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بازدید از دو واحد تولیدی و صنعتی رامیان 
 

سرپرس��ت اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرس��تان رامیان گفت 
: در دهه تولید و تجارت فرماندار شهرس��تان رامیان ، امام جمعه 
،دادس��تان ، رییس دادگس��تری  و جمعی از مس��ئولین شهرستان 
رامیان از دو واحد تولیدی  واقع در شهرک صنعتی این شهرستان  
بازدی��د نمودن��د. به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت،معدن 
وتجارت استان گلستان ، حسین رنجبر گفت :در پنجمین روز از 
دهه تولید و تجارت طی بازدید مشترکی فرماندار شهرستان رامیان 
، امام جمعه ،دادس��تان ، رییس دادگس��تری  و جمعی از مس��ئولین 
شهرس��تان رامیان از دو واحد تولیدی صنعتی منحصر و ایلیادکار 
وشمگیر واقع در شهرک صنعتی رامیان بازدید نمودند و از نزدیک 
به بررسی موارد پیش روی تولید، درخواستها و مشکالت این دو 
واحد تولیدی پرداختند.وی گفت : در این بازدید مدیران واحدهای 
صنعتی مذکور گزارشی از روند تولید محصوالت و مشکالت واحد 
خود را عنوان نمودند که فرماندار ، دادستان و ریاست دادگستری 
شهرستان رامیان با بیان نامگذاری شعارسال از سوی مقام معظم 
رهبری )تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین( از تمامی دستگاههای 
اجرایی شهرستان خواستار اقدام جدی جهت رفع موانع تولید برای 
تولیدکنندگان شدند. رنجبر گفت : در این بازدید رئیس دادگستری  
شهرس��تان رامیان عنوان نمود، که در کنار تولیدکنندگان بوده و 
حمایت خود را جهت س��هولت در امورات تولید و امر اش��تغالزایی 

بعمل خواهند آورد.  

ترمیم معابر اصلی در دستور کار است              
شهردار همدان گفت: هدف گذاری روزانه یک هزار تن آسفالت و 

ترمیم معابر اصلی شهر همدان در دستور کار است.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان، 
س��ید مس��عود حس��ینی از ترمیم، فینیش��ری و بهسازی آسفالت  
معابر اصلی شهر همدان خبر داد.وی اطالع رسانی و آگاه سازی 
شهروندان در خصوص خدمات ارائه شده توسط مدیریت شهری 
را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود:  با توجه به اینکه آسفالت معابر  
جزو شاخص های مهم در افزایش رضایتمندی شهروندان است 
مقرر شد میزان آسفالت ریزی، درزگیری و ترمیم معابر شهری که 
در این حوزه  مشکل دارند به اطالع عموم مردم برسد. وی با بیان 
اینکه ترمیم و بهسازی معابر شهر همدان در دستور کار مدیریت 
ش��هری قرار دارد، اظهار کرد: با توجه به اولویت های اعالم ش��ده 
توسط مناطق و نیاز  به ترمیم و بهسازی آسفالت مناطق مختلف 
ش��هر  تالش داریم توزیع آس��فالت به طور عادالنه در بین مناطق 
و سطح شهر تقسیم گردد.     شهردار همدان با اشاره به ضرورت 
آگاهی شهروندان از این سطح گسترده ترمیم و بهسازی آسفالت، 
افزود: با توجه به بررسی های فنی صورت گرفته توسط همکاران 
ش��هرداری  تالش داریم هدف گذاری روزانه هزار تن آس��فالت را 
محقق کنیم. شایان ذکر است جدول پیوست برنامه اجرایی واحد 
آسفالت شهرداری همدان از تاریخ ۱ /4/ ۱4۰۱ در سطح مناطق 

چهارگانه شهرداری همدان می باشد.
  

