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مرحله هفتم و آخر آبگذارى از 22 تيرماه تا 
چهارم مردادماه سال جارى

ــالن اظهار  ــركت آب منطقه اى گي ــل ش  مديرعام
داشت: با توجه به افزايش دما و نياز كشاورزان پايين دست 
ــبت به  مرحله هفتم و آخر آبگذارى با يك روز افزايش نس
 دوره هاى قبل به 9 روز افزايش يافت و ادامه داد: آبگذارى 
ــتان كه تحت  ــاليزارهاى اس 170 هزار هكتار از اراضى ش
پوشش شبكه آبيارى و زهكشى سد سفيدرود هستند به 

پايان خواهد رسيد. 
ــى از همكارى و هميارى  ــكر و قدردان وى ضمن تش
ــركت  ــه عوامل ش ــالن و مجموع ــز گي ــاورزان عزي  كش
بهره بردارى از شبكه هاى آبيارى و زهكشى استان اظهار 

داشت كه سال آبى موفق را پشت سر گذاشته ايم.
مهندس كاظم لطفى ذخيره سد مخزنى سفيدرود را 
440 ميليون مترمكعب عنوان كرد و يادآور شد كه تا پايان 
مرحله ششم  آبگذارى حدود يك ميلياردو 100 ميليون 
متر مكعب آب از سد سفيدرود جهت آبيارى شاليزارهاى 

استان رها سازى شده است.

""آغاز توزيع الستيك بين رانندگان
 حمل و نقل جاده اى كاال و مسافر استان 

قزوين"
افشين پيرنون مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده 
ــتين مرحله از طرح توزيع  ــتان قزوين از آغاز نخس اى اس

الستيك در بين ناوگان جاده اى استان خبر داد. 
افشين پيرنون با اعالم اين خبر گفت: اداره كل راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى استان با همكارى سازمان صنعت، 
ــكلهاى صنفى رانندگان و الستيك  معدن و تجارت و تش
ــبت به تهيه و توزيع الستيك بين رانندگان  فروشان نس
ــت. در اين طرح سازمان صنعت ، معدن و  اقدام نموده اس
تجارت نسبت به تهيه، توزيع، قيمت گذارى نظارت خواهد 
داشت، انجمن صنفى رانندگان شناسايى رانندگان ناوگان 
ــايز مورد نياز ، كانون انجمن  ــتيك و س فعال و تعداد الس
صنفى رانندگان تعيين شاخص هاى ارزيابى و اولويت بندى 
دريافت الستيك و اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
استان حواله الستيك را به نمايندگان فروش اعالم خواهد 
نمود. پيرنون عنوان كرد: در مرحله نخست اين طرح حواله  
ــتيك جهت توزيع بين رانندگان حمل و  250 حلقه الس
نقل كاالى استان به نمايندگى هاى فروش الستيك  طى 
ــت. مديركل راهدارى و  ــته ارسال شده اس  روزهاى گذش
حمل و نقل جاده اى استان همچنين در خصوص آغاز مرحله 
ــتيك بين رانندگان سطح استان  دوم توزيع سهميه الس
ــتيك در سطح استان  گفت: در دومين مرحله توزيع الس
 حواله 230 حلقه الستيك بارى و سوارى طى روز جارى در
نمايندگى ها توسط اين اداره كل صادر گرديد. وى اظهار 
داشت: رانندگان موظند پس از صدور معرفى نامه حداكثر 
ظرف مدت يك هفته نسبت به دريافت الستيك خود از 

طريق نمايندگى هاى فروش اقدام نمايند.

ــت مصرف و اخبار ــه منظور مديري ب پرهيز از مصارف غير ضرور آب آبفاى تهران
آشاميدنى نشست يك روزه مديران آبفا و ائمه جمعه 
و جماعات و معتمدين شهرستان رباط كريم با حضور 

نماينده اين شهرستان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومى شركت آبفاى جنوبغربى 
استان تهران در اين برنامه يك روزه كه بنا به صالحديد 
مدير عامل اين شركت و مطابق برنامه زمانبندى شده 
در سطح سه شهرستان اسالمشهر ، بهارستان و رباط 
كريم و با حضور مديران آبفا و ائمه جمعه و جماعات 
و معتمدين اين شهرستانها و شهرها و شهركهاى تابعه 
ــردد . موضوعات كمى و كيفى ، ميزان و  برگزار ميگ
ــاميدنى ، وضعيت توليد و  منابع استحصالى آب آش
ــاميدhنى و همچنين خطرات ناشى از  توزيع آب آش
مصارف غير ضرور و عدم رعايت الگوى مصرف مورد 

