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 برگزاری نشست کارگروه ارزیابی استاند    اری 
تهران د    ر مالرد    

 

کارش��ناسان ارزیاب��ی استاند    اری تهران د    ر ش��هرد    اری مالرد     
بمنظور شناسایی نقاط قوت و آسیب شناسی و ارائه راهکارهایی 
برای ارتقا، کارآمد    ی و اثربخشی برنامه ها د    ر ش��هرد    اری مالر 
د     حاض��ر واز معاونته��ا ، سازمانه��ا و مناطق ش��هرد    اری بازد    ید     

نمود    ند     .
محمد     بهمنی ش��هرد    ار مالرد     د    رنشست کارگروه ارزیابی گفت 
: بازد    ید    های د    وره ای و ارزیابی موجب ارتقای و بهبود     عملکرد     
شهرد    اری د    ر خد    مت رسانی به شهروند    ان میگرد    د    . شهرمالرد     
ب��ا توج��ه به قرارگرفتن د    ر رد    ه ش��هرهای کمت��ر برخورد    ار وبا 
وج��ود     کاست��ی ها و کمبود     ه��ای بسیار اما روند     خد    مت رسانی 
به شهروند    ان و انجام پروژه های عمرانی همچنان اد    امه د    ارد     
و تعطی��ل نش��د    ه اس��ت . ازجمل��ه پروژه ها ک��ه د    ر سال جاری 
د    رجری��ان اس��ت میت��وان به فرهنگسرای بزگ ش��هر ، ۲ خانه 
فرهنگ ، پارکینگ طبقاتی ، ورزشگاه ۲۰۰۰ نفری ،ساختمان 
آت��ش نشان��ی اش��اره کرد     که ۵۲ د    رص��د     بود    جه د    رسال 1۴۰۰ 

می باشد     .
د    راین ارزیابی معاونت های خد    مات ش��هری ، ش��هرسازی و 
معماری ، کمیسیون ماد    ه 1۰۰، سازمان آتش نشانی ، مد    یریت 
فض��ای سب��ز و سیما و منظر ش��هری ، مد    یریت منابع انسانی ، 
سازمان حمل و نقل بارو ترافیک و مد    یریت بحران و پد    افند     غیر 

عامل شهرد    اری مالرد     مورد     بازد    ید     و ارزیابی قرار گرفتند     .

۲۰۰ هزار تن چغند    ر از نهاوند     تحویل 
کارخانه های قند     شد    

مد    یر جهاد     کشاورزی ش��هرستان نهاوند     از تحویل ۲۰۰ هزار 
تن چغند    ر توسط کشاورزان شهرستان نهاوند     به کارخانه های 

قند      خبر د    اد    .
علی مروت امیری اظهار کرد    : کار برد    اش��ت چغند    ر از مهرماه 
س��ال جاری آغاز ش��د    ه و تحویل کارخانه ه��ای طرف قرارد    اد     
همد    ان، لرستان، بنیاد     اصفهان، نقش جهان اصفهان و قزوین 

شد    ه است.
وی با بیان اینکه قرارد    اد     سطح زیر کشت سال زراعی گذشته 
3 هزار و 3۰۰ هکتار بود     که خوشبختانه این میزان به بیش از 
سه هزار و ۷۰۰ هکتار رسید     افزود    : برای سال زراعی آیند    ه نیز 
ق��رارد    اد     کش��ت چهار هزار و 3۰ هکتار امضا ش��د    ه که تا کنون 
۸۵ د    رصد     از اراضی کشت شد    ه سبز شد    ه که پیش بینی می شود     

۲۴۰ هزار تن محصول از آن برد    اشت شود    .
وی د    ر پایان سخنانش به مزایای کشت چغند    ر قند     اشاره کرد     و 
افزود    : چغند    ر به عنوان یک گیاه استراتژیک باعث ایجاد     تنوع 
د    ر الگوی کشت گیاهان با مزیت نسبی، ایجاد     تناوب زراعی و 

حرکت به سمت کشاورزی پاید    ار می شود    .

