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بازسازى 7 هزار واحد مسكونى ثالث 
باباجانى توسط بنياد مسكن كردستان

ــده روستاى دره ژاله  ــازى ش افتتاح 15واحدبازس
منطقه زلزله زده ثالث باباجانى  

طى مراسمى باحضورمهندس فتاح رييس كميته 
ــراه ، امام جمعه  ــى (ره) وهيئت هم امدادامام خمين
ــتان ثالث باباجانى ، معاون سياسى اجتماعى  شهرس
ــدار 15واحدبازسازى  فرماندارى آن شهرستان وبخش
ــى مورد ــالث باباجان ــه ث ــتاى دره ژال ــده درروس  ش
ــم مهندس آور  ــره بردارى قرارگرفت ، دراين مراس به
رئيس ستادمعين بنيادمسكن كردستان طى گزارشى 
ــده اين منطقه   گفت درادامه افتتاح واحدهاى تمام ش
توسط ستادمعين بنيادمسكن كردستان 15واحدديگر 
بازسازى شده كه مربوط به مددجويان كميته امدادمى 

باشد باحضور مسئولين افتتاح شد
وى افزودروندبازسازى در منطقه ثالث باباجانى به 
ــرعت ادامه دارددرادامه ماموستاشيخى  امام جمعه  س
شهرستان ثالث باباجانى ، شورا، دهيارواهالى روستاى 
ــتادمعين بنيادمسكن  فوق الذكراززحمات وخدمات س

كردستان  تقديروتشكركردند.

برنامه تفريحى گروه خيرين تامين 
 اجتماعى گيالن براى فرزندان 

بى  سرپرست
ــى گيالن  ــن اجتماع ــوج تامي ــن پام ــروه خيري گ
ــت تفريحى ــت برنامه گلگش ــراى كودكان بى سرپرس  ب
ــط عمومى و امور فرهنگى  ــب داد . به گزارش رواب   ترتي
ــتان گيالن ، همزمان با ايام  اداره كل تامين اجتماعى اس
پرخير و بركت ماه رمضان و سالروز والدت با سعادت امام 
ــالم و گراميداشت روز اكرام ، با  حسن مجتبى عليه الس
هماهنگى انجام شده از سوى گروه خيرين تامين اجتماعى 
استان ( پاموج ) جمعى از كودكان بى سرپرست يكى از 
ــتى در قالب برنامه تفريحى  مراكز تحت پوشش بهزيس
ــدند . دراين برنامه كه  عازم منطقه توريستى ماسوله ش
ــتاى اقدامات خيرخواهانه و  به همت گروه پاموج در راس
انسان دوستانه صورت گرفت، حدود 20 نفر از كودكان بى 
سرپرست با نظارت مسئولين مربوطه به اتفاق همكاران 
تامين اجتماعى گيالن درفضايى صميمانه و شاد لحظاتى 

را در دل طبيعت سپرى نمودند . 
ــروه نيكوكاران  ــت اعضاى اصلى گ ــايان ذكر اس ش
ــن اجتماعى گيالن  ــنل تامي ــى از پرس ــوج را جمع پام
ــدف  ــا ه ــر ب ــالهاى اخي ــه درس ــد ك ــكيل ميدهن تش
ــت از كودكان ــتانه با محوريت حماي ــات نوع دوس  اقدام
ــتا به ــاى متنوعى در اين راس ــت برنامه ه   بى سرپرس

 انجام رسانيده اند .

مصرف دو ميليارد و 700 ميليون مترمكعب 
گاز در خراسان رضوى

مديرعامل شركت گاز خراسان رضوى گفت: در سه 
ــت امسال 2 ميليارد و 700 ميليون متر مكعب  ماه نخس
ــتان مصرف شد كه نسبت به مدت مشابه  گاز در اين اس

پارسال هشت درصد افزايش دارد
به گزارش ايرنا، سيدحميد فانى، 41 درصد مصرف گاز 
سه ماه نخست امسال را مربوط به بخش نيروگاهى عنوان 
كرد و افزود: نيروگاه نيشابور با 306 ميليون، فردوسى با 
274 ميليون و توس با 205 ميليون مترمكعب بيشترين 
ميزان مصرف گاز طبيعى را داشته اند. وى با بيان اينكه 
ــده به مناطق مختلف استان  ــانى هاى انجام ش با گازرس
ــزود: در ادامه نهضت  ــيده ايم، اف به تامين گاز پايدار رس
گازرسانى، امسال بطور ميانگين در هر روز يك روستا و 2 
واحد صنعتى در استان گازرسانى خواهد شد. وى با اشاره 
به اتصال يك شهر و 365 روستاى استان به شبكه گاز در 
سال گذشته، اظهار كرد: خراسان رضوى با دارا بودن 29 
هزار و 572 كيلومتر شبكه گازرسانى رتبه نخست كشور 
را به خود اختصاص داده است. فانى خاطرنشان كرد: هم 
اكنون از 2 هزار و 530 روستاى واجد شرايط بهره مندى 
ــمار  ــتا گازدارند و ش از نعمت گاز، يك هزار و 799 روس
مشتركان روستايى و شهرى استان به 2 ميليون و 141 
هزار مورد رسيده كه از اين تعداد يك ميليون و 727 هزار 
مشترك شهرى و 414 هزار مشترك روستايى هستند. 
ــده و جزء نيز در  ــترك صنعتى عم 12 هزار و 783 مش

