7

ایرانزمین

www.ebtekarnews.com

اخبار

فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و
شهرسازی فارس :

افزایش  20درصدی مصرف آب شهروندان تبریزی
مدیرعامل شرکت آبفا آذربایجان شرقی گفت:
کمبود آب و بحث تنش آبی در هر استان و شهری
مطرح می شود و خطر کم آبی و خشکسالی
کشورمان را تهدید می کند و موثرترین راه مدیریت
مصرف و صرفه جویی در مصرف آب توسط همه
مردم می باشد.
علیرضا ایمانلو افزود :با توجه به افزایش دما
و بحث شیوع بیماری کرونا و محدودیت منابع
آب شرب در مناطق مختلف کشور و به تبع
آن در استان و روند افزایش میزان مصرف آب
توسط شهروندان کالنشهر تبریز ،در صورتی که
شهروندان در مصرف آب مدیریت نکنند احتمال
بروز نوسانات مصرف و کمبود آب وجود دارد.
وی عنوان کرد :ایران در زمینه مصرف سرانه آب
خانگی در بین کشورهای مختلف رتبه باالیی دارد و
این امر متناسب با ذخایر آبی کشور نیست.
ایمانلو اظهار کرد :با توجه به افزایش دما در
روزهای اخیر و باال رفتن میزان مصرف آب شرب
شهروندان در کالنشهر تبریز  20درصد افزایش رشد
مصرف آب نسبت به سال قبل را نشان می دهد و
این ناشی از بحث شیوع بیماری کرونا در کشور
است که الزم است شهروندان با بستن شیر آب در
مدت زمان شستشوی دستها (  20ثانیه ) مصرف
آب را مدیریت کنند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اضافه
کرد :علیرغم برداشت آب از تمامی ظرفیت های
موجود اعم از چاهها ،قنوات ،سد نهند و طرح
آبرسانی زرینه رود که بصورت فرا استانی و از 200
کیلومتری تبریز تامین می شود کالنشهر تبریز در
مصرف آب شرب با موازنه منفی تولید و مصرف
مواجه شده است که الزم است شهروندان در
مصرف بهینه آب دقت بیشتری را بعمل آورند تا
دچار قطعی آب نشوند.
ایمانلو اضافه کرد :برای اینکه مشکلی برای
تامین آب آشامیدنی مردم تبریز به وجود نیاید باید
متوسط سرانه مصرف آب به  150لیتر در شبانه روز
و مطابق الگوی تعریف شده برسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب با اشاره به نیاز
آبی شهر تبریز گفت :با توجه به گسترش بی رویه
شهر تبریز و بوجود آمدن شهرکهای متعدد در
اطراف شهر تبریز ما به آب بیشتری نیاز داریم به
همین خاطر به دنبال منابع جدید هستیم تا برای
آب شرب کالنشهر تبریز و سایر شهرهای استان که

تبریز  -فالح :با توجه به افزایش دمای هوا در استان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی بر ضرورت همراهی و همکاری شهروندان
در مدیریت صحیح مصرف آب تاکید کرد.

ایران در
زمینه مصرف
سرانه آب
خانگی در بین
کشورهای
مختلف رتبه
باالیی دارد
و این امر
متناسب با
ذخایر آبی
کشور نیست
با کمبود آب مواجه هستند آبرسانی کنیم.
ایمانلو در ادامه با اشاره به انتقال آب ارس به
تبریز گفت :با توجه به نیاز روزافزون کالنشهر تبریز
 ،تامین منابع جدید آبی برای این شهر ضروری
است و یکی از منابع پیشبینی شده انتقال آب از
طرح آبرسانی ارس به تبریز است که ضرورت دارد
در اجرای آن تسریع شود.

