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ایرانزمین
اخبار
استاندار گلستان:

مخابرات منطقه گلستان جزء
دستگاههای خوشنام استان میباشد

در دیدار شهمرادی با استاندار گلستان در
خصوص راهکارهای توسعه هر چه بیشتر
ارتباطات مخابراتی در استان بحث و تبادل
نظر شد.در دیدار غالمعلی شهمرادی مدیر
مخابرات منطقه گلستان با هادی حق شناس
استاندار محترم استان که در دفتر استاندار
برگزار شد ،راهکارهای الزم برای توسعه هر
چه بیشتر مخابرات در استان بررسی و مقرر
شد حمایتهای الزم در این خصوص از سوی
استانداری گلستان صورت پذیرد.استاندار
گلستان با اشاره به اینکه مخابرات منطقه
گلستان از دستگاههای خوشنام استان است
گفت  :با فعالیتهای انجام شده در چند
سال اخیر میتوان مخابرات را از دستگاههای
خدمت رسان موفق و خوشنام دانست و
باید این مسئله تداوم یابد و مردم از بهترین
امکانات و خدمات مخابراتی بهره مند شوند.
وی مخابرات را مبنای توسعه زیرساخت استان
دانست و اشاره کرد :برای توسعه و پیشرفت
استان میبایست زیرساختهای ارتباطی مناسب
فراهم باشد که این امر در حال حاضر مشهود
بوده و امیدواریم با همکاری تمامی سازمانها
علی الخصوص فرمانداریها کیفیت زیرساخت
ارتباطی استان بیشتر و بیشتر شود.همچنین
مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات
منطقه گلستان که به اتفاق معاون و تنی
چند از مدیران مخابرات در این دیدار حضور
داشتند از اقدامات انجام شده سخن گفت و
افزود هم اکنون فیبر رسانی به نقاط زیادی از
استان در مرحله اجراست که موجب تامین
ارتباطات مخابراتی با کیفیت در مناطقی از
استان بویژه روستاها خواهد شد.مدیر مخابرات
منطقه گلستان با تاکید بر ارائه بهترین خدمات
به مشتریان؛ به پروژه فاز  ۸توسعه ارتباطات
سیار استان اشاره کرد و گفت :در این طرح ۱۶۰
سایت جدید تلفن همراه در استان راه اندازی
خواهد شد و همچنین در بیش از  ۲۴۰سایت
ارتقاء تکنولوژی خواهیم داشت که افزایش
پوشش و همچنین سرعت اینترنت همراه را در
بر خواهد داشت  .مهندس شهمرادی در ادامه
با اشاره به معضل سرقت تجهیزات و کابلهای
مخابراتی گفت:این مسئله تاثیرات مخربی در
روند خدمت رسانی با کیفیت ایجاد کرده است
و موجب اختالل در ارائه خدمات و ارتباطات
پایدار مخابراتی به مردم استان شده است که
امیدواریم با حمایت استانداری و دستگاههای
قضایی و انتظامی بتوانیم آنرا کنترل نموده تا
از خسارتهای پی در پی جلوگیری و فرآیند
خدمت رسانی در اسرع وقت به مشتریان
صورت گرفته و اختالل در ارتباطات مخابراتی
به حداقل کاهش یابد.

 312کیلوگرم مواد مخدر در یزد
کشف شد
فرمانده انتظامی یزد گفت :در  ۲عملیات
جداگانه از همین تعداد خودرو عبوری ۳۱۲
کیلوگرم مواد مخدر شامل  ۲۶۲کیلوگرم تریاک و
بقیه حشیش کشف شد.
سرتیپ عباسعلی بهدانیفرد افزود :در
این ارتباط سه متهم دستگیر و با تشکیل
پرونده تحویل مقام قضایی شدند.وی ادامه
داد :متهمان قصد انتقال مواد یادشده را از
استانهای جنوبی کشور به تهران داشتند.
از ابتدای سالجاری تاکنون  ۱۳تن و  ۳۳۳کیلوگرم
مواد مخدر در استان یزد کشف شده است.
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مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در بازدید از روستاهای شهرستان داراب :

توسعه روستایی در مناطق شرق فارس یک اولویت استراتژیک است
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس
 ،زمانی در این بازدید که تا پاسی از شب ادامه یافت
در جمع دهیاران و مسووالن محلی روستاهای
مادوان ،و بریسکان از توابع بخش مرکزی داراب
حضور یافت و افزود :بنیاد مسکن در راستای سال
جهش تولید و هم راستا با توسعه متوازن مناطق
محروم و کم برخوردار  ،توسعه روستایی در مناطق
شرق استان فارس را به عنوان یک راهبرد اساسی
دنبال می کند و از همه ظرفیت های قانونی در این
زمینه بهره گیری خواهد کرد.

مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس با یاد آوری
اینکه بسیاری از مناطق روستایی در شهرستان
داراب همچنان نیازمند توجه بیشتر  ،تامین و
اختصاص اعتبارات و تالش برای رفع محرومیت و
توسعه روستایی است گفت :در عین حال برخی از
مناطق این شهرستان نیز در شاخص های توسعه
روستایی هم راستا به متوسط توسعه روستایی
استان فارس و کشور و در برخی موارد فراتر از این
شاخص ها عمل کرده است .
زمانی با بیان اینکه بخشی از اقدامات انجام شده
در سال گذشته در شهرستان داراب با پرداخت
تسهیالت و وام ها ی تعمیرات و معیشت به
شتاب بخشی در توسعه روستایی منجر شده است
گفت :پرداخت 475فقره تسهیالت مقاوم سازی
با همکاری بانکهای عامل با اعتباری بالغ بر 19
میلیارد تومان  ،پرداخت  352فقره وام تعمیراتی و
معیشتی با اعتباری بالغ بر  5میلیارد و  280میلیون
تومان و پرداخت  575فقره بالعوض تعمیراتی و
معیشتی با اعتباری بالغ بر 2میلیارد و  875میلیون
تومان در سال گذشته در شهرستان داراب رقم
خورده است .
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس  ،توجه به
توسعه معابر و مقاوم سازی مسکن روستایی را از
جمله اولویت های پیش رو برای توسعه روستای
یدر استان فار سدانست و گفت :بنیاد مسکن

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای
خوزستان خبر داد

رکورد مصرف برق سال  ۹۸در
خوزستان شکسته شد

عطا الله زمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس به اتفاق عسکری نماینده داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسالمی از روستاهای
شهرستان داراب بازدید کرد و اظهار داشت  :ظرفیت سازی برای توسعه روستایی در مناطق شرق فارس یک اولویت استراتژیک است.

با پرداخت
تسهیالت
و وام ها ی
تعمیرات و
معیشت به
شتاب بخشی
در توسعه
روستایی
منجر شده
است
دراین دو مقوله امسال با شتاب بخشی در فعالیت
های پیش رو به گونه ای برنامه ریزی کرده است
که تا پایان سال به شاخص هایی قابل توجه در
این عرصه دست یابد .
نماینده مردم شهرستان داراب و زرین دشت در
مجلس شورای اسالمی نیز دراین نشست با تقدیر
از خدمات بنیاد مسکن بر لزوم مساعدت برای حل
مشکالت معیشتی روستاییان و شتاب بخشی در
اجرای طرح های توسعه تاکید کرد .

رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای محالت:

اراک ـ کمالآبادی :رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای
محالت گفت :با نصب چراغ روشنایی ،محور نیمور ـ دلیجان
روشن شد
روح الله شمسی در خصوص عملکرد سه ماهه نخست 99
راهداری محالت با اشاره به اینکه این شهرستان محالت دارای
 48کیلومتر راه اصلی 42 ،کیلومتر راه فرعی 290 ،کیلومتر راه
روستایی آسفالته و  33کیلومتر راه روستایی شوسه است ،بیان
کرد :در بهار  99در حوزه نگهداری راه ها عملیات نگهداری
رویه آسفالتی محورها همچون لگه گیری چاله های موجود در
محورهای حوزه استحفاظی ،عملیات بهسازی جاده روستای یکه
چاه و تسطیح و رگالژ شیب های شیروانی انجام شد.
وی با اشاره به لکه گیری با آسفالت به میزان هزار و  395تن(
 1335تن آسفالت گرم و  60تن آسفالت سرد) در محورهای
شوره ،رباط مراد-محالت ،نیم ور -دلیجان و آبگرم-عیسی آباد

محمد جواد عسکری  ،تامین معیشت روستاییان
افزیش درآمد و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی
را عاملی برای افزایش انگیزه ماندگاری در مناطق
روستایی دانست و گفت :این آمادگی باید در
مسووالن استانی و شهرستانی ایجاد شود که هم
راستا با خدماتی که در مناطق شهری ارائه می شود
 ،مردم مناطق روستایی نیز از سهم عادالنه در
توسعه بهره مند باشند .
در این نشست علی مظفری معاون استاندار

و فرماندار ویژه شهرستان داراب ،مهندس محمد
هادی میزان مدیر بنیاد مسکن داراب تعدادی از
مسووالن شوراها و دهیاران ،روستاهای شهرستان
داراب نیز حضور داشتند .
فرماندار شهرستان داراب نیز برخی مسائل
و مشکالت روستاها و شهرهای زیر  ۲۵هزارنفر
جمعیت شهرستان داراب را مطرح و بر لزوم
استفاده از ظرفیت های قانونی برای رفع مشکالت
روستاها تاکید کرد.