خراسان رضوى از سوخت گاز استفاده مى كنند.

به سود نشستن ذوب آهن اصفهان در 
سال 1396 پس از 2 سال

ــال ركود و  ــن اصفهان پس از تحمل 2 س ذوب آه
زيان، در سال 1396 با مديريت هزينه ها و افزايش قيمت 
ــود خالص 120  ــال به س محصول  در ماه هاى پايان س

ميليارد تومان دست يافت.
ــعيد اميد قائمي ، معاون محترم مالي و اقتصادي  س
ــال 1396  ــن خبر گفت :  در س ــركت ضمن بيان اي ش
ــم افزايش  ــه و عليرغ ــداوم يافت ــه ها ت ــت هزين  مديري
هزينه هاي مالي ، سود خالص120 ميليارد توماني پس از 
تحمل زيان 128 ميليارد تومان سال 1394 و زيان 744 
ــال 1395، كسب شده است. اين روند  ميليارد توماني س
ــده زيان انباشته شركت پس از 3 سال افزايش ،  باعث ش
روند كاهنده خود را آغاز نمايد .  وى افزود : در سال 1396 
سرمايه درگردش شركت 1500 ميليارد تومان  نسبت به 
سال گذشته افزايش يافته است. اين موضوع نشان دهنده 
بهبود در توان مالي شركت مي باشد ولى به معناى خروج 
كامل از بحران نقدينگى نيست. اميد قائمى اظهار داشت : 
در سال 1396 بدهي هاي مالياتي شركت به صورت كامل 
تهاتر و تسويه گرديد و همچنين طي مذاكره هاي انجام 
گرفته با بانكها، بيش از 1400 ميليارد تومان از تسهيالت 
شركت استمهال و به سرفصل تسهيالت مالي بلند مدت 

در ترازنامه شركت منتقل گرديد.
ــان اينكه در  ــركت با بي ــاون مالى و اقتصادى ش مع
ــال 1396، حقوق صاحبان سهام شركت روند افزايش  س
ــت ، گفت : در سال گذشته جريان  خود را آغاز نموده اس
خالص وجوه نقد ناشي از عمليات طي 5سال گذشته به 
با الترين حد خود رسيده وبه عدد 1،126ميليارد تومان 
رسيد، اين عدد نسبت به سال قبل يك و نيم برابر شده 
است. اين مطلب گوياي آن است كه ورود جريان نقد به 
شركت بهبود يافته ودر صورت استمرار اين روند، بهبود 
وضعيت نقدينگي شركت را نويد مي دهد . اميد است در 
ــال 1397 مقدار زيادي از مشكالت نقدينگي شركت  س

كاسته شود.

اخبار

ــت خبرى دكتر مسعود  نشس نصرتى شهردار رشت با اصحاب رشــــت
رسانه هاى مكتوب استان در دفتر ساختمان مركزى 

شهردارى رشت برگزار شد.
ــت اجرايى ارتباط با  به گزارش واحد خبر مديري
رسانه شهردارى رشت ، شهردار رشت در اين نشست 
اصحاب رسانه را بهترين پل ارتباطى مردم، مجموعه 
ــهرى و ديگر دستگاههاى اجرايى دانست  مديريت ش
ــا برقرارى ارتباط  ــانه مى توانند ب و گفت: اصحاب رس
متخصصانه بين مردم، تشكيالت دولتى ، خصوصى و 
دستگاههاى اجرايى در پيشبرد اهداف توسعه شهرى 
همگام با مديريت شهرى باشند، پس بياييد با نگاهى 

متفاوت به موضوع كار را پيش ببريم.
ــدم تأمين  ــاره به ع ــعود نصرتى با اش دكتر مس
ــرمايه گذار در شهر رشت، گفت: يكى  امنيت براى س
ــيب هايى كه در كارنامه شهر رشت مى بينيم،  از آس
ــت، بنابراين اگر  ــرمايه گذار اس ــاى ناامن براى س فض
فضاى امن در زمينه هاى اقتصادى براى سرمايه گذار 
ــود توجيه اقتصادى خوبى براى شهر رشت   فراهم نش

