ــش درص ش
خواهد شد بنابراين بايد اصالح شبكه هاى توزيع هر 
ــتور كار دولت قرار گيرد.طاهرى به  چه زودتر در دس
 عميق شدن دسترسى به سطح آب چاه ها در سمنان 
اشاره و تاكيد كرد: در سال 1371 عمق دسترسى به 
ــا 180 متر بود كه  ــمنان 150 ت آب در چاه هاى س
ــيده است، يعنى در طول 25  اكنون به 250 متر رس
سال 100متر دسترسى به آب چاه ها عميق تر شده 
است.وى خاطرنشان كرد: آبدهى چاه هاى در دهه 70 
ــط 20 تا 25ليتر بر ثانيه بود كه اكنون  به طور متوس
ــر بر ثانيه كاهش يافته و حدود 50  به 10 تا 15 ليت

درصد كمتر شده است.

47 هزار مشترك پرمصرف در استان 
سمنان وجود دارد

تداوم عمليات اجرايى گازرسانى به 5 
روستاى تاكستان

ــتان  ــركت گاز اس مديرعامل ش قزوين گفت: هم اكنون عمليات قـزويـــن
ــتاى تاكستان با پيش  ــانى به 5 روس اجرايى گازرس
در ــال  ري ــارد  ميلي  20 ــدود  ح ــارى  اعتب ــى   بين

 حال اجراست.
ــه اينكه  ــاره ب ــهري با اش ــماعيل مفرد بوش اس
ــتان از گاز  ــتاى منطقه تاكس درحال حاضر 91 روس
ــتند گفت: درحال حاضر پروژه  طبيعى بهره مند هس
ــتاى چنگوره ، مايان ، سراس ،  ــانى به 5 روس گازرس
ــتند كه  ــوند و قلعه قره داش درحال اجرا هس شناس
ــده ظرف چند ماه  ــق برنامه ريزى هاى انجام ش طب

آينده به شبكه سراسرى گاز متصل مى شوند.
ــش از 18 هزار  ــت: بي ــه گف ــهرى در ادام بوش
ــتند  ــتانى از گاز طبيعى برخوردار هس ــوار تاكس خان
ــهرى و 98  ــد خانوارهاى ش ــادل 100 درص كه مع
ــتايى شهرستان تاكستان مى  درصد خانوارهاى روس
باشند. وى وضعيت گازرسانى به شهرها و روستاهاى 
منطقه تاكستان را بسيار مطلوب دانست و افزود: در 
موضوع گازرسانى به واحد هاى صنعتى تاكستان نيز 
ــده و جزء از گاز  ــون 325 واحد صنعتى عم هم اكن
ــتفاده مى  ــوخت اصلى خود اس طبيعى به عنوان س
ــتقبال صاحبان صنايع به  ــه اميدواريم با اس كنند ك
ــرى گاز، اين  ــبكه سراس اتصال واحدهاى خود به ش

تعداد بيش از پيش افزايش يابد.
ــن تعداد  ــتان قزوي ــركت گاز اس ــل ش مديرعام
مشتركين گاز شهرستان تاكستان را 55 هزار و 745 
مشترك اعالم كرد و تصريح كرد: اين شركت با تمام 
ــتركين  ــير ارائه خدمات مطلوب به مش توان در مس

گام بر مى دارد.

 منابع داخلى آب استان بوشهر
به شدت صدمه ديده است

ــركت آب و فاضالب  مديرعامل ش روستايى استان بوشهر با تاكيد بر بـوشـهـر
تفكيك آب آشاميدنى با آب احشام و فضاى سبز گفت: 
ــتان  ــتاهاى مختلف اس ــن زمينه آب انبار در روس در اي