با نصب چراغ روشنایی،محور نیمورـ دلیجان روشن شد

افزود :در محور رباط مراد-محالت هزار تن ،در محور نیمور-
دلیجان  30تن ،در محور شوره  5تن و در محور آبگرم  40تن
آسفالت گرم مورد استفاده قرار گرفته است ،همچنین در سه
ماهه نخست سال جاری عملیات شانه سازی و رگالژ شانه خاکی
راه به طول  6کیلومتر و  6هزار تن خاکریزی در محور نخجیروان-
آبگرک اجرایی شد.
شمسی با بیان اینکه در حوزه نگهداری ابنیه های فنی عملیات
تعمیر ،مرمت و نگهداری  2پل به دهانه  15متر در محور طایقان-
خورهه و امیرآباد اجرایی شد ،گفت :در حوزه ایمنی و حریم راه
های شهرستان نیز در محور نیمور-دلیجان یک روشنایی جدید
نصب شد ،همچنین در محور حاجی آباد نیز عملیات بارگیری 200
متر گاردریل آسیب دیده و نصب گاردریل های جدید انجام شد.
وی اضافه کرد :در جاده آبگرم-کیلومتر  12محور حاجی آباد عملیات
نصب گاردیل به میزان  200متر انجام شد ،همچنین در محورهای

برای نخستین بار در کشور اختصاص یافت

کیلومتر  10و  21محالت-خمین،عملیات اصالح و ترمیم هندریل های
آسیب دیده در اثر تصادف به طول  540متر انجام گرفت.
رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای محالت با اشاره به
نصب ،تعمیر و تعویض چراغ چشمک زن در محورهای شهرستان
گفت :در این راستا در محورهای خورهه ،محالت-خمین( سه
راهی ور) ،نیمور-دلیجان ،محالت خمین ،محالت-خمین( سه
راهی رباط مراد) و دماغه گاردریل نیمو ـر دلیجان هر کدام یک
چراغ چشمک زن جدید نصب و در سه راهی ور چهار چراغ نیز
تعمیر و تعویض شد.
وی مسدودسازی برخی محورها مانند میدان حاجی آباد به
سمت محالت ،محور عیسی آباد ،دودهک-خورهه ،محور شانق
جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ،تعمیر و سرویس ماشین
آالت راهداری و برنامه ریزی و انجام گشت های شبانه روزی
در محورهای شهرستان ،بازدید از مراکز معاینه فنی ،ضدعفونی
ماشین آالت اداره و محل کار پرسنل ،احداث رمپ ورود ساختمان
اداری برای سهولت در تردد معلوالن ،تعمیر و نوسازی فضای
اداری را از دیگر اقدامات انجام شده در فصل بهار  99عنوان کرد.
شمسی در خصوص عملکرد این اداره در حوزه ناوگان حمل
و نقل جاده ای بیان کرد :شهرستان محالت دارای یک شرکت
مسافربری با اتوبوس و یک شرکت مسافربری با تاکسی است
که غالب مقاصد سفرهای شرکت اتوبوسرانی تهران ،قم ،اصفهان
و کرج و غالب مقاصد شرکت مسافربری با تاکسی شهرستان
خمین بوده است.
وی اظهار کرد :در فروردین ماه ،اردیبهشت ماه و خردادماه به
ترتیب  120 ،20و  155سفر با اتوبوس از شهرستان صورت گرفته
است که در نهایت با انجام  295سفر 3 ،هزار و  782مسافر
جابجا شده اند ،همچنین تعداد سفرهای انجام شده با تاکسی
 488مورد است که منجر به جابجایی هزار و  2مسافر شده است.
رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای محالت اضافه کرد :در
سه ماهه نخست  9هزار و  298فقره بارنامه توسط  6شرکت فعال
در حوزه حمل و نقل کاال صادر شده است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
با بیان اینکه رکورد پیک مصرف برق سال ۹۸
در استان شکسته شد از مشترکین خواست
در مدیریت مصرف برق حساسیت بیشتری
داشته باشند.محمود دشت بزرگ اظهار کرد:
با شروع هفته جاری و افزایش دما مصرف برق
نیز افزایش پیدا کرد و روز گذشته ( یکشنبه ۱۵
تیرماه) ،پیک مصرف برق سال  ۹۸که هشت
هزار و  ۸۳مگاوات و در دوازدهم تیرماه رخ داده
بود ،شکسته شد.وی بیان کرد :اوج مصرف برق
در روز گذشته هشت هزار و  ۱۳۲مگاوات بوده
که نسبت به هفت هزار و  ۷۶۲مگاوات مشابه
مصرف برق در سال قبل؛  ۴.۵درصد رشد را
نشان می دهد.مدیر عامل شرکت برق منطقه
ای خوزستان افزود :با توجه به پیش بینی
سازمان هواشناسی و هشدار مدیریت بحران
استانداری خوزستان مبنی بر افزایش دما ۴۹
درجه یا بیشترتا آخر هفته در اغلب مناطق
استان و افزایش استفاده از وسایل سرمایشی،
از مردم می خواهیم که با مدیریت مصرف برق
به خصوص در ساعت های پیک ( ۱۴تا  ۱۷و
 ۲۱تا  )۲۳ما را در تامین برق یاری کنند.دشت
بزرگ تاکید کرد :مصرف زیاد برق باعث می
شود تا درصد بارگیری از تجهیزات افزایش پیدا
کند و از آنجایی که افزایش دما در کنار بارگیری
باال به این تجهیزات فشار واد می کند باعث
آسیب به آنها و خاموشی های ناخواسته می
شود که با مصرف  ۵تا  ۱۰درصدی مشترکین
می توان از آن جلوگیری کرد.