ایمانلو افزود :جلوگیری از هدر رفت آب از
جمله مواردی است که به صورت یک احساس
مشترک در همه انسان ها وجود دارد ،اما اغلب
خود را درگیر این مسئله نمی کنند و حاضر
نیستند تغییری در زندگی روزمره خود ایجاد
کنند .خانه یکی از محل های صرفه جویی آب
است .صرفه جویی آب در منازل در وهله اول
ممکن است بی اهمیت به نظر برسد ،ولی کسانی
که با دشواری های کمبود آب آشنا هستند ،می

دانند که اگر هر مشترک بتواند نقشی هر چند
اندک در صرفه جویی آب ایفا کند ،با توجه به
تعداد زیاد مشترکان ،در نهایت مقدار زیادی آب
صرفه جویی خواهد شد .شرایط و فضای زندگی
افراد متفاوت است .مسلما راهکار و صرفه جویی
در آب را هر کس می داند و تالش می کند روش
صرفه جویی و استفاده درست را پیدا کند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان در ادامه ضمن
درخواست مجدد از هم استانی ها در خصوص
عدم اسراف آب شرب بهداشتی و صرفه جویی
در خصوص این مایه حیات گفت :آب رکن اصلی
توسعه پایدار است .فقدان یا کمبود این مایع حیات
بخش موجب اختالل در زندگی شهروندان و بروز
نابسامانی های فراوان می گردد در این راستا و در
جهت جلوگیری از اسراف و هدرروی آب ،الگوی
صحیح مصرف آب برای هر نفر  150لیتر در شبانه

روز می باشد که متاسفانه این رقم در استان ما
بیش از  200الی  220لیتر در شبانه روز است لذا
امیدواریم شهروندان با دقت در نحوه مصرف آب از
اتالف بیشتر مایه حیات جلوگیری نمایند.
ایمانلو در ادامه به ضرورت صرفه جویی 10
درصدی در مصرف آب توسط مشترکین و رعایت
الگوی مصرف اشاره کرد و از شهروندان در خواست
کرد توصیه های شرکت آب و فاضالب استان
را جدی بگیرند و این شرکت را در ارائه خدمات
مطلوب به مشترکین یاری نمایند.
وی در پایان افزود :امیدواریم در تابستان امسال
با مشارکت و همکاری و همیاری مردم و با مدیریت
مصرف آب با مشکل کمبود آب مواجه نشویم و
همکاران شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان
شرقی بطور شبانه روزی در تالش هستند تا آب
مورد نیاز شهروندان و مشترکین را تامین کنند.

وزیر نیرو بر حمایت تکمیل طر حهای آبرسانی استان بوشهر تاکید کرد

پویش هر هفته الف -ب -ایران
به خوزستان رسید

پروژه های شرکت برق منطقه ای خوزستان
در پویش هر هفته الف -ب -ایران ( هفته
دهم) به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور
وزیر نیرو افتتاح شد.در ادامه پویش هر هفته
الف -ب -ایران وزارت نیرو که در آن پروژه های
صنعت آب و برق افتتاح و کلنگ زنی می شود؛
سه شنبه  ۱۷تیرماه چندین پروژه شرکت برق
منطقه ای خوزستان افتتاح شد.این پروژه ها در
بخش پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع
برق خوزستان بوده و نقش ویژه ای در توسعه
صنعت برق خواهند داشت .ارزش سرمایه
گذاری این پروژه ها بالغ بر سه هزار میلیارد ریال
است که از طریق ویدئو کنفرانسی با حضور
وزیر نیرو به صورت همزمان افتتاح شد .