بوشهر طراحى و اجراء مى شود.
ــى وضعيت آب  ــت بررس ــعود نصورى در نشس مس
ــتاهاى استان بوشهر با بيان اينكه منابع  آشاميدنى روس
داخلى آب استان بوشهر به شدت صدمه ديده است اظهار 
داشت: كاهش بارش باران و برداشت بى رويه از چاه هاى 
استان سبب بحران در سفره هاى زيرزمينى و دشت هاى 
استان شده است. وى، با بيان اينكه آب روستاها از طريق 
ــانى و يا تانكرهاى آبرسان تامين مى شود به  شبكه آبرس
طرح هاى آبرسانى در دشتستان پرداخت و تصريح كرد: 
براى جبران كمبود آب روستاهاى دشتستان چهار حلقه 
چاه جديد حفر و  به منبع تامين آب روستاهاى دشتستان 
ــد. مديرعامل آبفار استان بوشهر با بيان اينكه  افزوده ش
ــاه وارد مدار توليد در  ــاه ديگر تا پايان تيرم دو حلقه چ
دشتستان مى شود گفت: براى تامين آب هليله و بندرگاه 
بوشهر اقدامات مهمى در دستور كار قرار دارد كه با اجرايى 

شدن آن مشكل اين مناطق برطرف مى شود.
نصورى با اشاره به نصب  سامانه موقعيت  ياب بر روى 
ــان  ــان تصريح كرد: تمام تانكرهاى آبرس تانكرهاى آبرس
ــركت آبفار استان به سامانه «جى پى اس» مجهز شده  ش
است كه آب مورد نياز روستاها بر اساس برنامه تنظيمى 
تامين شود. وى، با تاكيد بر تفكيك آب آشاميدنى مردم 
ــين با ديگر مصارف افزود: به صورت آزمايشى  روستا نش
طرح ساخت آب انبار در راستاى  تفكيك آب آشاميدنى با 
آب احشام و فضاى سبز در بخشى از روستاهاى شهرستان 

تنگستان و دشتى اجرايى شده است.

كمك 10 ميليارد ريالى خيران سمنانى 
براى آزادى زندانيان جرائم غير عمد

رئيس كل دادگسترى استان سمنان  ــاركت سـمـنـان ــرى مش ــش دو براب از افزاي
ــن هاى گلريزان استان سمنان خبر داد و  خيران در جش
گفت: 10 ميليارد ريال كمك هاى خيران استان سمنان 

براى آزادى زندانيان جرائم غير عمد جمع آورى شد.
ــمنان، سيد  ــترى س به نقل از روابط عمومى دادگس
محسن مظهرى با اعالم اين خبرگفت: هرسال در ايام ماه 
ــن هاى گلريزان ويژه آزادى زندانيان  مبارك رمضان جش
جرائم غير عمد برگزار مى شود. وى با بيان اينكه امسال 
ــمنانى در اين جشن ها بالغ بر  ميزان مشاركت خيران س
ــت افزود: جشن هاى گل ريزان  10 ميليارد ريال بوده اس
ــاهرود و دامغان  ــتان هاى سمنان، گرمسار، ش در شهرس
ــتاد مردمى رسيدگى به امور ديه و  برگزار شد. رئيس س
كمك به زندانيان نيازمند استان سمنان بيان كرد: در اين 
راستا بخش عمده اى از مشاركت ها از سوى مديران بخش 
صنايع و واحدهاى توليدى استان سمنان بوده است.وى از 
ــاركت خيران و مردم استان  افزايش دو برابرى ميزان مش
ــن هاى گلريزان خبر داد و گفت: امسال  سمنان در جش
ــوند  ــر 23 نفر از زندانيان جرائم غير عمد آزاد مى ش بالغ ب
ــاره به  و به آغوش گرم خانواده بازمى گردند.مظهرى با اش
ــتگاه هاى قضايى براى آزادى زندانيان  ساير اقدامات دس
ــان كرد: فراهم سازى بستر الزم  جرائم غير عمد خاطرنش
براى جلب رضايت شاكيان خصوصى و بخشيدن بخشى 
از مطالبات آن ها از مهم ترين اقدامات دستگاه هاى قضايى 
ــت: جشن گلريزان براى  ــتا بود. وى ابراز داش در اين راس
ــمنان برگزار  ــتان س 135 زندانى جرائم غير عمد در اس
ــد.رئيس كل دادگسترى استان سمنان بيان كرد: سال  ش
گذشته خيران سمنانى بالغ بر 281 ميليون تومان در اين 

مراسم مشاركت داشتند.