نخواهيم داشت.
ــاه اخير به جد پيگير ــزود: در اين چند م  وى اف

 زمينه هاى ورود سرمايه گذار در رشت بودم و در اين 
ــتم و از اعضاى پارلمان  زمينه انرژى زيادى هم گذاش
ــت كردم تا مسائلى  محلى هم به طور مكرر درخواس
ــهردار مى  ــورا و ش ــاى ناامن بين ش ــه موجب فض ك
ــت از تعريف 31 پروژه  ــود پرهيز شود. شهردار رش  ش
سرمايه گذارى در شهر رشت طى هشت ماه اخير خبر 
داد و گفت: براى پروژه هاى تعريف شده تاكنون 107 
ــرمايه گذار ورود كرده و انتخاب تعدادى از سرمايه  س
گذاران هم كه در سطح ملى هستند براى عقد قرارداد 

به قطعيت رسيده است.
ــخص شدن برنده پروژه فيبر  دكتر نصرتى از مش
نورى به طول 100كيلومتر و نصب صد و بيست دوربين 
ترافيكى سخن گفت و افزود: وضعيت يازده و نيم درصد 
پروژه هاى مشاركت سازى فيبر نورى مشخص شد، لذا 
اجراى اين پروژه هاى مهم در وضعيت اقتصادى كنونى 

بسيار ارزشمند است.

ضرورت توليد پروژه عمرانى بدون هزينه كرد از 
جيب شهروندان

ــت با تاكيد بر ضرورت توليد پروژه  ــهردار رش ش
ــهروندان تصريح  عمرانى بدون هزينه كرد از جيب ش
ــگرى طى ــروژه گردش ــه اهميت پ ــا توجه ب  كرد: ب
ــه اى كه با رئيس فدراسيون شنا و غريق نجات   جلس
كشور گذاشته شد، تاالب عينك براى راه اندازى ورزش 

ــگرى تعرفه گرديد. وى يادآور  هاى آبى با نگاه گردش
شد: شهر رشت در زمينه زيرساخت گردشگرى از هتل 
گرفته تا پاركهاى مسافر،تابلوهاى راهنمايى و مجموعه 
شهربازى و... كه بايد يك شهر شمالى از آنها برخوردار 

باشد، با محروميت مواجه است.

 ضرورت توجه به صنعت گردشگرى در شهر 
رشت

ــرورت توجه به  ــر ض ــا تاكيد ب ــر نصرتى ب دكت
ــت خاطرنشان كرد:  ــگرى در شهر رش  صنعت گردش
تفاهم نامه اى از سوى شهردارى رشت با شركت جهان 
اقتصاد بانك شهر براى آيين سنگ بناى شبهاى روشن 
ــگران در شب با نورپردازى و  با هدف ميزبانى از گردش
ــب و رونق در كميت و كيفيت هتل،  مبلمان ويژه ش
ــتوران و موسيقى خيابانى و تئاترهاى  شهربازى ، رس
ــد كه در چند روز آينده به عقد  ــته ش خيابانى و... بس

قرارداد خواهد رسيد.

بدهى خاص 3 هزار نفره به شهردارى رشت
شهردار رشت با تاكيد بر بدهى خاص 3 هزار نفره 
ــهردارى رشت تصريح كرد: حقوق هفتصد هزار  به ش
شهروند در گرو عملكرد 3 هزار نفر بدهكار خاص است، 
ــهروندان در پروژه هاى  ــذا بايد اعتماد و اطمينان ش ل

مشاركتى را جلب كرد.
ــازمانى و نيروى انسانى  ــاختار س وى در ادامه س
ــت را نيازمند تغيير و اصالح دانست و  ــهردارى رش ش
ــد زيادى هم در اين  ــت ماه اخير تا ح گفت: طى هش

زمينه موفق بوده ايم.
دكتر نصرتى با اشاره به اهميت رعايت استاندارد 
ــهردارى گفت:  ــاى ش ــروژه ه ــراى پ ــرح و اج  در ط
ــب ،  ــهردارى تا زمانى كه مكان مناس ــروژه هاى ش پ
صالحيت پيمانكار،  كيفيت اجرا و مانايى آنها مشخص 

نگردد، به مرحله اجرا نخواهد رسيد.