تقد    یر و تشکر از خیر مد    رسه ساز اراکی 
با حضور فرزاد     مخلص االئمه استاند    ار محترم استان مرکزی ، 
فاطم��ه مهاجرانی معاونت برنامه ریزی و مشارکتهای مرد    می 
سازم��ان نوس��ازی ، توسعه و تجهیزات مد    ارس کشور ،جعفری 
مد    یر عامل و معاونت نیروی  انسانی د    انشگاه فرهنگیان کشور 
، علی فخاری رئیس مجمع خیرین مد    رسه ساز استان مرکزی 
و اعضای هیئت مد    یره همراه ، حسین محمد    ی و آرش د    انش 
نژاد     مد    یر کل و معاون مشارکت های مرد    می اد    اره کل نوسازی 
استان مرکزی طی مراسم و آئین ویژه ای از توکلی خیر مد    رسه 
ساز اراکی د    ر محل د    فتر ایشان تقد    یر و تشکر ویژه ای به عمل 
آمد    . توکلی خیر مد    رسه ساز هشتاد     و پنج ساله گرانمایه ، از اهالی 
و بازاریان قد    یمی ش��هر اراک است که تا کنون د    ر امر مقد    س 
مد    رسه سازی فعالیت و مشارکت های ویژه ای د    اشته است و 
بخش اعظمی از د    اش��ته های خود     را د    ر این راه صرف نمود    ه 
است . اولین پروژه و مد    رسه توسط ایشان د    ر سال 13۸۵ با نام 
مد    رسه »مرحوم مهد    ی توکلی« )پد    ر ایشان ( واقع د    ر شهرک 
گرد    و شهر اراک ساخته شد    ه است. ایشان تا کنون هفت پروژه 
و مد    رسه را احد    اث و د    ر ساخت آنها مشارکت فعالی د    اشته است.  
یکی از مهم ترین پروژه های ایشان ایجاد     کلینیک و د    رمانگاه 
فرهنگیان د    ر فاز یک است که هم اکنون این پروژه د    ر مرحله 
د    ر د    ست اجرا فاز د    و این د    رمانگاه قرار د    ارد     . وی نیز هم اکنون 
د    ر حال ساخت خوابگاه د    انشجویی د    انشگاه فرهنگیان د    ر محل 

پرد    یس زینب کبری شهر اراک می باشد     .  

د    و کارمند     پاالیشگاه گاز ایالم پژوهشگر و 
فناوری برتر استان شد    ند    

 ایالم_رئی��س پژوه��ش و فناوری ش��رکت پاالیش گاز ایالم 
گفت: د    و نفر از کارکنان پاالیشگاه گاز ایالم د    ر بین د    ستگاه های 
اجرایی استان به عنوان پژوهشگر و فناور برتر برگزید    ه شد    ند    . 
محسن خزلی با اعالم این خبر اظهار د    اشت: پیرو نامه د    ریافتی 
از د    انشگاه ایالم پژوهشگران و فناوران برتر این شرکت مطابق 
د    ستورالعمل بیست و د    ومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و 
فناوران برتر که بر اساس فعالیت های پژوهشی شامل مقاالت 
ارائ��ه ش��د    ه د    ر ژورنال های معتب��ر بین المللی، مقاالت علمی 
و پژوهش��ی و مشارک��ت د    ر انج��ام طراح��ی پژوهش فناوران 
می باشند    ، برگزید    ه شد    ند    . وی افزود    : به منظور گسترش فرهنگ 
پژوه��ش و ارج نه��اد    ن به مق��ام پژوهشگران و ایجاد     و احیای 
تفک��ر و پژوه��ش ب��ا رویکرد     مسئله محور طی مراسمی توسط 
مد    یرعامل ش��رکت پاالیش گاز ایالم، همکاران مورد     تجلیل 

قرار گرفتند    . 