اخبار

شهروندان صرفه جویی در مصرف آب را جدی بگیرند

تاكید بر تسریع در راه اندازی
ناحیه صنعتی کوار

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
فارس گفت :با مساعدت شركت آبفای فارس
به منظور تامین اب ناحیه صنعتی كوار،راه
اندازی این ناحیه صنعتی شتاب می گیرد.
در بازدید مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتی فارس ،نماینده مردم شهرستان های
كوار ،خرامه ،سروستان در مجلس شورای
اسالمی،مدیر عامل آبفای استان و نیز فرماندار
و برخی مسوالن شهرستان کواراز محل ناحیه
صنعتی كوارضمن بررسی مسائل و مشكالت
بر تسریع در راه اندازی این ناحیه صنعتی
تاكیدشد.به گزارش روابط عمومی شركت
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس،
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس
در این بازدید با اشاره به پیگیری انجام شده
برای راه اندازی این ناحیه صنعتی افزود :تنها
مشكل راه اندازی این ناحیه صنعتی،موضوع
تامین آب بود كه با قول مساعد شركت آبفای
استان به منظور تامین آب،این موضوع برطرف
و بزودی سایر مجوزهای راه اندازی این ناحیه
از دستگاه های اجرایی نیز اخذ خواهدشد تا كار
واگذاری اراضی به متقاضیان ،در ماه های آینده
انجام شود.وی ایجاد اشتغال پایدار در بخش
صنعت ،فراهم کردن بسترهای الزم به منظور
جذب سرمایهگذار و ایجاد واحدهای صنعتی
و تولیدی ،جلوگیری از پراکندگی واحدهای
تولیدی و توسعه صنعتی شهرستان کوار را
از اهداف ایجاد این ناحیه صنعتی اعالم کرد.
فتوحی با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان
کوار ،نزدیکی به کالنشهر شیراز و نیز قرارگیری
شهرستان در امتداد محورهای مواصالتی
شیراز با پارس جنوبی ،جهرم و الرستان گفت:
سرمایهگذاری در این ناحیه صنعتی میتواند
از توجیه فنی و اقتصادی باالیی برخوردار
باشد.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
فارس افزود:این ناحیه صنعتی در زمینی به
مساحت 49هكتار ایجاد می شودكه ظرفیت
استقرار100واحد تولیدی و صنعتی را خواهد
داشت.وی اضافه کرد :هم اکنون از  ۷۰شهرک و
ناحیه مصوب استان فارس واگذاری زمین در ۶۱
شهرک و ناحیه صنعتی انجام میشود.
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رضا اردکانیان در نشست با استاندار بوشهر  ،معاون نظارت
بر بهرهبرداری آبفای کشور و مدیر عامل شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر تسریع اجرای طرحهای آبرسانی را در اولویت
برنامههای وزارت نیرو دانست و اظهار داشت :تأمین بخشی از
آب استانهای ساحلی از طریق آب شیرینکن مورد توجه ویژه
قرار دارد.
وی با اشاره به اجرای طرحهای آبشیرینکن در شهرها و
روستاهای استان بوشهر تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آنها
را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد :سرعت بخشی در راهاندازی
ن این استان از جمله  ۳۵هزار مترمکعبی
پروژههای آب شیرینک 
بوشهر  ۲۸هزار متر مکعبی سیراف  -جم در اولویت برنامههای

وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضالب است.
تسریع در تکمیل طرحهای آبرسانی استان بوشهر
استاندار بوشهر هم ضمن ابراز تقدیر و تشکر از عملکرد شرکت
آب وفاضالب استان بوشهر در تامین آب آشامیدنی شهرها و
روستاها افزود :وضعیت آبرسانی در استان بوشهر بهبود یافته
که با تکمیل طرحهای در دست اجراء به وضعیت پایداری دست
مییابیم.
عبدالکریم گراوند با بیان اینکه طرحهای مهم آبرسانی در دست
اجراء است افزود :عالوه بر نوسازی شبکههای آبرسانی برای
تامین آب شرب روستاها و شهرهای استان بوشهر پروژههای آب
شیرینکن عملیات اجرایی آنها آغاز شده که روند آنها مطلوب
است.وی به افزایش ظرفیت تولید آب در پروژه آب شیرینکن
 ۱۰هزار متر مکعبی بوشهر پرداخت و خاطر نشان کرد :پروژه
آب شیرینکن  ۱۰هزار مترمکعبی با اجرای طرح توسعهای ظرفیت
تولید آب آن به  ۲۲هزار و  ۵۰۰متر مکعب رسید که نقش مهمی
در رفع مشکالت آبرسانی در نقاط مختلف شهر بوشهر از جمله
رفع جیره بندی در نقاط جنوبی این شهر داشت.
ضرورت تکمیل پروژههای آب شیرینکن  ۳۵هزار متر مکعبی
بوشهر و  ۲۸هزار مترمکعبی سیراف  -جم
استاندار بوشهر طرحهای آب شیرینکن در دست اجرای استان
بوشهر برشمرد و تصریح کرد ۲ :پروژه بزرگ آب شیرینکن شامل
 ۳۵هزار متر مکعبی بوشهر و  ۲۸هزار مترمکعبی سیراف  -جم در
دست اجراء است که تکمیل آنها در اولویت برنامهها قرار دارد.