مراسم آغاز عمليات احداث پايانه و 
پاركينگ بزرگ زير سطحى آزادى مشهد

ــت  ــودرو در مـشـهـد براى كاهش ترافيك بهتر اس ــارك خ ــتفاده از پ اس
حاشيه خيابان ها سخت تر شود.

ــاس پليس راهور و سازمان ترافيك  بر همين اس
ــيه اى را  ــرود كه يا پارك حاش ــمت اين ب بايد به س

ممنوع كند و يا استفاده از آن گران شود.
ــات  ــاز عملي ــم آغ ــى در مراس ــى زاده خامس تق
ــطحى آزادى  ــه و پاركينگ بزرگ زيرس ــداث پايان اح
ــوراى  ــا حضور اعضاى  ش ــت كه ب ــارك مل در كنارپ
ــهرى برگزار شد با تقديراز  ــالمى شهر و مديران ش اس
مرحوم مهندس شهرستانى شهردار اسبق مشهد بابت 
احداث پارك بزرگ ملت افزود: امروز عمليات احداث 
ــتان ملت  پاركينگ و پايانه بزرگ آزادى در كنار بوس
ــيارى از مردم است آغاز مى  ــتفاده بس را كه مورد اس
 كنيم يك كار عمرانى كه خيلى دير انجام شده و بايد 

سال هاى قبل احداث مى شد.
شهردار مشهد مقدس به احداث پايانه و پاركينگ 
ــح كرد: در  ــاره و تصري ــطحى آزادى اش بزرگ زيرس
ــخصى در  ــتفاده از خودروى ش ــش اس ــتاى كاه  راس
ــتفاده از  ــمت اس ــرى بايد به س ــفر هاى درون ش س
پاركينگ عمومى و كاهش ايجاد پاركينگ حاشيه اى 
برويم بر همين اساس پليس راهور و سازمان ترافيك 
ــيه اى را  ــرود كه يا پارك حاش ــمت اين ب بايد به س

ممنوع كند و يا استفاده از آن گران شود.
ــارك ــتفاده از پ ــت: اس ــى گف ــى زاده خامس  تق
ــيه اى اكنون در دنيا ساعتى 7 تا 8 دالر هزينه   حاش
ــه دريافت مى كند  ــا اينجا اليت هزارتومان ك دارد ام
ــود البته مردم بيشتر به عملكرد اليت  اعتراض مى ش
اعتراض دارند كه انشاهللا شيوه آن تغيير خواهد كرد.

تجهيز ناوگان امداد شركت گاز استان 
گيالن به خودروهاى دوديفرانسيل

ــات بهتر به  ــه خدم ــدف ارائ با ه ــهر كوهستاني گـيــالن مشتركين، 10 ش
ــيل ــاز اول) مجهز به خودروى دو ديفرانس ــتان(در ف  اس

 شده اند.
ــين اكبر  به گزارش روابط عمومى گاز گيالن – حس
ــياري از  مديرعامل گاز گيالن با اعالم اين خبر گفت: بس
ــتاني و صعب العبور ــالن كوهس ــتايي گي  راه هاي روس
مي باشد كه در چند سال گذشته از نعمت گاز بهره مند 
شده اند و خدمت رساني به اين مناطق بخصوص در فصل 
سرد سال همواره با مشكل مواجه است فلذا تجهيز ناوگان 