برگزاری یکصدو هفتاد و نهمین
جلسه شورای مسکن استان گیالن
یکصدو هفتاد و نهمین جلسه شورای مسكن
استان گیالن با محوریت طرح اقدام ملی
مسکن استان و برنامه ریزی جهت اتمام مسکن
مهر با حضور استاندار گیالن ،مدیرکل راه و
شهرسازی و سایر مدیران و اعضای این شورا در
سالن جلسات استانداری گیالن برگزار شد.به
گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی ،در این
جلسه استاندارگیالن با اشاره به اهمیت اجرایی
طرح اقدام ملی مسکن ،ازکلیه دستگاههای
اجرایی خواست به صورت جدی و با بهره گیری
از تمامی ظرفیت های موجود ،مسائل مربوط
به طرح اقدام ملی مسکن را پیگیری کنند و
شرایط الزم جهت شروع عملیات اجرایی طرح
اقدام ملی مسکن را فراهم نمایند.دراین جلسه
ماکان پدرام مدیرکل راه و شهرسازی گیالن
گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده در
طرح اقدام ملی ارائه نمود وگفت :شناسایی
اراضی بالاستفاده دستگاه های دولتی جهت
استفاده در طرح اقدام ملی مسکن در اولویت
کار قرار دارد .همچنین الویت شناسایی اراضی
بال استفاده دستگاه های دولتی نیز جهت
استفاده در طرح اقدام ملی مسکن مورد تاکید
قرارگرفت .در ادامه محمد اکبرزاده مدیرکل
بنیادمسکن پروژه هایی را جهت انجام مراسم
کلنگ زنی درشهرهای لنگرود و انزلی معرفی
نمود و مقرر شد شرکت های زیر ساخت براورد
اولیه در خصوص خدمات رسانی به کلیه پروژه
های طرح اقدام ملی را تهیه و به دبیرخانه
شورای مسکن استان اعالم نمایند.در پایان
مشکالت مسکن مهر تالش و استارا مطرح و
تصمیمات الزم اتخاذ گردید .

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران :

اعتباراتی از محل خرید تضمینی آب پروژههای آب شیرینکن برای نشتیابی و رفع آن به استان بوشهر