بحث و بررسى قرار ميگيرد  . 
در اين برنامه و نشست دوم كه با حضور نماينده 

ــوراى  ــتان در مجلس ش محترم رباط كريم و بهارس
ــالمى ، ائمه جمعه و ائمه جماعات مساجد محور  اس
ــن معتمدين  ــهركهاى تابعه و همچني ــهرها و ش ش
ــهرهاى رباط كريم ، نصير شهر و شهر جديد پرند  ش
در سالن جلسات امور آبفاى رياط كريم برگزار شد ، 
ضمن اعالم پيام مدير عامل شركت آبفاى جنوبغربى 
توسط كارشناس روابط عمومى اين شركت ، موضوع 
ــر ضرور و  ــز از مصارف غي ــت مصرف ، پرهي مديري
ــكالت مصارف بى رويه توسط برخى  تهديدات و مش

ــد و بحث و  ــتركين مورد تاكي ــهروندان و مش از ش
 بررسى قرار گرفت .  در بخشى از اين پيام كه توسط 
حجه االسالم جواد حبى و از سوى مهندس ابوالفضل 
ــتان تهران  صدرائيه مدير عامل آبفاى جنوبغربى اس
ــد آمده است : مخالف  در جمع حاضرين از اعالم ش
وحشت آفرينى و ايجاد هراس در مورد ميزان كمى و 
كيفى آب آشاميدنى و محدوديت منابع آب آشاميدنى 
ــيم . ولى به مديريت مصرف و پرهيز جدى  مى باش
ــد دارم . و باور دارم كه با  ــارف غير ضرور تاكي از مص

ــذف مصارف غير اصولى موجبات  مصرف بهينه و ح
ــاميدنى در  ــت آب آش ايجاد فرهنگ صحيح و درس
خانواده ها و جامعه بوده و مراقب اين گنجينه با ارزش 

براى نسلهاى آينده خواهيم بود . 
در پايان اين مراسم نماينده محترم شهرستانهاى 
ــوراى اسالمى  ــتان در مجلس ش رباط كريم و بهارس
ــكر از خدمات و زحمات صورت  ضمن قدردانى و تش
ــركت اب و  ــط ش ــده توس گرفته و امكانات ايجاد ش
فاضالب جنوبغربى استان در منطقه ، شركت آبفاى 

ــركتهاى موفق و موثر در امر  جنوبغربى را يكى از ش
ــهروندان و مشتركين  ــانى صادقانه به ش خدمت رس

محترم برشمرد . 
ــالم والمسلمين دكتر حسن نوروزى  حجه االس
ضمن تشريح بخشى از عمليات و طرحهاى عظيم اين 
شركت از جمله خط انتقال الغدير ، ساخت و تجهيز 
مخازن متعدد در شهرها مخصوصا شهر جديد پرند ، 
ايجاد و احداث تصفيه خانه هاى فاضالب در شهرهاى 
ــش و دهها طرح ديگر ، تبليغات الزم در  تحت پوش
مساجد و منابر توسط ائمه محترم جمعه و جماعات 
ــهرها و شهركهاى تابعه در خصوص مصرف بهينه  ش

آب آشاميدنى را ضرورى و مورد تاكيد قرار داد . 
ــرم جماعت و  ــن برنامه ائمه محت ــان اي  در پاي
معتمدين به همراه مديران آبفاى شهرهاى ياد شده 
در بازديد ميدانى از برخى پروژه ها از جمله ايستگاه 
پمپاژهاى شهرهاى رباط كريم و پرند ، طرح تصفيه 

خانه فاضالب و مخازن پرند بازديد كردند .