اجراى پل كابلى در مصلى با دو برابر قيمت از 
جيب مردم به صالح شهر رشت نيست

شهردار رشت مصلى را يك نماد اسالمى با معمارى 
خاص معرفى كرد و افزود: تقاطع مصلى با يك پل كابلى 

نمى تواند نماد شهر رشت باشد، اجراى پل كابلى با دو 
برابر قيمت از جيب مردم به صالح شهر رشت نيست و 

نبايد مصلى در پشت يك پل كابلى گم شود.
ــهروندان در عدم اجراى ــاره به ابهام ش  وى با اش

 پروژه هاى عمرانى شهرى تصريح كرد: ما اجازه اجراى 
حتى يك پروژه بى كيفيت در سطح شهر را نداريم، ما 
نبايد پروژه اى را اجرا كنيم كه در آينده از اجراى آنها 

پشيمان شويم. 
ــهر  ــكوفايى ش وى در خصوص عملكرد اتاق ش
رشت اذعان داشت: ما مدعى راه اندازى اتاق شكوفايى 
ــتيم ، اين اتاق با همراهى 170 نفر از  ــت هس در رش
ــكل گرفت و با راى گيرى از  متخصصان اين شهر ش
اعضا 6 كارگروه شكل گرفت كه اين كارگروه ها براى 

شكوفايى شهر رشت در حال فعاليت هستند .

رويكرد اتاق شكوفايى مبتنى بر عدم شهر 
فروشى است

ــكوفايى را مبتنى بر  دكتر نصرتى رويكرد اتاق ش
ــت و گفت: اين اتاق با رعايت  عدم شهر فروشى دانس
ــويه بدهى هاى شهر و ايجاد  امانتدارى، سعى در تس
ــورا ، مديريت شهرى و  يك فضاى امن بين اعضاى ش
ــتاندارى كار را پيش مى برد. به حتم در اين مسير  اس
ــت در عملكرد ما  ناماليماتى وجود دارد كه ممكن اس

بى تاثير نباشد.
شهردار رشت با تاكيد بر اينكه لياقت شهر رشت 
ــان كرد: با  ــت، بي ــيار باالتر از وضعيت موجود اس بس
ــهر و باالبردن انتظار و همراهى  نيم نگاهى به كف ش
ــهرى  ــعه ش  مردم مى توان به اهداف بلندپايه در توس

دست يافت.
ــخ به سئوال مربوط به نامطلوب بودن  وى در پاس
مبلمان شهرى اذعان داشت: با توجه به اطالع اصحاب 
ــهردارى ما به تمام پيمانكارهاى  رسانه از وضعيت ش
ــبز بدهى سنگين  رفت و روب حمل زباله و فضاى س
داريم و سراغ هر كدام از اينها كه مى رويم با مطالبات 
ــويم. لذا براى  ــهرداى رشت مواجه مى ش آن ها با ش
ــروژه اى بايد حداقل 25 درصد مطالبات  اجراى هر پ
ــكار جديدى را به كار  ــان را پرداخت كرد و يا پيمان آن
 گرفت كه در شرايط فعلى پيمانكار جديد در اين زمينه

 ورود نمى كند.
دكتر نصرتى در پاسخ در خصوص بدهى باقى مانده 
ــهردارى قزوين يادآور شد: در شهر قزوين براى  در ش
تامين مالى انتشار اوراق مشاركت داده شد، بانك شهر 
بانك عامل بود و چهار برج مسكونى و تجارى شروع به 
كار و ساخته شد و كال در مرحله اتمام سقف و سفت 
كارى و به اضافه 150 ميليون سهام بانك شهر موجود 
است و همه حسابها ى فوق نه تنها بدهى نيست، بلكه 

سرمايه گذارى و توليد ثروت است.
شهردار رشت خاطرنشان كرد: پرداختن به گذشته 
ــان نخواهد كرد  ــت يا قزوين دردى را درم ــهر رش  ش

بدهى ها به هرحال بايد پرداخت شود.

برگشت به كار 143 قرارداد منجر به شكايت
دكتر نصرتى از برگشت به كار 143 قرارداد منجر 
به شكايت خبر داد كه در مراجع ذى صالح و با توجه 

به مدارك موجود بررسى گرديده است .
ــهر  ــهردارى با بانك ش وى در خصوص ارتباط ش
ــه مرتبط با  ــت ك ــهر بانكى اس تصريح كرد: بانك ش
سهامداران خود چون شهرداريهاست . اين بانك تنها 
ــش دهى به  ــا اولويت در حال پوش ــت كه ب بانكى اس

موضوعات شهردارى ها است.

رشت ، شهر اول ايران به لحاظ داشتن پرونده در 
ديوان عدالت ادارى

ــهر اول ايران به لحاظ  شهردار رشت، رشت را ش
ــت ادارى عنوان كرد و  ــتن پرونده در ديوان عدال داش
ــت داراى 2700 پرونده در ديوان  گفت: شهردارى رش

عدالت است كه اين نيز بايد آسيب شناسى شود.
وى در خصوص پياده راه فرهنگى خاطرنشان كرد: 
در زمينه اصالح و بهسازى پياده راه فرهنگى طى ارسال 
نامه اى به شورا خواستار پذيرش بعد اجتماعى پارلمان 
محلى در پى جمع آورى تيرهاى برق و اصالح ساختار 

روشنايى و آب نماى ميدان مركزى شهر شديم.