 برپایی ایستگاه فرهنگی 
در نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر  

در سالروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر به همت واحد آسیب های 
اجتماعی شهرداری کهریزک، ایستگاه فرهنگی برپا گردید و مورد 
بازدید مراجعه کنندگان قرار گرفت. علی کلهر؛ شهردار کهریزک با 
اعالم این خبر گفت: در راستای اهمیت و ضرورت مقوله پیشگیری 
از مصرف مواد مخدر و آگاه سازی جوانان و نوجوانان و والدین از 
مخاطرات مصرف مواد مخدر، نمایشگاه روز جهانی مبارزه با مواد 
مخدر از سوی شهرداری کهریزک در فرهنگسرای والء دایر شد 
و واحد روابط عمومی و آسیب های اجتماعی شهرداری کهریزک 
به عنوان نماینده این نهاد با استقرار ایستگاه فرهنگی و ارائه برنامه 

های متنوع در این نمایشگاه نقش موثری را ایفا کردند.
وی افزود: تجربه ثابت کرده است که همواره پیشگیری از درمان 
اهمیت بیشتری دارد و برپایی اینگونه نمایشگاه ها تاثیر بسزایی در 
آگاه سازی خانواده ها و آشنایی آنان با عوارض سوء مصرف مواد 
مخدر دارد. ش��هردار کهریزک خاطر نش��ان کرد: مدیریت شهری 
شهرداری کهریزک  آمادگی الزم را برای برپایی نمایشگاه های 
مشابه در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی در شهر کهریزک دارد 
که با هماهنگی واحد اسیب های اجتماعی، بستر الزم برای برپایی 
کارگاه های اموزشی و نمایشگاه های مربوطه فراهم خواهد شد.

   معاون سیاسی و اجتماعی 
استانداری خوزستان منصوب شد

به پیش��نهاد اس��تاندار خوزس��تان و با حکمی از سوی وزیر کشور 
معاون سیاس��ی و اجتماعی اس��تانداری خوزستان به مدت 4 سال 
منصوب شد.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری خوزستان، 
به پیش��نهاد اس��تاندار خوزس��تان و با حکمی از سوی وزیر کشور 
عبدالرضا س��یفی به س��مت معاون سیاسی و اجتماعی استانداری 
خوزستان به مدت 4 سال منصوب شد. در حکم انتصاب وی آمده 
است؛ نظر به سوابق و تجربه علمی و عملی جنابعالی به موجب این 
حکم شما را به مدت 4 سال به سمت معاونت سیاسی و اجتماعی 
آن استان منصوب می نماییم. امید است با اتکال به خداوند متعال، 
رعایت تقوای الهی و موازین شرعی در چارچوب قوانین، مقررات 
و تدابی��ر ابالغ��ی در چارچوب قوانین، مقررات و تدابیر اس��المی، 
ضمن تعامالت الزم با مسئولین سایر سازمان ها و نهادها با تفکر 
و مدیریت انقالبی جهادی و بهره گیری از نیروهای متعهد، ارزشی 
و متخصص در اجرای سیاس��ت های دولت مردمی و برنامه های 
وزارت کشور و استانداری در انجام وظایف و مسئولیت های محوله 
با سرلوحه قرار دادن محورهای زیر ظل توجهات حضرت ولی عصر 
)عج( و تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی 

امام خامنه ای موفق و سرافراز باشید.

اخبار كوتاه

شهرستان 

تسریع پروژه راه آهن بیرجند- قاین- یونسیاعالم سقف تسهیالت کمک ودیعه مسکن 
 مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان بوش��هر گفت: س��قف تسهیالت کمک ودیعه 
مسکن در تهران، کالنشهرها و سایر نقاط شهری به ترتیب ۱۰۰، 7۰ و 4۰ میلیون 
تومان مصوب و به شبکه بانکی کشور ابالغ شده است. نرخ سود تسهیالت ودیعه 

مسکن ۱8 درصد و طول دوره بازپرداخت پنج ساله است.
سید محمود دستغیبی مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در خصوص جزئیات 
اعطای تسهیالت کمک ودیعه مسکن اظهار داشت: ثبت نام برای وام کمک ودیعه 
مسکن از طریق سامانه  جامع طرح های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی 