 نشست مديران آبفا و ائمه جمعه و جماعات
 و معتمدين شهرستان رباط كريم

شبکه فشار ضعیف شھرک پردیس 
ود احداث شد شھرستان شاھر

مدير توزيع برق شهرستان شاهرود  از احداث دوهزار و 250 متر شبكه سـمـنـان
ــهرك پرديس جهت تامين برق 250  ــار ضعيف ش فش

متقاضى جديد خبر داد.
احمد يوسفى گفت: كابل كشى فشار متوسط زمينى 
واقع در بلوار مطهرى به طول يك هزارمتر ، بهره بردارى 
از سرخط پست هاى عمومى 14 معصوم، شهداى لبنان، 
ــجد جامع جهت  ــواب و كوچه مس ــم ، ن قمر بنى هاش
ــتركين و كاهش تلفات انرژى الكتريكى  بهبود ولتاژ مش
ــت 63  و راه اندازى چهار فيدر 20 كيلوولت جديد از پس
ــت البرز باهدف كاهش طول فيدرهاى موجود، از  كيلوول
جمله فعاليت هاى انجام شده در سه ماهه نخست سال 

جارى به شمار مى رود. 
وى با اعالم اين كه يك هزار و 148 متر شبكه فشار 
ضعيف هوائى و زمينى احداث گرديده افزود: برقرارى594 
ــبكه  ــبكه هوائى و اصالح يك هزار و 464 متر ش متر ش
ــل آمده در عرصه  ــرق، به عنوان اقدامات به عم توزيع ب

خدمت رسانى است. 
وى بيان داشت:هم اكنون ظرفيت پست هاى توزيع 

برق اين شهرستان ، 215 هزار كيلوولت آمپر مى باشد.
ــزار و  ــن كه يك ه ــا اظهار اي ــفى ب ــدس يوس مهن
ــده داير  ــر كابل خودنگهدار نيز در مدت ذكر ش 900 مت
ــنائى معابر  ــعه روش گرديده تصريح كرد: به منظور توس
ــبكه روشنائى نيز برقرار  ــطح شهرستان، 820 متر ش  س

شده است.
وى همچنين به اجراى 70 پروژه عمرانى برق رسانى 
ــاره كرد و يادآور شد: در راستاى اجراى اين پروژه ها،  اش

سه ميليارد و 622 ميليون ريال اعتبار صرف شده است.

ود به مناطق  آتش سوزی باغات لنگر
جنگلی سرایت نکرد

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى  ــتان گيالن  با اشاره به همكارى گـيـــالن اس
نيروهاى يگان ويژه اين دستگاه در اطفاء حريق گسترده 
ــت:  اين حريق به مناطق  ــات چاى كومله لنگرود گف باغ

جنگلى سرايت نكرده است.
محسن يوسف پور در گفت و گو با خبرنگار تسنيم در 
رشت اظهار داشت:  آتش سوزى باغات در كومله لنگرود به 
مناطق جنگلى و مرتعى اين شهرستان سرايت نكرد،  اما 
نيروهاى يگان ويژه اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
استان در اطفاء حريق گسترده مذكور با ساير دستگاه ها 

همكارى ويژه اى داشتند.
ــى و آبخيزدارى گيالن عنوان  مديركل منابع طبيع
كرد:  با آغاز آتش سوزى در منطقه كومله شهرستان لنگرود 
ــتاندارى گيالن و معاونت عمرانى آن  مديريت بحران اس
جهت اطفاء سريع اين حريق از تمام دستگاه هاى ذيربط 
جهت مشاركت در كنترل و مهار آتش درخواست كمك 
كردند. يوسف پور با تأكيد بر اينكه آتش سوزى مذكور به 
ــرايت نكرده است  بيان داشت:   مناطق جنگلى و مراتع س
ــارت هاى فراوانى را به باغات چاى مردم  اين حريق خس
منطقه وارد آورده است اما براى مشخص شدن آمارهاى 
واقعى بايد منتظر پايان برآوردها و آسيب هاى آن توسط 

كارشناسان باشيم.
وى از اعزام اكيپ نيروهاى ويژه يگان حفاظت منابع 
طبيعى و آبخيزدارى استان گيالن به منطقه كومله خبر 
ــتاندارى  ــت:  بالفاصله پس از فراخوان اس داد و ابراز داش
ــاى ويژه يگان حفاظت اين  ــالن اكيپى ويژه از نيروه گي
سازمان با تجهيزات كامل جهت همكارى با ساير نيروها 

به منطقه اعزام شد.