زيرساخت و شبكه معابر عمومى از پيش 
نيازهاى پياده راه است

دكتر نصرتى با تاكيد براينكه زيرساخت و شبكه 

معابر عمومى از پيش نيازهاى پياده راه است، تصريح 
كرد: داشتن خيابان جايگزين يكى از پايه هاى اساسى 
ــهر اصفهان از زمان  ــتن پياده راه است. در ش در داش
تجهيز زيرساخت تا زمان راه اندازى پياده راه 45 سال 

طول كشيد.

احساس نياز فعاليت حوزه مديريت ارتباط با 
رسانه در مجموعه مديريت شهرى

شهردار رشت با تاكيد بر احساس نياز فعاليت حوزه 
مديريت ارتباط با رسانه در مجموعه مديريت شهرى 
يادآور شد: اين تشكيالت در وزارتخانه ها و سازمانهاى 
ــود دارد، و اين دليلى بر قوى يا ضعيف  ــر نيز وج  ديگ
كار كردن مسئولى نيست .از اول تيرماه با مكانيزم جديد 
پرداخت مطالبات رسانه هاى همكار با شهردارى را در 

برنامه هاى خود خواهيم داشت.
وى با تاكيد بر اينكه مدير ارتباط با رسانه در حوزه 
ــهردارى بايد داراى تيم رسانه اى قوى باشد ، گفت:  ش
حوزه ارتباط بين الملل نياز به صرف وقت بيشترى دارد 

و اين حوزه تنها در يونسكو خالصه نمى گردد.
ــهردارى از  ــت در خصوص طلب ش شهردار رش
ــال پولى براى  ــت: اين مجتمع فع ــع آدينه گف مجتم

پرداخت طلب شهردارى ندارد .
مسعود نصرتى در ارتباط با راه اندازى سيستم زباله 
سوز در سراوان تصريح كرد: اعتبار و هزينه سيستم زباله 
سوز در استانهاى همجوارتوسط دولت پرداخت ميشد . 
دراستان گيالن نيز بايد صفر تا صد هزينه اين پروژه را 
دولت پرداخت مى كرد. كه متاسفانه تاكنون پرداختى 

نشده است.
وى در خصوص عملكرد رسانه هاى مكتوب و عدم 

پرداخت سندهاى مالى به اين رسانه ها گفت:
شوراى شهر با نوشتن طرح و امضاى اعضاى شورا 
خواستار آن شدند تا تعيين تكليف اسناد منتشره در 
مورد پرداخت نامعقول به برخى رسانه ها و كانال هاى 

خبرى از پرداخت به رسانه ها جلو گيرى شود.
شهردار رشت خاطرنشان كرد: از تيرماه رسانه هاى 
مجازى و مكتوب مى توانند با توليد محتواى مناسب و 
نشر و بازنشر برنامه هاى متنوع كمك رسان مجموعه 

مديريت شهرى در ارتقاء شهر رشت باشند.

شهردار رشت در جمع رسانه هاى مكتوب مطرح كرد

تعريف 31 پروژه سرمايه گذارى در شهر رشت طى هشت ماه اخير

یاست سازمان جھاد کشاورزی استان گیالن  و ھیات ھمراه از  بازدید ر
گلخانه توت فرنگی شھرستان الھیجان

ــت  ــاورزى گيالن ، رياس ــازمان جهاد كش ــه گزارش روابط عمومى س ب ــازمان باتفاق هيات همراه از طرح احداث گلخانه توليد محصول توت گـيــالن س
ــاحت 3000 مترمربع  ــى به روش هيدروپونيك بازديد بعمل آوردند. اين گلخانه به مس فرنگ
ــتان الهيجان احداث  ــتاى مازى كله شهرس ــعت 4000 متر مربع در روس در زمينى به وس

گرديده است. 

ــتند. ميزان توليد  ــى مجرى طرح اين گلخانه مدرن و مكانيزه هس جناب آقاى اكبر بخش
ساالنه 35 تن و ميزان سرمايه گذارى بعمل آمده 8500 ميليون ريال مى باشد و از تسهيالت 
ــت هيدروپونيك ــت. از مزاياى كش  بانكى به ارزش 4500 ميليون ريال برخوردار گرديده اس
 مى توان به موارد ذيل اشاره نمود:در اين نوع كشت نيازى به شخم و آبيارى نيست و مصرف 
آب به صورت چشمگيرى كاهش مى يابد. همچنين در اين روش ضد عفونى كردن محيط رشد 
ــاده و كم هزينه است.  چون محلول غذايى به صورت مايع است به راحتى مى توان  ــيار س بس
آن را كنترل كرد.  همچنين در جايى كه خاك مناسب ندارد يا دچار بعضى بيمارى ها است 
ــرايط محيطى از جمله نور ،دما، رطوبت، و تركيب هوا بسيار  ــت مى باشد، كنترل ش  قابل كش

ساده تر است.