امداد شركت گاز امرى ضرورى مى باشد.
ــتا و با  ــل گاز گيالن افزود: در همين راس مديرعام
ــركت هاى پيمانكارى،  هماهنگى هاى بعمل آمده با ش
ناوگان امداد 10 شهر فومن، ماسال، شفت، تالش، اطاقور، 
رانكوه، رحيم آباد، رودبار، رستم آباد و ديلمان در فاز اول 

مجهز به خودروى دوديفرانسيل شدند.
وى اظهار داشت: تامين اين خودروها سبب مى شود 
تا عمليات امداد و خدمات رساني كه رسالت اصلي واحد 
ــد به بهترين شكل ممكن به انجام  بهره برداري مي باش
برسد واين مهم در راستاى افزايش رضايتمندى مردم و 

مشتركين عزيز در استان صورت گرفته است.
ــت: عمليات توسعه اى گاز  مهندس اكبر اظهار داش
در استان به مراحل پايانى خود نزديك شده است و اين 
شركت در جهت افزايش سطح رضايتمندى مشتركين 
ــروژه، پروژه هاى كيفى ديگرى از  ــالوه بر اجراى اين پ ع
ــاب گاز،  ــت و چاپ همزمان صورتحس قبيل پروژه قرائ
ــام، راه اندازى خط تلفنى 3415  مكانيزه كردن مركز پي
ــن خدمات  ــاب گاز و اپليكيش براى پرداخت صورتحس

الكترونيك گاز گيالن را به اجرا رسانده است.

اعزام 81 گروه جهادى به مناطق مختلف 
استان بوشهر

رئيس بسيج سازندگى سپاه استان  ــراى طرح بـوشـهـر ــت: در اج ــهر گف بوش
هجرت 81 گروه جهادى در رشته ها و گروه هاى مختلف 
ــوزى و طالب به  ــجويى، دانش  آم ــيج محالت، دانش بس

مناطق كم برخوردار و محروم استان اعزام مى شوند.
ــدار ذوالفقار عباسى فر در گفت وگو با  سرهنگ پاس
ــازى اوقات فراغت  ــاره به اينكه غنى س خبرنگاران با اش
دانش آموزان  و دانشجويان از برنامه  مهم بسيج سازندگى 
است اظهار داشت: برنامه غنى سازى اوقات فراغت جوانان 
ــى و عمرانى از  ــاى مختلف فرهنگى، آموزش در بخش ه
جايگاه بسيار مهمى برخوردار است كه در اين راستا اين 

برنامه ها با محتواى دينى و ارزشى اجراء مى شود.
وى با بيان اينكه برنامه بهره ورى از اوقات فراغت جوانان 
ــت افزود:  با برنامه  هاى ايمانى، اعتقادى و ميدانى توام اس
اين برنامه در رشته هاى مختلف برگزار مى شود و جوانان 
در عرصه هاى گوناگون در مناطق محروم و كم برخوردار 
حضور مى يابند. رئيس بسيج سازندگى سپاه استان بوشهر 
ــرح  اعزام گروه هاى  ــار و بركات اجراى ط ــاره به آث با اش
ــان كرد: اردوهاى  ــده خاطرنش جهادى به مناطق ياد ش
جهادى داراى آثار و بركات فراوانى از جمله تقويت روحيه 
ــناخت ظرفيت هاى مناطق  مردم، رفع فقر فرهنگى و ش
محروم و روستايى و عمران و سازندگى اين مناطق است. 
عباسى فر از اعزام 81 گروه جهادى در تابستان امسال به 
مناطق كم برخوردار و روستايى استان خبر داد و تصريح 
ــته ها و گروه هاى مختلف  كرد: 81 گروه جهادى در رش
ــجويى، دانش  آموزى و طالب  به  بسيج محالت، دانش
مناطق كم برخوردار و محروم استان براى ارائه خدمات 
اعزام مى شوند. وى گفت اعزام گروه هاى جهادى از اول 

تيرماه آغاز مى شود و  تا شهريور ماه ادامه دارد. 