گراوند با اشاره به طرحهای آبرسانی در روستاهای استان
بوشهر ،تأسیسات آبشرب روستاها در قالب مجتمعهاى
روستایى را از جمله پروژههاى شاخص و مؤثر در پایدارى تأمین
آب آشامیدنی استان بوشهر برشمرد.وی روند اجرای طرحهای
شبکه گذاری فاضالب در بوشهر را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد:
بافت تاریخی بوشهر یکی از نقاط مهم و با ارزش این شهر است
که طرح فاضالب در آن اجرایی شده و اکنون در مراحل پایانی
این طرح قرار داریم.
صدور مجوز آب شیرینکن به ظرفیت تولید  ۱۵۰هزار متر
مکعب آب در استان بوشهر
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر هم با قدردانی
از توجه وزیر نیر و شرکت مهندسی آب و فاضالب نسبت به
پروژههای آبرسانی استان بوشهر اظهار داشت :اکنون مجوز آب
شیرینکن به ظرفیت تولید  ۱۵۰هزار متر مکعب آب برای شهرها
و روستاهای استان بوشهر با حمایت وزیر نیرو و شرکت مهندسی
آبفا صادر شده که بخشی از این پروژهها وارد مدار بهرهبرداری
قرار دارد و بخشی هم امسال و مابقی در سالهای بعد تکمیل
و افتتاح میشود.
عبدالحمید حمزهپور با اشاره به اجرای پروژههای آب شیرینکن
جم و بوشهر بیان کرد :تکمیل پروژه آب شیرینکن  ۳۵هزار متر
مکعبی بوشهر و  ۲۸هزار متر مکعبی جم در اولویت برنامهها قرار
دارد که تالش میشود بر اساس برنامه تعیین شده وارد مدار
تولید شود

 620119متر مربع از اراضی
دولتی به ارزش  155میلیارد ریال
به بیت المال برگردانده شد

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و
شهرسازی فارس ،سرهنگ حسین مهدوی نژاد
فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی
فارس گفت :با تالش مامورین یگان حفاظت
از اراضی و پیگیری واحد امالک و حقوقی این
اداره کل و با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری
نیروی انتظامی ،تعداد  85مورد رفع تعرض
به متراژ  524736متر مربع به ارزش بیش از
 18میلیارد ریال و تعداد  13مورد اجرای احکام
قضایی به متراژ  95383متر مربع به ارزش بیش
از  137میلیارد ریال از اراضی دولتی در فروردین،
اردیبهشت و خرداد سال جاری در سطح استان
فارس رفع تصرف و از دست سودجویان و زمین
خواران به بیت المال بازگردانده شد.وی تصریح
کرد :یگان حفاظت راه و شهرسازی فارس با
توجه به مسئولیت و وظایف خود بدون اغماض
با سودجویان و متعرضین به اراضی ملی و دولتی
به صورت جدی و قانونی برخورد می نماید.
سرهنگ مهدوی نژاد افزود :شماره تلفن 1656
یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی جهت
تماس و اطالع هم استانی ها به یگان حفاظت از
تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیر مجاز
و تصرفات به اراضی ملی و دولتی می باشد.