اخبار كوتاه

شهرستان ها

بررسی آخرین وضعیت مصرف گاز د    ر استان  قزوین تقد    یر ویژه استاند    ار از خد    مات نجات گران هالل احمر 
استاند    ار همد    ان با حضور د    ر پایگاه امد    اد    ی هالل احمر د    رگرد    نه اسد    آباد     و بازد    ید     مید    انی 
از این گرد    نه با اد    ارات و ارگان های خد    مات رسان د    ر محل پایگاه تشکیل جلسه د    اد    . به 
گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان همد    ان د    ر این بازد    ید     که روز جمعه 
اول بهمن1۴۰۰ انجام گرفت ابتد    ا مد    یرعامل جمعیت هالل احمر استان همد    ان ضمن 
خیرمقد    م به استاند    ار وتقد    یر ازخد    مات د    اوطلبانه وایثارگرانه نجاتگران، گفت: جمعیت 
هالل احمر سازمانی است مرد    م نهاد     و د    اوطلب محور با روحیه د    اوطلبی و جهاد    ی که 
د    ر حوزه های مختلف و د    ر تمامی صحنه های حواد    ث که نیاز به خد    مات این جمعیت 

باشد     پررنگ ظاهر می شود    .علی سنجربگی د    ر اد    امه گزارشی از اقد    امات نجاتگران د    ر برف و کوالک، خد    مات د    هی مناسب 
به مسافران و اسکان اضطراری د    ر راه ماند    گان ارائه نمود    . د    ر اد    امه استاند    ار همد    ان از کلیه عوامل و د    ستگاه های مختلف 
خد    مات رسان به ویژه جمعیت هالل احمر استان که به صورت شبانه روزی د    ر محورهای مواصالتی استان مشغول ارائه 
خد    مات امد    اد    ی می باشد     تقد    یر نمود    .د    کتر علیرضا قاسمی فرزاد     ضمن تقد    یر ویژه از نجاتگران د    اوطلب هالل احمربا اشاره 
به حضور به موقع نجاتگران و نحوه خد    مات رسانی مناسب آنها، از اقد    امات و تد    ابیر اند    یشید    ه شد    ه جمعیت هالل احمر استان 
جهت مقابله با بحرانها و امد    اد    رسانی به مسافران، د    ر راه ماند    گان و رانند    گان عبوری د    ر محورهای مواصالتی استان د    ر برف 

و کوالک نفسگیر شب گذشته قد    رد    انی نمود     و این امد    اد     رسانی مناسب را قابل تقد    یر خواند    . 

با توجه به کاهش محسوس د    مای هوا و افزایش مصرف گاز توسط مشترکین گاز 
استان قزوین، جلسه اضطراری کمیته مد    یریت بحران و پد    افند     غیرعامل با حضور 
تمامی اعضاء و به منظور بررسی آخرین وضعیت مصرف گاز د    ر استان و راهکارهای 
جلوگیری از کاهش فشار و قطع گاز مشترکین به ویژه د    ر بخش خانگی برگزار و 
تصمیمات مقتضی اتخاذ شد    .  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین؛ 
اسماعیل مفرد     بوش��هری مد    یرعامل این ش��رکت اظهار د    اش��ت: با توجه به مصرف 
1۶ میلیون مترمکعب گاز توسط مشترکین طی ش��بانه روز گذش��ته، ش��اهد     رش��د     

مصرف 33 د    رصد    ی نسبت به هفته قبل بود    ه ایم که براین اساس جلسه اضطراری کمیته مد    یریت بحران و پد    افند     
غیرعامل با حضور تمامی اعضاء و به منظور بررسی آخرین وضعیت مصرف گاز د    ر استان و راهکارهای جلوگیری 
از کاهش فشار و قطع گاز مشترکین به ویژه د    ر بخش خانگی برگزار و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد    . وی افزود    : به 
منظور استمرار جریان گاز برای تمامی مشترکین به ویژه مشترکین خانگی از عموم هم استانی های عزیز تقاضا می 
شود     ضمن رعایت نکات ایمنی نسبت به مصرف بهینه و رعایت الگوی مصرف ) 1۸ الی۲1 د    رجه سانیتگراد    ( وکم 
کرد    ن حد    اقل یک د    رجه د    مای سیستم گرمایشی و استفاد    ه از لباس مناسب زمستانی د    ر منزل و سایر اقد    امات اهتمام 

ویژه د    اشته باشند     تا شرکت را جهت خد    مات د    هی پاید    ار به مشترکین یاری کنند    . 