بازسازى 7 هزار واحد مسكونى ثالث 
باباجانى توسط بنياد مسكن كردستان 

مديركل بنياد مسكن ُكردستان با  اشاره به اينكه كار تعمير و بازسازى سـنندج
ــكونى آسيب ديده از زلزله  ــش هزار و 994 واحد مس ش
ــتان ثالث باباجانى به  ــال گذشته در شهرس آبان ماه س
اتمام رسيده است، گفت: پيش بينى مى شود در مجموع 
ــتان  ــكونى در اين شهرس ــت هزار و 406 واحد مس هش

توسط بنياد مسكن ُكردستان تعمير و بازسازى شود 
 رضا قادرى گفت منطقه كردستان، با اشاره به اينكه 
ــازى شش هزار و 994 واحد مسكونى  كار تعمير و بازس
ــيب ديده از زلزله آبان ماه سال گذشته در شهرستان  آس
ــت، اظهار كرد: از اين  ــيده اس ثالث باباجانى به اتمام رس
ــده، چهار هزار و 474  تعداد واحد مسكونى بازسازى ش
ــز در مناطق  ــزار و 520 واحد ني ــهرى و دو ه ــد ش واح
ــزود: تاكنون  ــتان قرار داردوى اف ــتايى اين شهرس روس
719 واحد تجارى در ثالث باباجانى نيز تعمير و عمليات 

بازسازى 804واحد تجارى ديگر آغاز شده است. 
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى ُكردستـــان، 
با بيان اينكه كار بازسازى يك هزار و412 واحد مسكونى 
ــتان هنوز باقى مانده است، گفت: قرار است  اين شهرس
ــكونى در اين  ــت هزار و 406 واحد مس در مجموع هش
شهرستان توسط بنياد مسكن ُكردستان تعمير و بازسازى 
شود. به گفته قادرى، تعداد روستا هاى ارزيابى شده براى 
بازسازى در شهرستان ثالث باباجانى202 مورد است، كه 
21 مورد از اين روستا ها باالى 50 درصد تخريب شده اند. 
وى اعالم كرد  بنياد مسكن ُكردستان به عنوان دستگاه 
معين براى بازسازى واحد هاى مسكونى خسارت ديده از 
ــال گذشته شهرستان ثالث باباجانى در  زلزله آبان ماه س
ــتاى اين شهرستان  ــهر تازه آباد و ازگله و 148 روس 2ش

تعيين شده است.

 نقش آفرينى آب انبارها براى گذر
 از بحران كم آبى در شهر ورزنه

ــركت آب وفاضالب  استان اصفهان گفت:شهر ورزنه در اصـفـهـان مديرعامل ش
ــه  تاالب  ــى  كه ب ــده رود، جاي ــه زاين ــاى رودخان  انته
ــراردارد كه در  ــود  ق ــن المللى  گاوخونى ختم مى ش بي
ــم آبى  اين  ــال جارى براى گذر از بحران ك ــتان س تابس

منطقه  آب انبارها وارد مدار بهره بردارى شدند
مهندس هاشم امينى  با بيان اينكه ورزنه در انتهاى 
خط آبرسانى اصفهان بزرگ در حوزه شهرستان اصفهان 
ــركت آبفا استان اصفهان از  قرار دارد افزود: برخوردارى ش
شبكه  هوشمند توزيع منجر به آن شده كه آب شرب بين 
تمام نقاط استان عادالنه توزيع شود. اما از آنجايى كه حجم 
ذخيره سد زاينده رود محدود است براى گذر از بحران كم 
ــهر ورزنه در دستور كار  ــتفاده از آب انبارها در ش آبى ،اس
ــيار  قرارگرفت وى افزود: در حال حاضر بدليل حجم بس
ــد زاينده رود 30 درصد تخصيص  محدود ذخيره آب س
آب طرح اين شهر نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش 
يافته است   كه تالش شده با تعديل فشار و ترغيب مردم 
به مصرف بهينه ، اب مورد نياز در اختيار مردم قرار گيرد 
ــم اكنون دو حلقه چاه در  مهندس امينى عنوان كرد: ه
مدار بهره بردارى قرار دارد  و يك حلقه چاه جديد نيز در 
ــت اما از آنجايى كه EC آب در شهر ورزنه  حال حفر اس
بسيار باالست وبه بيش از 4 هزار مى رسد . مقرر گرديد در 
آينده نزديك به روش BOO دستگاه آب شيرين كن در 
اين شهر راه اندازى شود. مهندس امينى افزود:در تابستان 
ــال جارى براى اينكه مردم شهر ورزنه بتوانند خدمات  س
پايدار آبفا را دريافت كنند آب انبارحاج محمد باقر با قدمت 
300 ساله پس از تجهيز امسال وارد مدار بهره بردارى شد 
بطوريكه مردم از اين آب انبار كه در مركز شهر قرار دارد 