عضویت شهرداری گرگان در اتحادیه
جهانی شهرها و دولتهای محلی

شهردار گرگان از عضویت گرگان در اتحادیه
جهانی شهرها و دولتهای محلی خبر داد و
گفت :تهران و تبریز نیز از ایران به عضویت این
اتحادیه در آمدند.به گزارش مرکز اطالعرسانی
و روابط عمومی شهرداری گرگان ،عبدالرضا
دادبود از عضویت گرگان در اتحادیه جهانی
شهرها و دولتهای محلی خبر داد و اظهار
کرد« :یو سی ال جی» یک سازمان جهانی
است که مخفف شهرها و شهرداریهای متحد
است و این سازمان بیش از  190عضو دارد که
از همه قارههای جهان هستند.وی تاکید کرد:
اهداف این سازمان این است که شبکهای از
شهرهای جهان ایجاد کند که توسعه پایدار را
در وسعت محلی پیگیری میکند و از طریق
آموزش یا برگزاری مسابقات در این مسیر
حرکت میکند.شهردار گرگان گفت :از کشور
ایران تهران ،تبریز و گرگان عضو این مجموعه
هستند و عضویت در این مجموعه برای
شهرداری گرگان یک دستاورد تاریخی است.
دادبود بیان کرد :شهرداری گرگان این ظرفیت
را دارد که در عرصه جهانی مطرح شود و
عضویت در یو سی ال جی میتواند رسیدن به
این هدف را هموارتر کند.وی متذکر شد :دفتر
مرکزی این مجموعه در شهر بارسلونا است و
و هر چند سال یکبار اعضا میتوانند رئیس را
انتخاب کنند.گفتنی است ،این عضویت در
ادامه تالشها و اقدامات شهرداری گرگان در
راستای توسعه روابط و مناسبات بینالمللی
برای شهر گرگان انجام شده است.

شهردار اصفهان:

فاز دوم سپاهان شهر احداث می شود
اصفهان -راعی  :شهردار اصفهان گفت :با زیرساخت هایی که در سپاهان
شهر وجود دارد ،فاز دوم آن با گذراندن مصوبات اجرا می شود و سپاهان
شهر دو قلو خواهد شد .با حضور شهردار اصفهان ،مدیران شهری ،رئیس و
اعضای شورای شهر اصفهان در منطقه  5طرح های عمرانی این منطقه افتتاح
و کلنگ زنی شد.در این برنامه از سلسله برنامه های "هر یکشنبه ،یک افتتاح"
طرح های احداث منبع انعقاد و لخته سازی و ته نشینی تصفیه خانه تکمیلی
سپاهان شهر ،باند دوم بلوار نظام سپاهان شهر طی توافق با سپاه صاحب
الزمان استان اصفهان و بازار روز کوثر شماره  ۲سپاهان شهر کلنگ زنی شد.
ساماندهی گذرهای فرعی و اصلی سپاهان شهر و دفع آب های سطحی،
ساماندهی پیاده روها و المان های ورودی و سکوهای نشیمن سپاهان شهر،
ایمن سازی مسیرهای کوهنوردی صفه ،احداث معابر کلکسیون گیاهان
دارویی صفه ،ساماندهی محوطه دایناسورها و پارک وحش در پارک صفه،
احداث خط انتقال آب و مخازن و ایستگاه پمپاژ پاچنار کوه صفه ،بهسازی و
تعمیر مسیر و معابر اصلی و قدیمی پارک صفه و احداث سکوهای نشیمن و
سرویس بهداشتی صفه از دیگر پروژه های منطقه  ۵بود .برای کلنگ زنی و
احداث این طرح ها در مجموع  300میلیارد ریال هزینه شده است.
در این برنامه قدرت اله نوروزی ،شهردار اصفهان با اشاره به اینکه امروز