برگزاری جلسه کمیته امورگمرکی، بند    ری و حمل ونقل استان د    ر بند    ر بوشهر
بوشهر -خبرنگار تحارت :به منظور شناسایی و رفع موانع و مشکالت تجارت با کشورهای 
حوزه خلیج فارس، جلسه کمیته امور گمرکی، بند    ری و حمل و نقل استان به میزبانی اد    اره 
کل بناد    ر و د    ریانورد    ی استان بوشهر برگزار شد    . به گزارش روابط عمومی، محمد     شکیبی 
نسب معاون بند    ری و اقتصاد    ی اد    اره کل بناد    ر و د    ریانورد    ی استان بوشهر د    راینباره گفت: 
به منظور شناسایی و رفع موانع و مشکالت تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس ، جلسه 

کمیته امور گمرکی، بند    ری و حمل و نقل استان به میزبانی اد    اره کل بناد    ر و د    ریانورد    ی 
استان بوشهر برگزار شد    . شکیبی نسب افزود    : این جلسه که با هد    ف رفع مشکالت تجارت 
ب��ا کشوره��ای ح��وزه خلی��ج فارس د    ر حوزه گمرکی، بند    ری و حمل و نقل ) د    ریایی. جاد    ه 
ای و هوایی( و تسهیل صاد    رات بویژه با کشور قطر بعنوان میزبان جام جهانی فوتبال د    ر 
سال ۲۰۲۲  انجام ش��د    و ش��رکت کنند    گان هرکد    ام به بیان  مشکالت و پیشنهاد    ات خود     

د    ر این خصوص پرد    اختند    . گفتنی است، کمیته امور گمرکی، بند    ری و حمل و نقل استان 
متشکل از اد    اره کل بناد    ر و د    ریانورد    ی استان بوشهر، ستاد     نظارت گمرکات استان،اد    اره کل 
راهد    اری و حمل و نقل جاد    ه ای، اد    اره کل فرود    گاههای استان و همچنین اتاق بازرگانی، 
صنایع، معاد    ن و کشاورزی استان، شورای هماهنگی بیمه های استان، شرکت کشتیرانی 

هوپاد     د    ریا و تعد    اد    ی از شرکت های نمایند    گی کشتیرانی می باشد    

د    ر آیی��ن تکری��م و معارفه مد    ی��ران کل سابق و جد    ید     
تامین اجتماعی قم، محمد     عاشوری رئیس سابق شعبه 
س��ه، ب��ه عنوان سرپرست اد    اره ک��ل تامین اجتماعی 

استان معرفی شد    .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اد    اره کل تامین اجتماعی 
ق��م، مع��اون حقوقی مجلس و امور بین الملل سازمان 
تامین اجتماعی د    ر این آیین طی سخنانی اظهار د    اشت: 
از نکته ه��ای مه��م د    ر گرفتن ِسمت و قبول مسئولیت، 
امانتد    اری د    ر قبال آن و مراقبت، د    غد    غه مند    ی و پرهیز 

از کاهلی و سستی است.
ابراهیم جواهری افزود    : خد    مت به مرد    م قم یک توفیق 
اله��ی اس��ت و نوکری این مرد    م ش��ریف و والیتمد    ار 

لیاقت می خواهد    .  
وی ب��ا بی��ان اینکه قم د    ارای ظرفیت های باالیی است 
گف��ت: از جمل��ه این ظرفیت ها می توان به حضور حرم 
حضرت معصومه، مراکز حوزوی و مد    ارس علمیه اشاره 
ک��رد     از ای��ن رو ب��ا استفاد    ه از ای��ن ظرفیت ها می توان 
د    ر الگوس��ازی و تقوی��ت فرهن��گ بیمه پرد    ازی نقش 

موفقی ایفا کرد    .
معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تامین 
اجتماع��ی ب��ا تاکید     بر لزوم پرهی��ز از سلیقه ای عمل 
کرد    ن خاطرنشان کرد    : قانونمد    اری، مرد    م د    اری ، کسب 
رضایت مرد    م و فساد     ستیزی باید     سرلوحه کار مد    یران 