به نشانی http://saman.mrud.ir در بخش ثبت نام تسهیالت کمک ودیعه انجام می شود.
دستغیبی با بیان اینکه ثبت نام برای این تسهیالت از ۱6/۳/۱4۰۱  آغاز شده است اذعان داشت: سقف تسهیالت 
کمک ودیعه مسکن در تهران، کالنشهرها و سایر نقاط شهری به ترتیب ۱۰۰، 7۰ و 4۰ میلیون تومان مصوب و 
به شبکه بانکی کشور ابالغ شده است. نرخ سود تسهیالت ودیعه مسکن ۱8 درصد و طول دوره بازپرداخت پنج 
ساله است و همچنین بسته به اینکه تقاضاها در کدام شهرها و چه تعداد باشد قطعا روی تعدادی که می توانند از 

این تسهیالت استفاده کنند تاثیر می گذارد. 

 رضا بهنام - تجارت؛ در جلسه ای به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور و با حضور 
استاندار خراسان جنوبی، راهکارهای تسریع روند اجرای پروژه راه آهن بیرجند- قاین- 
یونسی بررسی شد. این جلسه با حضور نمایندگان حوزه های مرتبط و بانک های عضو 
کنسرسیوم بانکی پروژه راه آهن بیرجند- قاین- یونسی و به منظور پرداخت ۲ هزار و 
6۰۰ میلیارد تومان تسهیالت مربوطه، توسط صندوق توسعه ملی برگزار شد. در این 
جلسه مقرر شد؛بانک ملی ظرف حداکثر یک هفته موافقت کتبی خود به میزان 6۰۰ 
میلیارد تومان براي سهم عاملیت را اعالم نماید. پس از تحقق این بند، بانک رفاه)) 

س��رگروه بانکی(( ظرف حداکثر یک هفته کنسرس��یوم بانکی را تش��کیل داده و مراتب را به صندوق توس��عه ملی اعالم 
نماید.با توجه به اینکه پروژه راه آهن بیرجند- قاین- یونسی از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان خراسان جنوبی می 
باشد، معاونت اجرایی رئیس جمهور، در خصوص اهتمام حوزه ها در اجرای تعهدات شان، پیگیری الزم را انجام خواهد 
داد.شایان ذکر است: این جلسه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیر کل راه و شهرسازی استان، 
مدیرعامل شرکت احداث راه آهن بیرجند - قاین – یونسی و نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی،وزارت امور اقتصادی 
و دارایی،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،سازمان برنامه و بودجه کشور،صندوق توسعه ملی، بانک ملی ایران،بانک 

ملت ایران،بانک تجارت ایران،بانک رفاه کارگران،بانک خاورمیانه و بانک ایران زمین همراه بود.

۷۲ میلیون تردد در سه ماهه اول امسال 
 اراک - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی از 7۲ میلیون و ۱۰۳ 

هزار و 64۲ تردد در راه های استان مرکزی خبر داد.
مهرداد جهانی با اشاره به افزایش ۳۱ درصدی تردد در شبکه راه های استان مرکز اظهار 
کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه 7۲ میلیون و ۱۰۳ هزار و 64۲ تردد توسط 

68 سامانه تردد شمار آنالین در راه های شریانی استان مرکزی به ثبت رسید.
وی افزود: با توجه به کنترل بیماری کرونا در کشور و افزایش تردد خودروهای سواری و 
سفرهای جاده ای طی ماه های اخیر، سهم تردد خودروهای سبک به 8۰ درصد افزایش 
یافته و حکایت از سهم ۲۰ درصدی تردد وسایل نقلیه سنگین در محورهای مواصالتی 

استان دارد. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی عنوان کرد: سال 
گذش��ته س��هم تردد وس��ایل نقلیه س��نگین در راه های استان مرکزی ۲5 درصد بود که 
امسال ۲۰ درصد کاهش داشته است. جهانی تصریح کرد: در این بازه زمانی ۱5 میلیون 
و 8۹ هزار و ۱۲۹ وسیله نقلیه به استان وارد و ۱5 میلیون و ۲۲6 هزار و ۹۰8 وسیله از 

استان خارج شده که به ترتیب رشد ۳7 و ۳8 درصدی را در پی داشته است.
وی ادامه داد: استان مرکزی از لحاظ میزان ترددهای بین استانی، پس از استان های 
تهران و البرز، رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده و از لحاظ مجموع ترددهای 

ثبت شده در تمامی راه های شریانی، از یازدهمین جایگاه در کشور برخوردار است.