در منطقه  5شاهد افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه هستیم ،اظهار کرد:
طی سه سال اخیر کار و تعامل با همه اجزای جامعه ،نهادها و سازمان های
دولتی صورت گرفته و امروز شاهد برداشت یکی از همین تصمیمات شهری
و مصوبات شورای شهر بر محور تعامل هستیم.شهردار اصفهان با بیان اینکه
منطقه  5استعدادهای فراوان و ظرفیت تعامل با ارتش و سپاه را دارد ،گفت:
منطقه  5بسیار وسیع و مستعد شکوفایی و تحول است.وی افزود :سپاهان
شهر در آینده بیش از آنچه اکنون است ،خواهد درخشید.
نوروزی گفت :قرار شد برای متروی بهارستان بودجه ای تخصیص یابد که
در این صورت زیرساخت های متروی اصفهان و قطارها را برای ایجاد شبکه
ریلی در راستای ارائه خدمت در اختیار متروی بهارستان قرار می دهیم.وی
با اشاره به اینکه مردم سپاهان شهر اکنون با سرفاصله  11دقیقه و در آینده با
کاهش آن به سه دقیقه از حمل و نقل پاک بهره مند خواهند شد ،تصریح
کرد :با زیرساخت هایی که در سپاهان شهر وجود دارد ،فاز دوم سپاهانشهر با
گذراندن مصوبات اجرا می شود و سپاهان شهر دو قلو خواهد شد.
شهردار اصفهان اظهار کرد :سپاهان شهر دیگر فقط مترو و ریل قطار ندارد
و با احداث رینگ حفاظتی و ایجاد دسترسی ،این بخش به بیرون شهر متصل
می شود.وی با بیان اینکه سپاهان شهر وسط نقطه ای قرار گرفته که دسترسی

به زیرساخت های اصلی یعنی راه و ترابری دارد ،افزود :مردم این بخش
مطمئن باشند از امکانات سرشار برخوردار خواهند شد و این موضوع با تعامل
مدیریت شهری ،سپاه و ارتش تحقق می یابد.
نوروزی ادامه داد :احداث فاز دوم سپاهان شهر در حوزه شهری نیاز به
تعامل استانداری ،شهرداری ،سپاه و ارتش دارد.وی به برگزاری جلسات
متعدد برای احداث تراموا در شهر اصفهان خبر داد و گفت :موانع سنگین و
سختی در راه است اما باید عبور کرده تا تراموا از دروازه تهران تا دروازه شیراز
احداث شود.شهردار اصفهان بیان کرد :بزرگترین میدان جهان در منطقه
 5احداث خواهد شد و هم اکنون هم بزرگترین میدان ایران به نام میدان
نقش جهان در اصفهان واقع شده است.نوروزی ادامه داد :خط دوم متروی
اصفهان با ساخت همزمان  11ایستگاه با درصد پیشرفت تا  90درصد در برخی
ایستگاه ها ،طی دو سال پیش رفته و دستگاه تی بی ام پنج و نیم کیلومتر
حرکت کرده است .وی تاکید کرد :اگر حلقه حفاظتی در شهر اصفهان ساخته
شود دیگر ساخت بقیه پروژه ها سهل است.
شهردار اصفهان افزود :باید به گونه ای حرکت کنیم که ناامیدی و یأس به
امید تبدیل شود و کارهای اینچنینی به مردم امید می دهد و باید در مسیر
امید با قدرت حرکت کنیم .وی همچنین در انتقاد به یکی از ساکنان مجاور

فروشگاه کوثر سپاهان شهر که از احداث این فروشگاه در کنار یک خیابان
کم عرض و با مشکل ترافیک خودروها ابراز نگرانی کرد ،توضیح داد :سالن
جدید فروشگاه کوثر دارای یک پارکینگ  2هزار متری خواهد بود و ساکنان
نگرانی بابت تردد خودروها نداشته باشند.در ادامه ،شهردار اصفهان کلنگ
احداث فروشگاه کوثر را به این شهروند داد تا عملیات اجرایی طرح به دست
شهروندان آغاز شود.