و همکاران د    ر تامین اجتماعی باشد    .
گزارش حاکیست: د    ر کارنامه عاش��وری؛ کارش��ناس 
نامنویسی و حسابهای انفراد    ی ، کارشناس وصول حق 
بیمه ، د    بیر هیات بد    وی تشخیص مطالبات ، رییس و 
کارشناس ارشد     روابط عمومی و امور فرهنگی اد    اره کل 
تامین اجتماعی قم، رییس و کارشناس ارشد     بازرسی 
و رسید    گی به ش��کایات اد    اره کل تامین اجتماعی قم 
) نماین��د    ه د    فتر بازرسی مد    یرعامل تامین اجتماعی د    ر 

استان قم ) د    ید    ه می شود    .
ب��ه گ��زارش پایگ��اه اط��الع رسان��ی اد    اره کل تامین 
اجتماعی قم، این سازمان به عنوان بزرگترین سازمان 
بیمه ای د    ر قم بیش از ۶۲ د    رصد     جمعیت استان را تحت 

پوشش مقررات حمایتی قرار د    اد    ه است.
بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۲۴۰ هزار نفر از جمعیت 
استان قم به عنوان بیمه شد    ه اصلی و بیش از ۵9 هزار 
نفر به عنوان مستمری بگیر بازنشستگی، ازکارافتاد    گی 
و بازماند    گان از تعهد    ات بلند    مد    ت وکوتاه مد    ت بیمه ای 

و د    رمان بهره مند     می شوند    .
با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه ها، د    ر 
مجموع بیش از ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت استان قم عضو 

خانواد    ه تامین اجتماعی به شمار می روند    .

مد    یرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه این 
مجموعه برای مقابله با وقوع هرگونه حواد    ث احتمالی 
از جمله سیل، قطع گاز ناش��ی از بارش ها و ورود     تود    ه 

هوای سرد     د    ر زمستان آماد    گی کامل د    ارد    .
 عباس ش��مس اللهی عصر پنج ش��نبه د    ر جلسه کمیته 
مقابله با بحران که د    ر محل شرکت گاز استان برگزار 
ش��د    ، اظار د    اش��ت: با توجه به پیش بینی های صورت 
گرفته د    رخصوص خطر سیل د    ر استان، این ش��رکت 
هم��ه امکان��ات خود     را ب��رای مقابله با هرگونه حواد    ث 

طبیعی احتمالی آماد    ه کرد    ه است.
وی اف��زود    : ش��رکت گاز است��ان با آماد    گی کامل برای 
مقابل��ه ب��ا وقوع حواد    ث احتمالی طبیعی، غیرمترقبه یا 
هر گونه حواد    ث د    یگر، اتفاقات را د    ر ش��بکه توزیع گاز 
مد    یری��ت می کن��د     تا آحاد     مختلف مرد    م د    ر مصرف گاز 
د    چار کمبود     یا مشکل نشوند    . مد    یرعامل ش��رکت گاز 
است��ان ایالم گفت: بر اس��اس پیش بینی های سازمان 
هواشناسی د    رباره احتمال شد    ت بارند    گی ها د    ر اقصی 
نقاط استان، همه کارکنان ش��رکت گاز د    ر واحد     های 
ست��اد    ی و ش��هرستان ها د    ر حال��ت آماد    ه ب��اش بود    ه، 
همچنی��ن تجهیزات ش��رکت گاز نیز ب��رای مقابله با 
حواد    ث آماد    ه بکار هستند     و تُاسیسات و شبکه گازرسانی 

استان به طور مد    اوم رصد     و پایش می شوند    .
وی با بیان اینکه شرکت گاز استان با نصب تجهیزات 
استاند    ارد     و انجام تعمیرات پیشگیرانه د    ر ایستگاه ها و 
تُاسیسات خود     و نیز ایجاد     هماهنگی بسیار مناسب بین 
همکاران د    ر اقصی نقاط استان، سبب اطمینان  خاطر 