آب شرب مورد نياز خود را برداشت مى كنند.

سيد حسن ميرعماد در نشست  خبرى خود به مناسبت هفته سـمـنـان
ــاورزى در استان سمنان از اجراى 32 هزار  جهاد كش
ــارى در اراضى  ــن آبي ــتم نوي ــار سيس و 256 هكت
ــمنان  ــتان س ــال 96 در اس ــا پايان س ــاورزى ت كش
خبردادوگفت:  مجموع سطوح اجرا شده سامانه هاى 
ــال 95 حدود 25 هزار و 57  نوين آبيارى تا پايان س
ــال  هكتار بوده با اجراى چهارهزارو155 هكتار در س
ــطح  ــال جارى اجراى اين طرح در س 96 و اوايل س

استان به 29 هزار و 212 هكتار  افزايش يافت.
ــعه  توس ــرورت  ــه ض ب ــاره  اش ــا  ب ــاد   ميرعم
سيستم هاى نوين آبيارى در اراضى كشاورزى استان 
سمنان گفت: شرايط نامناسب اقليمى و محدوديت 
ــو و ضرورت حياتى تأمين آب و  ــع آب از يك س مناب
ــده با رويكرد  ــالم براى جمعيت حال و آين غذاى س
ــوى ديگر سبب شد تا مسئوالن  ــعه پايدار از س توس
ــتاى افزايش بهره ورى آب كشاورزى ، توسعه  در راس
سامانه هاى نوين آبيارى را به عنوان مؤثرترين اقدام 
ــازمان  در اين زمينه مورد توجه قرار دهند.رئيس  س
ــتفاده بهينه از  ــتان سمنان اس ــاورزى اس جهاد كش
ــى منابع و مصارف  ــع آب و خاك، تعادل بخش مناب

ــره ورى آب  ــاء راندمان آبيارى، افزايش به آب، ارتق
كشاورزى، افزايش توليد پايدار محصوالت كشاورزى 
 و ارتقاء ضريب امنيت غذايى را برخى از اهداف اجراى
ــت. ــتان دانس ــامانه هاى نوين آبيارى در اين اس  س
ــاى نوين آبيارى  ــامانه ه وى با بيان اينكه اجراى س
ــش از 30 درصد  ــول را بي ــط عملكرد محص متوس
ــتم ها  افزايش مى دهد تصريح كرد: اجراى اين سيس
ــيميايى را نيز تا  ــود ش ــم و ك ــرف س ــط مص متوس
ــهم  ــد كاهش مى دهد.ميرعماد افزايش س  25 درص
سامانه هاى آبيارى موضعى نسبت به آبيارى بارانى، 
ــر فرآيند مطالعه،اجرا و  تقويت بخش نظارت عالى ب
بهره بردارى،استفاده از تمام ظرفيت ها و پتانسيل هاى 
ــاورزى در راستاى توسعه طرح را  سازمان جهاد كش