یکی از اهداف مهم وزارت نیرو توجه به غرب کشور در تخصیص منابع آب و بودجه است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با بیان اینکه  ۲طرح آب شیرینکن در شهرهای بوشهر و کنگان وارد مدار بهرهبرداری
شده است اظهار داشت :پروژه آب شیرینکن کنگان به ظرفیت  ۱۰هزار مترمکعب و آب شیرینکن بوشهر با ظرفیت ۲۲۵۰۰هزار
مترمکعب از جمله این طرحها است که توسط بخش خصوصی اجرا شده است.
عبدالحمید حمزهپور با بیان اینکه آب تولیدی این تاسیسات از محل اعتبارات دولتی خریداری و با سوبسید به مشترکان داده
میشود افزود :هر متر مکعب آب تولیدی از پروژههای آب شیرینکن به میزان  ۱۰هزار تومان خریداری میشود و با سوبسید
دولتی و با قیمت نازل در اختیار مردم قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه به علت هدر رفت آب از شبکه توزیع ،میزان آب بدون درآمد در شهرهای بوشهر و کنگان بسیار باال است گفت:
با توجه به اینکه بخش عمدهای از آب این  ۲شهر از طریق آب شیرینکن با هزینه باال تولید و مصرف میشود،لذا کاهش میزان این
هدر رفت بسیار ضروری است .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از تخصیص اعتبار برای کاهش هدررفت آب از اعتبارات خرید تضمینی آب خبر داد و اظهار داشت :برای
نخستین بار در کشور اعتباراتی از محل خرید تضمینی آب برای نشتیابی و رفع آن به استان بوشهر اختصاص یافت.
حمزهپور کشف نشتهای نامرئی و رفع نشت آب را در اولویت دانست و بیان کرد :این طرح در مدت شش سال اجراء میشود که نقش مهمی در رفع
مشکالت هدررفت آب در شهرهای کنکان و بوشهر دارد.
وی از افزایش میزان مصرف آب در شهرها و روستاهای استان بوشهر خبر داد و گفت :توصیه میشود مردم در فصل گرم و با توجه به شیوع ویروس
کرونا از آب موجود جز برای مصارف آشامیدنی و بهداشتی استفاده نکنند تا مصرف آب از حد متعارف عبور نکند هرچند اکنون میزان مصرف بیش از حدالگو
و سران ه مصرف است.
وی تاکید کرد :برای عبور از فصل گرما نیاز به همکاری بیشتر مردم ،شوراها و دهیاریها برای کاهش بحران کم آبی است.

کرمانشاه – کرمی – ابتکار  :به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه  ،شهریار حیدری نماینده مردم شریف شهرستان های
سرپل ذهاب  ،گیالنغرب و قصرشیرین در مجلس شورای اسالمی ضمن مالقات با حاج رسولیها مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت
منابع آب ایران و درویشی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای و برگزاری نشست کاری در خصوص طرح های در دست اجراء در حوزه
انتخابیه مربوطه از محل مرکز رصد و پایش داده های آبی استان در ستاد شرکت آب منطقه ای بازدید نمودند  .در این جلسه وحدتی
مدیر مطالعات پایه منایع آب به تشریح وظائف محوله این بخش پرداخت و توضیحات جامعی را به استماع حاضرین رساند  ،سپس
حیدری ،ضمن درخواست پیگیری در خصوص تامین کمبود آب سدهای زاگرس و گیالنغرب از سامانه گرمسیری گفت  :بخشی از
اراضی به جا مانده در این سامانه نیز الزم است مورد بازنگری قرار گرفته و پس از انجام مطالعات مربوطه توسط دستگاه های ذیربط در
استان ( آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی ) موضوع پیگیری گردد  ،حیدری همچنین با اشاره به نیاز اعتبارات مورد لزوم در شبکه
آبیاری گیالنغرب افزود ،تمام مساعی خود را در تامین منابع مالی مورد لزوم بکار خواهد گرفت .در ادامه رسولیها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران  ،به
تشریح برنامه های وزارت نیرو در سال  1399و اهداف کلی شرکت مدیریت منابع آب ایران در اتمام طرح های در دست اجراء و توسعه و آبادانی کشور پرداخت و
افزود :اجرای طرح گرمسیری هدیه ای بزرگ از سوی دولت و وزارت نیرو به مردم منطقه می باشد که با بهره برداری کامل از این طرح شاهد تولید ثروت  ،اشتغال
زائی و رفع محرومیت در منطقه خواهیم بود  .وی جدیت وزارت نیرو در بهره مندی مردم محروم این مناطق از طرح های آب و برق و توسعه و آبادانی این خطه
از کشور را توصیف و ادامه داد دولت و نظام توجه خاصی به این بخش از کشور داشته و با جدیت به دنبال تامین منابع مالی مورد لزوم در تکمیل این طرح ها (
طرح های مرزی) و تسریع در روند انجام آن می باشد .یکی از اهداف مهم وزارت نیرو توجه به غرب کشور در تخصیص منابع آب و بودجه می باشد  ،حاج رسولیها،
همچنین با اشاره به لزوم همدلی و مساعدت طرفین افزود  :می توان گام های موثری در آبادانی استان برداشت و این همدلی باید بیش از گذشته باشد .در ادامه
این نشست درویشی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای به بررسی کامل جزئیات آخرین اقدامات انجام شده در زمینه طرح های در دست اجراء در شهرستان های یاد
شده پرداخت و ضمن بحث و تبادل نظر ،گزارش جامعی از وضعیت طرح های مطالعاتی و اجرائی بویژه طرح های در دست اجراء ارائه نمود .