وی افزود: در سه ماهه اول امسال بیش از هفت میلیون و سه هزار و ۱۲8 وسیله نقلیه 
به مرکز اس��تان وارد و 7 میلیون و 45 هزار و ۲۲۰ وس��یله از آن خارج ش��ده اس��ت که 
در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل به ترتیب از افزایش ۳۰ و ۳5 درصدی برخوردار 
بوده اس��ت. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان با اش��اره به نصب و راه 
اندازی ۲4 س��امانه ثبت تخلف س��رعت در محورهای مواصالتی اس��تان و تجهیز آنها 
به سیس��تم محاس��به میانگین سرعت در س��ال گذشته عنوان کرد: متأسفانه همچنان 
میانگین سرعت ثبت شده در راه های استان مرکزی ۱۱ کیلومتر بر ساعت از میانگین 

کشوری باالست.

منطق��ه ای  آب  ش��رکت  مدیرعام��ل  تبری��ز- 
آذربایجان ش��رقی با بیان اینکه شهروندان در مصرف 
آب صرفه جویی کنند، گفت: وضعیت آبی تبریز نگران 
کننده بوده و میزان مصرف و تولید آب ش��رب در این 

شهر برابر است.
یوس��ف غفارزاده گفت: امس��ال بارش ها نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل ۳ درصد کاهش یافته اس��ت، 
از میانگین س��االنه نیز ۱5 درصد ش��اهد کاهش میزان 

بارش هستیم.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه جلفا ب��ا ۱۰۱ میلی متر بارش 
کمتری��ن و ورزق��ان با ۳۰5 میلی متر بارش بیش��تر را 
در استان به خود اختصاص داده اند، افزود: امسال دما 
نسبت به سال گذشته یک تا ۱.5 درصد کاهش یافته 
اس��ت ک��ه خبر امیدوار کنن��ده ای برای کاهش تبخیر 

آب به شمار می رود.

غفارزاده با اش��اره به اینکه میانگین ذخیره س��دهای 
استان 58 درصد بوده و 4۲ درصد سدهای آذربایجان 
ش��رقی خالی اس��ت، افزود: سد ستارخان، سدعلویان، 
س��د میانه و س��د نهند نقش مهمی در تأمین آب شرب 

شهرهای استان دارند.
وی در خصوص وضعیت س��د س��تارخان افزود: این 
س��د نقش مهمی در تأمین آب ش��رب اهر دارد، اعالم 
کرده ایم که اولویت اس��تفاده از آب س��د مصارف شرب 

بوده و کشاورزی در اولویت بعدی است.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای اس��تان ادامه داد: در 
تابستان امسال مدیریت شده پیش می رویم تا آب شرب 

شهرها و روستاهای آذربایجان شرقی قطع نشود.
غف��ارزاده ب��ا بیان اینکه ش��هر مراغه، مل��کان، بناب، 
آذرش��هر، اس��کو و تبریز در مس��یر زرینه رود هستند و 
بخشی از آب مورد نیاز آنها از طریق خط انتقال زرینه 
رود تأمین می ش��ود، گفت: برخی دیگر از ش��هرهای 

استان نیز از چاه استفاده می کنند.
وی در خصوص وضعیت آبی شهر تبریز نیز گفت: در 
تبریز شرایط خاص بوده و نگرانی داریم. میزان مصرف 
و تولید در این ش��هر برابر بوده و اگر اتفاق غیرمنتظره 
ای رقم بخورد شاهد قطعی آب خواهیم بود. امیدواریم 
م��ردم نی��ز در مصرف آب صرفه جویی کنند تا ش��اهد 

قطعی آب شرب نباشیم.

   مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب ایالم گفت: اگر 
مص��رف آب را در اس��تان ۲۰ درص��د کاه��ش دهیم، 
می توانی��م ب��دون تنش آبی اس��تان را از پیک مصرف 
عبور دهیم.  پرویز ناصری روز دوش��نبه در نشس��ت با 
اصحاب رس��انه اس��تان ایالم به مناسبت هفته صرفه 
جویی در مصرف آب اظهار داشت: ایالم در صدر استان 
هایی با تنش کم آبی قرار داشته که هم اکنون در شرایط 
مطلوبی قرار ندارد. وی با اشاره به اینکه ۹ شهر ایالم 
دارای تنش آبی است، افزود: تا این لحظه جز شهر چوار 

مشکل کم آبی در استان بوجود نیامده است.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب ایالم با بیان اینکه 
7۳ درص��د منابع آبی اس��تان زی��ر زمینی و ۲7 درصد 
نیز س��طحی اس��ت، تاکید کرد: از 577 روستای ایالم 
77 روس��تا ب��ا کمب��ود آب مواجهه بوده و مش��کل کم 
آبی ۱8 روس��تای هلیالن رفع و ۱۲ روس��تا دیگر در 

دست اقدام است.
ناصری یادآور شد: افزایش بیش از حد دما و در پی آن 
افزایش مصرف آب منجر به افت فشار و یا کمبود آب 
شده که برای رفع این مشکل، مشترکان ضمن رعایت 
الگوی مصرف نس��بت به نصب مخزن ذخیره آب در 
منازل خود اقدام کنند. وی با تاکید بر اینکه با مشترکان 
پرمصرف آب بطور قطع برخورد می شود، یادآور شد: 
از ش��هروندان خواهان گزارش انش��عابات غیرمجاز و 

مشترکانی که آب آشامیدنی را برای شستشوی کوچه 
و معابر هدر می دهند، به سامانه ۱۲۲ هستیم.

ناصری در ادامه ضمن دعوت مردم به مدیریت و رعایت 
الگوی مصرف، اظهار داشت: اطالعیه ها و هشدارهای 

آبفای استان را حتما پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه ضروری است برای گذر از تنش آبی، 
صرف��ه جوی��ی در مصرف را س��رلوحه تمام کارها قرار 
دهیم، افزود: حفاظت از آب بس��یار س��اده اس��ت  و می 
توانیم  این کار را در خانه از خودم ش��روع کنیم ، یک 
ق��دم کوچ��ک می تواند صدها لیتر به ذخیره آب اضافه 
کند و با اقدام هایی به ظاهر کوچک و کم هزینه مانند 
کاهش زمان اس��تحمام، عدم شس��ت و شوی ماشین 
و حی��اط من��ازل و ... مس��ائل را به گون��ه ای مدیریت 
کنی��م ت��ا امکان تامین آب برای همه هم اس��تانی ها 

فراهم شود.

تابستان بدون تنش آبی نيازمند صرفه جویی استوضعيت آبی تبریز نگران كننده است

مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان همدان گفت: اگر 
تصور کنیم امروز در میدان جنگ با دشمن هستیم، فرماندهان 
بس��یج ادارات ما در خط مقدم این امر هس��تند که می توانند با 
ورود ب��ه بح��ث مدیریت مص��رف و صرفه جویی انرژی مطامع 

دشمن را ناکام گذارند.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان 
همدان، علی سهرابی بیدار در همایش فرماندهان پایگاه های 
مقاومت بس��یج ادارات دس��تگاه های اجرایی استان همدان که 
به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با محوریت 
مدیریت مصرف برق برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
ش��هدا اظهار کرد: مهمترین موضوع و برنامه ما در حال حاضر 

عبور از پیک بار ۱4۰۱ است.
وی ضمن تقدیر از همکاری مجموعه س��پاه و بس��یج با شرکت 
توزیع نیروی برق استان همدان افزود: رویکرد این گردهمایی 