م��رد    م د    ر هنگ��ام وقوع حواد    ث و بالیای طبیعی برای 
خد    مات رسانی پاید    ار می ش��ود    ، تصریح کرد    : ش��رکت 
گ��از است��ان برای هر گونه ح��واد    ث احتمالی آماد    گی 
د    ارد     و برگزاری چنین جلساتی برای پیشگیری و رفع 
نواقص احتمالی است. عباس شمس اللهی با بیان اینکه 
پیشگیری همیشه بهتر از د    رمان است و حفظ آماد    گی 
برای مقابله با بحران ضرورت د    ارد    ، خاطر نشان کرد    : 
همه کارکنان شرکت گاز استان به خصوص نیروهای 
ام��د    اد    ی د    ر ح��ال آماد    ه باش هستند     تا د    ر صورت وقوع 
حواد    ث، از بروز هرگونه خسارت و آسیب به تُاسیسات 
گاز، شبکه و ایستگاه ها جلوگیری شود     و خللی د    ر روند     

گازرسانی به مشترکین ایجاد     نشود    .
مد    یرعامل ش��رکت گاز استان ایالم، گفت: به منظور 
پای��د    اری گ��از اقد    اماتی از جمله ل��وپ کرد    ن و اتصال 
خط��وط و ایستگاه ه��ا از جمله بخش میمه زرین آباد     و 
هلیالن برنامه ریزی های الزم انجام ش��د    ه است که 
باعت باال رفتن تاب آوری ش��بکه د    ر این مناطق تازه 

گازد    ار می شود    .

آماد    ه باش كامل شركت گاز استان  ايالم سرپرست اد    اره كل تامين اجتماعی استان قم معارفه شد    

د    ر مراسم برگزاری آیین عملیات اجرایی طرح ۲ هزار هکتاری 
بیابان زد    ایی و کاشت نهال د    ر خوزستان به مناسبت روز هوای 
پاک اعالم شد     که با کار آبخیزد    اری ۷۰ د    رصد     متوسط خسارت 

سیل کاهش می یابد    .
مسع��ود     منص��ور  معاون وزی��ر و رئیس سازمان جنگل ها مراتع 
و آبخی��زد    اری کش��ور  م��ی  گوید    : توانستی��م با کار آبخیزد    اری 
متوس��ط فرسای��ش آبی کشور را ک��ه ساالنه بیش از 1۶ ُتن د    ر 
هکت��ار اس��ت را 9 ُتن د    ر هکتار کاهش د    هیم که عملکرد     بسیار 

مناسبی است.
ب��ه گفت��ه منص��ور بیش از ۴۵۰ ش��هر و ۸ هزار و ۲۶۰ روستا د    ر 
معرض سیالب ها قرار د    ارند     یعنی از 1۲۵ میلیون عرصه کشور 
ک��ه نیازمن��د     ک��ار آبخیز د    اری است و  ۲۷ میلیون هکتار بعنوان 
پهنه های سیل خیز بحرانی د    ر نقشه سیل خیز کشور است که 
این تعد    اد     شهر روستا ها د    ر این پهنه ها قرار د    ارند    . او گفت: با کار 

آبخیزد    اری ۷۰ د    رصد     متوسط خسارت سیل کاهش می یابد    .
ای��ن مق��ام مسئ��ول سیالب ه��ای رخ د    اد    ه  د    ر 3۰ سال اخیر را  
بیش از ۷ هزار سیالب عنوان کرد     و گفت: هر سیالب متوسط 

۴۰  میلیارد     تومان خسارت د    اشته است.
منص��ور م��ی گوی��د    : رویکرد     کشور با مساعد    ت د    ولت و مجلس 
به سمت پیشگیری هد    ایت شود     د    رهمین موارد     سیل اخیر اگر 
نهضتی که بعد     از سیل اتفاق می افتد     و همه د    ستگاه ها پای کار 
هستن��د     بخش��ی قبل از وقوع سیل ها د    ر مد    یریت روان آب ها و 
اقد    امات بیومکانیک همکاری کنند     سیل خسارت کمتری وارد     
می کند    . به گفته معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها مراتع و 
آبخیزد    اری کشور  ۴۰ هزار و ۴۰۰ رش��ته قنات د    ر کشور وجود     
د    ارد     که ۵۵ تا ۶۰ د    رصد     به سمت کم آبی و خشک آبی حرکت 

می کند     و با اقد    امات آبخیزد    اری حد    ود     9 هزار و ۸۰۰ قنات پرآب 
شد    ند     و مهاجرت معکوس رخ د    اد    ه است.