ــتاى اجراى اين  ــاى آينده در راس ــى از برنامه ه برخ
ــاورزى  ــازمان جهاد كش ــرح عنوان كرد.رئيس  س ط
ــش بهره ورى  ــمنان افزود: با هدف افزاي ــتان س اس
ــده ، اجراى  ــاورزى خرد و پراكن ــى كش آب در اراض
سيستم هاى نوين آبيارى از طريق مكانيزم تجميع آب 
ــتور كار قرار دارد. وى از تدوين طرح 10 ساله  در دس
ــامانه هاى آبيارى در 60هزار هكتار از  براى نصب س
ــاورزى استان خبر داد و گفت: تجهيز هر  اراضى كش
ــاى نوين آبيارى حدود  ــامانه ه هكتار از اراضى به س
ــال هزينه دارد.ميرعماد تصريح كرد:  100ميليون ري
ــامانه هاى  ــه هاى اجراى س ــت85 درصد هزين دول
ــوض پرداخت مى  ــورت بالع ــارى را به ص نوين آبي
ــد هزينه را پرداخت ــد و بهره بردار تنها 15درص  كن

ــى براى  ــن ترتيب فرصت خوب ــه به اي ــى كند ك  م
ــتفاده از اين دانش در بهره ورى  ــاورزان براى اس كش
بهتر از آب است.رئيس  سازمان جهاد كشاورزى استان 
سمنان با بيان اين كه، طرح سامانه هاى نوين آبيارى 
ــال تا كنون در دو هزار هكتار از اراضى  از ابتداى امس
كشاورزى سمنان اجرا شد، گفت: اين طرح در هفت 
هزار هكتار ديگر نيز در دست اجرا قرار دارد.ميرعماد 
ــاورزى  با تاكيد بر اين كه آب جديدى به بخش كش
تخصيص نيافته و افزايش توليد محصوالت كشاورزى 
از طريق بهره ورى آب موجود در اختيار حاصل شده 
ــال گذشته بازدهى  ــت، تصريح كرد: در چهار س اس
ــاورزى سمنان از 37 درصد به  آبيارى در بخش كش
ــه عبارت ديگر از حدود  ــد افزايش يافته و ب 44 درص

ــاورزى تخصيص  ــر مكعب آب كش ــك ميليارد مت ي
ــه، نزديك به 40 ميليون متر مكعب مصرف آب  يافت
ــت.وى با بيان اينكه در سال گذشته  كاهش يافته اس
ــته قنات در استان سمنان مرمت و بازسازى  80 رش
ــده  ــتان ايجاد ش ــر جاده بين مزارع اس و 18كيلومت
ــت افزود: هنوز60 درصد كانال ها آبرسانى سنتى  اس
ــازى كنيم  ــوده كه بايد آن را اصالح، مرمت و بازس ب
ــرى و در مصرف  ــا از تبخير و هدررفت آب جلوگي ت
آب صرفه جويى شود.به گفته وى در سال گذشته 12 
كيلومتر از كانال هاى آب تعاونى هاى توليد اين استان 
ــت.وى از وجود 14 هزار  ــازى شده اس مرمت و بازس
ــمنان خبر داد و گفت: ساالنه  ــتر در استان س نفر ش
يك هزارو500 تنگوشت شتر در استان سمنان توليد 
ــتان  ــود.ميرعماد با بيان اينكه نوار جنوبى اس مى ش
ــت اظهار داشت:  ــمنان محدوده پرورش شتر اس س
ــتر در سمنان، دامغان و شاهرود متفاوت  پراكنش ش
بوده و عمده شترهاى شهرستان شاهرود در منطقه 
طرود و خارتوران است.رئيس  سازمان جهاد كشاورزى 
استان سمنان، با اشاره به جمعيت 14 هزار نفرى شتر 
ــتان سمنان گفت: تعداد هشت هزار نفر از اين  در اس

شترها در شاهرود وجود دارند.

اجراى بيش از 32 هزار هكتار سيستم هاى نوين آبيارى 
در اراضى كشاورزى استان سمنان