نیز بحث مدیریت مصرف برق است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به 
برگزاری رزمایش بکارگیری مولدهای اضطراری به همت سپاه 
عنوان کرد: این مجموعه همواره در کمک به دولت پیش��گام 
ب��وده و اگ��ر از ای��ن ظرفیت به ویژه بس��یج ادارات به درس��تی 
استفاده کنیم موفق خواهیم بود. وی با بیان اینکه همه ما باید 
در بح��ث مدیری��ت مصرف انرژی تالش و کمک کنیم، گفت: 
نتیجه این هم یاری برای مردم و رضایتمندی آنان خواهد بود. 
سهرابی بیدار تصریح کرد: از اوایل آغاز به کار دولت، طرح ها و 
برنامه های مختلفی برای عبور از پیک بار در کش��ور در دس��تور 
کار ق��رار گرفت��ه ک��ه به مرور تکمیل ش��دند و حوزه اول بحث 
افزایش تولید و حوزه دیگر مدیریت سمت تقاضا بود که مردم 

پای کار بیایند و خادمین خود را یاری کنند.
وی با اش��اره به مصوبه هیأت وزیران ادامه داد: در این مصوبه 
تکالیف مختلفی برای بخش های مختلف از جمله ادارات دیده 
ش��ده اس��ت که مکلف به کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در 
ساعات اداری و 6۰ درصدی در خارج از ساعات اداری شده اند. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان افزود: انتظار 
ما از مجموعه فرماندهان بسیج پایگاه های ادارات بسیج که به 

عنوان مرجع در ادارات خود هستند، این است که در این زمینه 
شرکت توزیع برق را یاری دهند.

وی با بیان اینکه اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف، امر به معروف 
است، گفت: امید است با محوریت فرماندهان بسیج ادارات این 
امر مهم به عنوان معروف عملی ش��ود و طمع دش��منان که به 
دنبال ایجاد مش��کل در موضوع آب و برق به عنوان مهمترین 

زیرساخت برای مردم هستند، ناامید شود.

سهرابی بیدار با اشاره به اینکه تکلیف ما این است که دشمن را 
ناکام بگذاریم، افزود: یکی از موضوعاتی که در پدافند غیرعامل 
مطرح بوده این است که آخرین حربه دشمن حمله نظامی است 
و از اولین اقدامات دشمن ایجاد نارضایتی و اختالل در خدمات 
به مردم اس��ت که تحریم ها و تبلیغ کاس��تی ها در جامعه نیز به 

همین منظور انجام می شود.
وی با تأکید بر اینکه ملت ما هوش��یار هس��تند و اجازه نخواهند 
داد دشمن به هدفش برسد، تصریح کرد: اگر تصور کنیم امروز 
در میدان جنگ با دشمن هستیم، فرماندهان بسیج ادارات ما در 
خط مقدم این امر هستند که می توانند با ورود به بحث مدیریت 

مصرف و صرفه جویی انرژی مطامع دشمن را ناکام گذارند.
س��ردار مظاهر مجیدی، فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان 
همدان نیز در این همایش با بیان اینکه امید است رسالتی که 
ش��هدا بر دوش ما گذاش��تند به خوبی انجام دهیم و در مس��یر 
آنان جای گیریم، اظهار کرد: لطفی که خداوند ش��امل حال ما 
کرده این اس��ت که زیر س��ایه والیت هس��تیم و باید شاکر این 
مه��م باش��یم.  وی ب��ا اش��اره به بیانات مق��ام معظم رهبری در 
خصوص سبک زندگی اسالمی افزود: ایشان ۳5 مورد را برای 
س��بک زندگی اس��المی نام می برند که اگر ما بتوانیم این الگو 
را فرهنگ س��ازی کنیم بس��یاری از مش��کالت ما در کشور حل 

و فصل می شود.
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان گفت: ما مأموریت 
بزرگی در س��ازمان بس��یج داریم و آن بس��یج کردن قش��رهای 
مختل��ف جامع��ه و فرهنگ س��ازی در خصوص موضوعاتی که 
کشور به آن نیاز دارد که این مسئولیت سنگینی است و امید است 

عمل و رفتار ما به گونه ای باشد که بتوانیم پاسخگو باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