وم  کمبود ۵ ھزار مگاوات برق در کشور؛ لز
کاھش مصرف برق در گلستان

ــركت توزيع نيروى  مدير عامل ش برق استان گلستان گفت: در سال گـلسـتـان
ــرق از نيروهاى آبى  ــگا وات توليد ب ــته 10 هزار م گذش
ــال جارى با كمبود منابع آب, 5 هزار  ــتيم كه در س داش

مگاوات كمبود توليد برق از منابع آبى مواجه هستيم.
ــومين جلسه شوراى ادارى   على اكبر نصيرى در س
در شهرستان مينودشت اظهار داشت: در سال گذشته در 
كل كشور, حدود 55 هزار مگا وات برق از طريق نيروهاى 
ــيكل تركيبى و نيروهاى آبى توليد شده كه  حرارتى, س
از اين ميزان 5 هزار مگا وات توسط منابع آبى بوده است.
 وى افزود: همه تجهيزات و تاسيسات ما براى توليد 
برق در منابع آبى آماده و مجهز است, اما آبى براى توليد 

وجود نداشته و اين بى سابقه است.
 مدير عامل شركت توزيع برق گلستان تصريح كرد: 
ــتان در دوره سرما حدود 400 مگاوات  برق مصرفى گلس
است و اين ميزان مصرف در تابستان با 3 برابر افزايش به 
ــد, در صورتى كه  ميزان يك هزار و 200 مگا وات مى رس
در فصل سرما با 400 مگاوات صنعت, كشاورزى, مصرف 

خانگى و سيستم ادارى برق خود را تامين مى كنند.
 نصيرى تاكيد كرد: اگر 100 مگا وات در برق مصرفى 
صرفه جويى شود حدود 250 ميليارد تومان در هزينه ها 

صرفه جويى خواهد شد.
 وى يادآور شد: با توجه به افزايش دما در اين هفته 
و دماى باالى 45 درجه در گلستان, دستگاه هاى اجرايى 
ــروج از اداره, همه  ــاعت قبل از خ ــتند يك س ملزم هس
ــى را از مدار خارج كنند تا در اين  سيستم هاى سرمايش

روزهاى بحرانى, با مشكل كمبود برق مواجه نشويم.
 

اجرای عملیات لوله گذاری و خط انتقال 
درشھرستان اسالمشھر

ــركت  به گزارش روابط عمومى ش آب و فاضالب جنوب غربى استان آبفاى تهران
تهران مدير امور آبفاى شهرستان اسالمشهر با اعالم خبر 
ــه تاكيدات مدير عامل  ــت : با توجه ب مذكور اظهار داش
ــاميدنى  ــركت مبنى برتامين و توزيع آب آش محترم ش
ــت و كيفيت  ــتركين محترم با كمي ــهروندان و مش ش
ــعه محدوده  ــب و از طرفى بلحاظ توس مطلوب و مناس
ــه  گرفت ــورت  ص ــازهاى  س و  ــاخت  س و  ــهرى   ش
على الخصوص2 شهرك پرجمعيت مسكن مهر ضياءآباد 
ــتا و مخصوصا با هدف  ــترتوس ، لذا در همين راس و اس
ــال ،  ــذر از بحران و ايام پيك مصرف و فصول گرم س گ
ــه و ــورت گرفت ــوص ص ــن خص ــات الزم در اي  مطالع
 پروژه هاى مختلفى از جمله اجراى عمليات خط انتقال 
ــعه و اصالح شبكه در دستور كار قرار گرفته و در  و توس

حال انجام مى باشد . 
ــفا نظر پور ضمن تشريح پروژه در اجراء شده در  ش
ــه دوم اين عمليات  ــد : قطع همين خصوص ياد آور ش
ــال 1000 ميلى مترى  ــه طول 1200 متر از خط انتق ب
 تهران اسالمشهر تا مخزن 10 هزار متر مكعبى اين شهر

( مخزن گلدسته ) با استفاده از لوله هاى چدن داكتيل 
ــا به طول متر از اوايل  ــى مترى جمع 1000 و 700 ميل
ــروع گرديد و مطابق برنامه زمانبندى  تير ماه جارى ش
ــده پايان همين ماه نيز به اتمام و مرحله بهره بردارى  ش
ــهر با اشاره به اهداف  ــيد .  مدير امور آبفاى اسالمش رس
ــان كرد :  در حال حاضر آب  اجراى اين پروژه خاطر نش
آشاميدنى شهروندان و مشتركين محترم در اسالمشهر 
ــت و كيفيت مطلوبى تامين و  ــهرهاى تابعه با كمي و ش

توزيع مى گردد.  