ای��ن مق��ام مسئ��ول گفت: بیش از ۷۰۰ خیر آبخیز د    ار د    ر کشور 
د    اریم که انجمن خیرین آبخیز د    اری د    ر ۲ استان تشکیل شد    ه 
اس��ت ک��ه ت��ا االن بی��ش از ۲۵۰ هزار هکتار ک��ار آبخیز د    اری 

انجام د    اد    ه اند    .
معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزد    اری کشور  

گفت: ۲ هزار تشکل مرد    می نیز  از پارسال ش��کل گرفته است 
که د    ر این عرصه مشغول بکار هستند    .

منصور از ثبت نام 1۵۰ هزار همیار طبیعت د    ر سامانه های منابع 
طبیع��ی خب��ر د    اد     و گف��ت:  این همیاران هنگام حریق د    ر جنگل 

ها، مراتع  و مسائل د    یگر بسیج می شوند    .
معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزد    اری کشور  
از جمل��ه مصاد    ی��ق بارز مسئولیت ه��ای اجتماعی به همکاری 

صاحب��ان صنای��ع و صنع��ت د    ر کنار خود     ب��رای رفع مشکالت 
آلود    گی های زیست محیطی، حفظ خاک، جلوگیری از ریزگرد     ها 

و... اشاره کرد    .
ب��ه گفت��ه مع��اون وزی��ر و رئی��س سازمان جنگل ه��ا مراتع و 
آبخی��زد    اری کش��ور  د    ر بسی��اری از نقاط کشور 1۲ هزار جنگل 
ک��اری ب��ا همک��اری و کمک  معد    نکاران انجام ش��د    ه است که 

خیلی ارزشمند     است.
منصور گفت: د    ر تقویت منابع اعتباری استان د    ر حوزه  آبخیزد    اری 
و عرص��ه مقابل��ه با بیابان زایی هم��ه کمک کنند     همانطور که 
خوزست��ان د    ی��ن خ��ود     را به کشور اد    ا کرد    ه است ما نیز د    ین خود     

را به این استان اد    ا کنیم.
معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزد    اری کشور  
می گوید    : د    ر بارند    گی های نیمه د    ی ماه از هفتم تا 13 د    ر کشور 
د    ر ۸ استان ۴ هزار و 9۶۸ میلیون متر مکعب آب جاری شد     که 

یکی از این استان ها خوزستان است.
این مقام مسئول گفت: از اقد    امات آبخیز د    اری انجام ش��د    ه د    ر 
کش��ور  موف��ق  ب��ه مد    یریت به یک هزار و 9۸۰ مورد      ش��د    یم و 
۷۵۰ میلی��ون مت��ر مکعب نیز پشت بند     های کشور ذخیره ش��د     
که سفره ها را تقویت می کند    . به گفته منصور از این مقد    ار3۰۰ 
میلیون متر مکعب د    ر ۵ شهرستان  خوزستان که بارند    گی  بود     
روان آب ب��ود    ه و ۲۰۰ میلی��ون متر مکعب پشت بند     ها مد    یریت 

شد    ه  و میلیون متر مکعب نیز پشت بند     ها ذخیره شد    .
معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزد    اری کشور  
د    ر پای��ان گف��ت: یک��ی د    و سال است که معض��ل ریزگرد     مانند     
سال ه��ای گذش��ته نیست و امید    واریم ب��ا فوریت بقیه عملیات 

انجام شود    .

رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزد    اری کشور  خبر د    اد     :

با کار آبخیزد    اری ۷۰ د    رصد     متوسط خسارت سیل کاهش می یابد     

بازد    ید     نمایند    ه مرد    م رشت و خمام از پروژه های برق گیالن
جبار کوچکی نژاد     نمایند    ه مرد    م شریف شهرستان رشت و خمام 
از پروژه های پست غرب رش��ت و سلیماند    اراب ش��رکت برق 

منطقه ای گیالن بازد    ید     نمود    ند    .
کوچکی نژاد     د    ر این بازد    ید     ضمن قد    رد    انی از تالش های مد    یر 
عامل ش��رکت برق منطقه ای گیالن گفت: پروژه های خیلی 
ب��زرگ و سنگین��ی د    ر ش��رکت برق منطق��ه ای گیالن د    ر حال 
انجام می باش��د     که نیاز به منابع ماد    ی زیاد    ی د    ارد     که د    ر این 
زمینه مساعد    ت های الزم انجام خواهد     شد     تا با پیگیری های 
مستم��ر مد    ی��ر عام��ل برق گیالن ک��ه از نیروهای خیلی خوب 
بوم��ی و فن��ی است��ان است،این پروژه ها د    ر اسرع وقت به بهره 
برد    اری برسند     تا مرد    م عزیز استان و کشورمان بتوانند     از منافع 

آن ها بهره مند     شوند    .

بهمن د    اراب زاد    ه مد    یر عامل ش��رکت 
ب��رق منطق��ه ای گی��الن د    ر ای��ن 
بازد    ید    گفت: پروژه پست ۲3۰.۶3.۲۰ 
کیلوولت غرب رشت بزرگترین پروژه 
اجرایی کالن شهر رشت و بزرگترین 
پروژه شرکت برق منطقه ای گیالن از 

نظر میزان سرمایه گذاری است.
مد    ی��ر عامل ش��رکت برق منطقه ای 

گی��الن اف��زود    : ای��ن پروژه با هد    ف تعد    یل بار پست های انتقال 
مجاور و تقویت شبکه فوق توزیع مرکز استان با اعتباری حد    ود     
3۰۰ میلی��ارد     توم��ان د    ر ح��ال اح��د    اث  است که پیش بینی می 
ش��ود     د    ر ص��ورت تامین به موق��ع اعتبار د    ر سال 1۴۰1 به بهره 

برد    اری برسد    .
د    اراب زاد    ه مد    ی��ر عامل ش��رکت برق 
منطق��ه ای گیالن گف��ت: این پروژه 
برای ش��هرستان رشت کامال حیاتی 
ب��ود    ه و عمد    ه مشکالت ش��هرستان 
رش��ت ب��ا بهره ب��رد    اری از این پروژه 
برط��رف خواهد     ش��د    . با بهره برد    اری 
از این پست و خط چهارمد    اره مختلط 
۲3۰ و ۶3 کیلوولت غرب رش��ت – انزلی – پره سر بخشی از 

مشکل حبس تولید     نیروگاه پره سر حل خواهد     شد    .
وی افزود    : د    ر واقع با بهره برد    اری از این خط حد    ود     ۲۰۰ مگاوات 
از انرژی تولید    ی نیروگاه پره سر آزاد     خواهد     شد     و می تواند     به 

د    ست مشترکان محترم برسد    . آزاد     سازی این مقد    ار از ظرفیت 
نیروگاهی پره سر د    ر این برهه زمانی که کشور د    ر مواقع پیک بار 
با کمبود     تولید     نیروی برق مواجه است بسیار حیاتی و استراتژیک 

بود    ه و از اهمیت د    و چند    انی برخورد    ار است.
مد    یر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: هزینه اجرای 
پروژه ها د    ر استان گیالن بسیار باال می باش��د    . به علت ش��رایط 
جغرافیای��ی خ��اص است��ان گیالن، هزینه اج��رای پروژه ها د    ر 
استان چهار برابر سایر استان ها می باش��د    . گران بود    ن زمین، 
ضعی��ف ب��ود    ن باف��ت خاک، آبخیز ب��ود    ن زمین ها و د    سترسی 
بسی��ار سخ��ت به محل احد    اث فوند    اسی��ون و حمل مصالح به 
روش بسی��ار ابتد    ای��ی موجب تحمیل ای��ن هزینه ها و چند    ین 

برابر شد    ن آن می شود    .