 راه اندازى ميز خدمت در بنياد مسكن
 استان گلستان

ــتان از راه اندازى ميز  ــتان گلس ــكن اس زمانى نژاد، مديركل بنياد مس ــتان از اول تيرماهگـلسـتـان ــكن اس ــعبات بنياد مس ــت در اداره كل و ش  خدم
 خبر داد.

 ايشان كه در جلسه كميته پايش بنياد مسكن استان كه با حضور معاونين، مديران حوزه ها 
و كارشناسان عضو اين كميته سخن ميگفتند، ابراز داشتند: در راستاى تكريم اراباب رجوع 
و  صيانت از حقوق شهروندى ميز خدمت كه يكى از مهمترين مصاديق اين امر مى باشد با 
هدف سهولت و سرعت بخشيدن دسترسى ارباب رجوع ها به خدمات در بنياد مسكن استان 

راه اندازى و آغاز بكار خواهد كرد.
ــالها قبل نيز در بنيادمسكن استان توسط واحد  ــان با بيان اينكه ميز خدمت از س ايش
ــمندى در ارائه خدمت به مردم برداشته  ــده بود وگامهاى ارزش روابط عمومى راه اندازى ش
بود، افزودند: با توجه به گستردگى و تنوع جامعه هدف بنيادمسكن انقالب اسالمى در ارائه 
ــار مختلف جامعه، جهت  ــزاى نقش بنياد در زندگى روزمره اقش خدمت به مردم و تاثير بس
پاسخگويى و تسريع در ارائه خدمات به مردم و همچنين قابليت پيگيرى و نظارت بر روند 

آن، ميز خدمت در بنيادمسكن استان بصورت الكترونيكى خواهد بود.
ــان خواستار شدند و با   زمانى نژاد خدمت صادقانه و توام با تكريم مردم را از همكارانش
اشاره به نقش و جايگاه بنيادمسكن انقالب اسالمى در بين مردم و مسئوالن نظام به جهت 
انتصاب به امام و رهبرى و اميد روستائيان،  محرومان و اقشار كم درآمد جامعه بعنوان جامعه 
هدف بنياد جهت خدمت رسانى ، وظيفه همكاران را سنگين تر از ساير ادارات دانستند و از 
همكاران خواستند از فرصت خدمت به مردم نهايت بهره را ببرند و بى شك تاثير آن را در 

كار و زندگى روزمره خود مشاهده خواهند كرد 

شهردار اصفهان گفت: امروز  ــرل چالش هاى به اصـفـهـان براى كنت
وجود آمده براى شهر اصفهان در دهه هاى اخير، 
ــالق و صنايع  ــت به طبقه خ راهى به جز بازگش

خالق وجود ندارد.
قدرت اهللا نوروزى امروز در نشست شهرداران 
ــهرهاى خالق جهان يونسكو در  ــئوالن ش و مس
ــتان با اشاره به اهميت طبقه خالق  كراكوف لهس
در شهر اصفهان اظهار كرد: اين طبقه خالق است 
كه خالقيت را در حوزه هاى مختلف شهر اصفهان 

جارى كرده و اين شهر را خالقانه ساخته  است. 
ــالق جامعه در  ــه طبقه خ ــا بيان اينك وى ب
ــهر مطرح هستند،  ــران ش اصفهان به عنوان پيش
افزود: بايد توجه داشت كه اين طبقه خالق است 
كه خالقيت فرهنگى را به منصه ظهور مى رساند.

ــهردار اصفهان اضافه كرد: تبديل اصفهان  ش
به يك موزه_شهر از دستاوردهاى خالقيت طبقه 
ــا هويت  ــده ت ــت و اين امر موجب ش ــالق اس خ

فرهنگى اصفهان در جهان زبانزد باشد.
ــالق مى تواند  ــه كرد: طبقه خ ــوروزى اضاف ن
ــت و جامعه را از بحران هاى  اقتصاد، محيط زيس
ــهر را در  پيش رو نجات دهد و به معناى تمام، ش

همه عرصه ها پايدار كند.
پياده سازى اهداف توسعه پايدار در اصفهان

ــعه  وى با تاكيد بر اينكه اقتصاد خالق و توس
ــبى براى  ــهر را به محيط مناس صنايع خالق، ش
زندگى تبديل مى كند، ادامه داد: طبقه خالق بايد 
در شهر پيشران باشند تا بتوانند معضالت شهر را 
ــتاى اهداف توسعه پايدار شناسايى و براى  در راس