فرماندهان بسیج ادارات در خط مقدم مدیریت مصرف هستند

۸۶ روستای زنجان در تنش دائم آبی هستند
شامی- تجارت: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
گفت: 86 روس��تای اس��تان دارای تنش دائم آبی هس��تند، ۱۱6 
روستا تنش آبی فصلی دارند و فقط در فصل تابستان وبه دلیل 

مصارف خارج از عرف دارای تنش آبی هستند.
علیرضا جزو قاسمی به مناسبت هفته صرفه جویی در آب و در 
نشس��ت خبری با خبرنگاران اس��تان با تشریح فعالیت ها افزود: 
بر این اس��اس ۱6۹ روس��تا به دلیل مشکل تاسیساتی، فرسوده 
شدن تاسیسات و خشک شدن منابع آبی دارای مشکل هستند 
و ۱۳7 روستا نیز که عمدتًا روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار هستند 

تحت پوشش شرکت آبفا قرار ندارند.
وی اضافه کرد: هم اکنون 5۰8 روس��تا تحت پوش��ش ش��رکت 
آبفا هس��تند و از طرفی در ۲۳6 روس��تا پروژه  مختلف آبرس��انی 

در حال اجراس��ت و در س��ه ماهه اول سال 
جاری نیز توانستیم در 5۱ روستامشکل اب 
را برطرف کنیم. این مسوول  با بیان اینکه 
هدررفت ظاهری مربوط به مصارف بدون 
کنتور و انش��عابات غیرمجاز اس��ت،   ادامه 
داد: 5۰ درصد آب در روستاها و ۲4 درصد 
در شهرها به هدر می رود که در هر ۲ بخش 

5۰ درصد هدررفت ظاهری و 5۰ درصد نیز واقعی است در حالی 
که میزان هدررفت آب ش��هری در کش��ورهای توسعه یافته ۱5 
درصد اس��ت. مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان زنجان 
در خصوص بازچرخانی آب به چرخه مصرف نیز گفت: در این 
خص��وص پروژه های��ی در 7 شهرس��تان اس��تان در حال اجرا و 

بهره ب��رداری داریم و همچنین یک پروژه 
روستایی در حال بهره بهره برداری و ۲ پروژه 

روستایی نیز در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه پساب، مطمئن ترین منبع 
برای اس��تفاده صنای��ع بوده و ۹۹.۹ درصد 
فاضالب ه��ا، آب اس��ت، اظه��ار داش��ت: 
فاضالب��ی که اج��را می کنیم طبق قوانین 
برای فاضالب انس��انی بوده و ش��رکت آب و فاضالب، مسئول 
آب جوی ها یا باال آمدن چاه های جذبی نیست گرچه در خیلی 
موارد این آب ها را نیز به فاضالب متصل می کنند. جزءقاسمی 
با بیان اینکه س��امانه تلفنی ۱۲۲ به صورت ش��بانه روزی و ۲4 
س��اعته آماده پاسخگویی اس��ت، خاطرنشان کرد: این سامانه، 

تمام مواد مربوط به حوزه آب و فاضالب شهری و روستایی را 
دریافت و کد رهگیری ارائه می دهد که ش��هروندان با اس��تفاده 
از این کد رهگیری می تونند تمام خدماتی که مورد نظرش��ان 

بوده را خیلی راحت و سریع پیگیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه   سفره های زیرزمینی و روان آب های زنجان  
وضعیت مناس��بی ندارند، گفت: امس��ال ذخیره آب سد تهم 5۰ 
درصد نس��بت به س��ال قبل کمتر ش��ده و این در حالی است که 
در سال گذشته نیز در تامین منابع آبی مشکل داشتیم لذا تمام 
این موارد می طلبد که از منابع موجود به صورت بهینه مصرف 
کنیم. به گفته این مس��وول؛ تقاضای آب را با فرهنگ س��ازی 
و آگاه س��ازی باید مدیریت کرده و بخش��ی را هم با پروژه هایی 

برطرف کنیم که در دست اجرا داریم.