آن راهكارهاى عملياتى عرضه كنند.
ــه در اصفهان  ــهردار اصفهان با بيان اينك ش
ــالى با ايجاد محدوديت هاى شديد، شهر  خشكس
ــتفاده بهينه از آب  هدايت كرده  ــمت اس را به س
ــت، گفت: در حال حاضر تغيير الگوى مصرف  اس
ــتراتژى مهمى  ــهر اصفهان به عنوان اس آب در ش
تعريف شده است زيرا فرهنگ مردم بايد در مقابله 
با خشكسالى تغيير كرده تا بتوان بحران ها را پشت 

سر گذاشت.
وى همچنين با بيان اينكه پياده سازى اهداف 
توسعه پايدار در اصفهان، به معناى رشد و توسعه 
ــهردارى  ــت، افزود: ش اقتصادى براى همگان اس
ــوع توجه  ــتيابى به اين موض ــراى دس اصفهان ب
ــى از مهم ترين  ــالق را به عنوان يك ــه صنايع خ ب
ــت از بحران اقتصادى مطرح  راهكارهاى برون رف

ــص فضاهاى مرده  ــرده و در اين زمينه تخصي ك
شهرى و باز زنده سازى آنها به كمك شركت هاى 
ــه عنوان يكى از  ــش بنيان و طبقه خالق را ب دان

اقدامات مهم در دستور كار قرار داده است.
از طبقه خالق حمايت مى كنيم

ــالق را حمايت  ــرد: ما طبقه خ وى تاكيد ك
ــمت اهداف توسعه  ــهر را به س مى كنيم تا آنها ش
پايدار و نهايتاً زندگى مطلوب شهرى سوق دهند.

ــر اينكه اصفهان  ــهردار اصفهان با تاكيد ب ش
ــان  ــت با خالقيت و فرهنگ خود به س قرن هاس
ــت، گفت: امروز  ــيده اس نگينى در جهان درخش
براى كنترل چالش هاى به وجود آمده براى شهر 
اصفهان در دهه هاى اخير، راهى به جز بازگشت به 

طبقه خالق و صنايع خالق وجود ندارد.
ــه روزگارى اصفهان، اولويت  وى با بيان اينك
ــى در منطقه بوده  ــراى زندگ ــه خالق ب اول طبق
ــودن اصفهان با  ــى ب ــزود: چند فرهنگ ــت، اف اس
حضور اديان مختلف اسالم، مسيحيت، يهوديت و 
زرتشت، مصداقى بر اين مدعاست و ضرورى است 
ــراى بروز فرهنگ  ــان از اين ظرفيت ب كه همچن
ــهر اصفهان و رسيدن به توسعه  و خالقيت در ش

پايدار استفاده شود.

توجه به صنايع خالق، راهكار برون رفت از بحران اقتصاد شهرى

مديرعامل شركت آب منطقه اى  استان گفت: طرح احيا و تعادل گـلسـتـان
ــال هاى اخير در استان در حال  ــى كه طى س بخش
ــى آبهاى  ــت به تعادل بخش ــت، توانسته اس اجراس
زيرزمينى كمك كند، همچنين كارگروه سازگارى با 
كم آبى اقدامى مهم در بهينه سازى مصرف آب است 

كه كارگروه آن در استان نيز تشكيل شده است.
ــال  ــرى با اعالم اين مطلب اظهار كرد: امس  نظ
ــته  18 درصد افزايش و نسبت  نسبت به سال گذش
به درازمدت 2 درصد كاهش  بارش داشتيم. با توجه 
ــال جارى، آورد رودخانه هاى  به افزايش بارش در س
ــال گذشته  ــبت به س ــتان از 20 تا 43 درصد نس اس
كاهش داشت و نسبت به درازمدت نيزكاهش 75 تا 

85 درصد را شاهد هستيم.
ــود را طى  ــالى ها اثرات خ ــزود: خشكس  وى اف
سال هاى گذشته تاكنون گذاشته است و ما بايد اين 
شرايط را بپذيريم. در كنار خشكسالى ، شاهد تغيير 
اقليم و افزايش دما هستيم  و به علت اينكه با تغيير 
ــدت بارش افزايش و مدت آن كاهش يافته  اقليم ش
است، خاك فرصت ندارد آب را به خود جذب كند و 

آبخوان ها نمى توانند خود را تجديد كنند.
ــه افزايش  ــه ازاى هر درج ــرى بيان كرد: ب  نظ
ــود . در  ــا 10 درصد افزايش مصرف ايجاد مى ش دم
ــال اخير افزايش دما 2 دهم درجه بر  دنيا طى 10 س

ــانتيگراد بوده است ولى در كشور ما بين 25 تا 38  س
صدم سانتيگراد افزايش دما داشتيم كه استان ما نيز 

باالترين افزايش را داشته است.
ــروز بايد تغيير اقليم،  ــا بيان اين كه، ام نظرى ب
ــش دما و افزايش مصرف را باور كنيم و بدانيم با  افزاي
اين شرايط چگونه برخورد داشته باشيم، اظهار كرد: 
ــتان 2 ميليارد و 485 ميليون متر مكعب آب  در اس
ــون، 87 درصداين آب  ــر داريم كه تا كن تجديد پذي
ــده به كشاورزى ، 10 درصد شرب  تخصيص داده ش

و بقيه صنعت اختصاص داده شده است.
ــركت آب منطقه اى استان بيان   مدير عامل ش
كرد: دركشور براى درست مصرف كردن آب نيازمند 
ــتيم. از طرفى جزيره اى رفتار  آمايش سرزمين هس

كردن معنادار نيست. پس بايد چرخه آب را مديريت 
ــته كارگروه سازش با كم آبى با  كنيم. در سال گذش
ــت و معدن و تجارت  ــت وزير نيرو، وزير صنع عضوي
ومعاون رييس جمهور و رييس سازمان محيط زيست 
كشورتشكيل شد و بايد با هماهنگى  همه بحث هاى 
آبى را مديريت كنيم. در حال حاضر نيزحساسيت كافى 
در خصوص آب در استان ايجاد شده است. مى بايست 
راهكارهاى خود را به مردم تبيين كنيم تا موفق شويم.  
مدير عامل شركت آب منطقه اى گلستان با اشاره به 
اين كه، اگر مديريت عرضه و مصرف را تومان داشته 
ــزود: وجود 2485  ــيم، آب به حد كافى داريم، اف باش
ــون مترمكعب آب تجديد پذير، درياى خزر ، زه  ميلي
آب ها، آبهاى نامتعارف كه مى تواند در بخش صنعت 

و كشاورزى استفاده شود از جمله اين موارد است كه  
ــرايط را از بحران به  با مديريت صحيح مى توانيم ش

سمت تنش سوق دهيم.
ــى در همه بخش ها  ــان كرد: صرفه جوي وى بي
ــرب، صنعت و به ويژه  بخش كشاورزى  از جمله، ش
ــادى را آزاد كند. و بديهى  ــيل آبى زي مى تواند پتانس
ــور در  ــت چون حدود 90 درصد مصارف آب كش اس
بخش كشاورزى است اگر در اين بخش صرفه جويى 

شود، اثربخشى بيشترى را نيز به دنبال دارد.
 نظرى افزود: اجراى شبكه هاى مدرن آبيارى و 
زهكشى، اجراى سيستم هاى نوين آبيارى، استفاده 
ــتفاده از انهار  ــال آب به جاى اس ــه جهت انتق از لول
سنتى، پوشش بتنى انهار جهت جلوگيرى از تلفات 

ــوالت كم آب  ــت محص ــردن كش ــن ك آب، جايگزي
ــوالت پر آب طلب  ــت محص طلب، جلوگيرى از كش
ــب كنتورهاى  ــت هاى گلخانه اى، نص ــعه كش توس
ــمند، مديريت مصرف و كنترل بهره بردارى از  هوش
ــتفاده از روش هاى نوين آبيارى از جمله  چاه ها، اس
راهكارهايى است كه بهره برداران مى توانند با رعايت 
ــاورزى به ويژه صرفه  ــرف آب  به ويژه كش آن در مص

جويى نمايند.
وى بيان كرد: پروانه دار كردن چاههاى كشاورزى 
ــاس سهم آب  مجاز و به روز كردن دبى چاهها بر اس
ــعت اراضى كشاورزى، پر كردن چاههاى  پروانه و وس
فاقد پروانه حفر شده بعد از سال 1385،كنترل دقيق 
ــاورزى؛ بازچرخانى  بهره بردارى از چاههاى آب كش
وتصفيه آب و كنتوردار كردن چاه هاى كشاورزى و ... 
از ديگر راهكارهايى است كه وزارت نيرو براى مديريت 

مصرف بهينه آب در دست اقدام دارد.
ــتان در  ــركت آب منطقه اى اس  مدير عامل ش
ــرد: همچنين آموزش و ارتقاء فرهنگ  پايان اظهار ك
ــاركت مردم در مديريت آب، بازخوانى و  عمومى، مش
احياى فرهنگ اقوام در مصرف آب، اطالع رسانى در 
خصوص شرايط كنونى اقليم كشور به آحاد جامعه و 
استاندارد سازى تجهيزات ك توزيع و بهره بردارى آب 
ــه مى تواند در صرفه  ــت ك از جمله ديگر مواردى اس

جويى آب اثرگذار باشد 

مديرعامل شركت آب منطقه اى گلستان

 كارگروه سازگارى با كم آبى اقدامى
 مهم در بهينه سازى مصرف آب است


