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رشت-مرجان گودرزی، خبرنگار 
توسعه ایرانی-مدیرکل بنیاد مسکن 
انقاب اســامی گفت: حدود ۱۰۳ 
هزار واحد مســکونی روســتایی در 
اســتان نیازمند مقاوم ســازی است 
که ۴۳ درصد واحدهای روســتایی را 

شامل می شود.
حامد دائمــی به مناســبت ۳۱ 
خرداد سالروز زلزله دلخراش رودبار 
در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: ۳۱ 
خرداد یــادآور زلزله مرگبــار رودبار 
اســت که طی آن تعداد زیادی از هم 

اســتانی های عزیزمان جان به جان 
آفرین تســلیم کردنــد، زخم های 
عمیق باقی مانــده از زلزله غم انگیز 
سال ۶۹ رودبار پس از گذشت سالیان 
طوالنی همچنان بر روح و روان مردم 
گیان حک شده و با یادآوری صحنه 
های دلخراش این اتفاق ناگوار غمی 
جانگداز میهمان قلــب های مهربان 

مردم گیان زمین می شود.
وی افزود: بی شک این اتفاق ناگوار 
هرگز از یاد و خاطر هیچ یک از ایرانیان 
نوع دوســت فراموش نخواهد شــد. 

امروز در سالروز این واقعه غم انگیز که 
چندین هزار واحد مسکونی تخریب 
و صدها هزار نفر بی خانمان شــدند، 
خســارات عمده ای به تأسیســات و 
اماکن عمومی وارد شد و عده کثیری 

جان خود را از دست داده اند.
دائمی، ضمن تســلیت به حادثه 
دیــدگان و بازمانــدگان آن واقعــه 
عظیم،خاطرنشان کرد: ضروری است 
تا اهمیت بازسازی و ایجاد استحکام 
در بناهای مسکونی شهرها و روستاها 
در دستور کار قرار گیرد تا بار دیگر در 

رویدادهایی اینچنین، شاهد آسیب 
های عظیم انســانی و ساختمانی در 

شهرها و روستاهای کشور نباشیم.
مدیــرکل بنیاد مســکن انقاب 
اســامی اســتان گیان در ادامه با 
بیان این که یکی از فعالیت های بنیاد 
مســکن انقاب اســامی در ابتدای 
کار، ســاخت خانه برای افــراد فاقد 
مسکن یا مسکن غیرمقاوم بود، گفت: 
امسال نیز همچون سال های گذشته 
ظرفیت مقاوم سازی مسکن روستایی 

در این استان وجود دارد.

ز  ا یکــی   : د و فــز ا ئمــی  ا د
ناهنجاری هایــی کــه در مســکن 
شــهری وجــود دارد بافت هــای 
ناکارآمد و فرســوده و حاشیه نشینی 
در شهرهاســت که بیشــتر به علت 
مهاجرت روســتائیان به شهرها این 
پدیــده بوجود می آید کــه همه این 
عوامل نشــان می دهد باید به مسکن 

روستایی توجه کنیم.
 وی گفــت: مســکن روســتایی 
برخاف مســکن شــهری، مسکن 
معیشت محور اســت و چون مسکن 
روســتایی از قدیم قطب تولید بوده 
برای نگه داشــتن مردم در روستاها 
باید شــرایط مطلوب ایجاد شود که 
این کار از ســال ۸۴ با مقاوم ســازی 
واحدهای مسکونی روستایی شروع 
شد تا از مهاجرت بی رویه روستائیان 
به شهرها کاســته و حتی مهاجرت 

معکوس به روستاها شروع شود.
 مدیــرکل بنیاد مســکن انقاب 
اســامی گیان  با بیــان اینکه این 
بنیاد طبق برنامه قرار اســت هر سال 
۶۰۰۰ واحد مســکونی غیر مقاوم در 
مناطق روستایی را مقاوم سازی کند، 
گفت: با برنامه ریزی انجام شده، پیش 
بینی میگردد تا ۱۰ ســال آینده همه 
واحدها مسکونی غیر مقاوم روستایی 

در استان مقاوم سازی شود.
وی بیان کرد: بر اســاس آخرین 
آمارگیــری از ویژگی های مســکن 
روســتایی تعداد واحدهای مسکونی  
۲۹۷ هزار و ۶۹۷ می باشد که ۱۶۰۹ 

هزار و ۳۰۹ واحد مقاوم اســت از این 
تعداد بیــش از ۱۰۵ هــزار  واحد از 
تســهیات مسکن روســتایی بهره 

مند شدند.
وی ادامه داد: حــدود ۱۰۳ هزار 
واحد مسکونی روســتایی در استان 
نیازمند مقاوم ســازی اســت که ۴۳ 
درصد واحدهای روســتایی را شامل 

می شود.
دائمی گفت:  از نظر بنیاد مسکن 
هر واحد مســکونی که در ساخت آن 
مشخصات کامل فنی آئین نامه ۲۸۰۰ 
مقررات ملی ساختمان رعایت نشود، 
مســکن غیرمقاوم نامیده می شود و 

نیازمند مقاوم سازی است.

   ۴۳درصد خانه های روستایی گیالن نیازمند مقاوم سازی هستند

حامد دائمی به مناسبت 
۳۱ خرداد سالروز زلزله 

دلخراش رودبار در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: ۳۱ 

خرداد یادآور زلزله مرگبار 
رودبار است که طی آن 

تعداد زیادی از هم استانی 
های عزیزمان جان به جان 
آفرین تسلیم کردند، زخم 

های عمیق باقی مانده از 
زلزله غم انگیز سال ۶۹ 

رودبار است.

با حضور مسئول بسیج سازندگی 
کشور صورت گرفت؛

بهره برداری از ۲۰۰ پروژه 
نیروگاه خورشیدی پنج 

کیلوواتی در استان اردبیل

اردبیل-خبرنگارتوسعه ایرانی - ۲۰۰ پروژه 
نیروگاه خورشــیدی ۵ کیلووات خانگی به طور 
همزمان و از طریق ویدئوکنفرانسی در نقاط کم 

برخوردار استان اردبیل به بهره برداری رسید.
 طی آیینی که با حضور سردار محمد زهرایی 
مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور  و جمعی از 
مسئوالن گروه های جهادی فعال در حوزه اقتصاد 
مقاومتی در اردبیل برگزار شد؛ تعداد ۲۰۰ پروژه 
نیروگاه خورشیدی  ۵ کیلووات خانگی در نقاط 
کم برخوردار استان اردبیل به بهره برداری رسید.

مسئول بسیج ســازندگی  کشور در این آیین 
اهمیت تبیین اقتصاد مقاومتی در جامعه را متذکر 
شد و گفت: با تعاون و همکاری می توان خانواده 
های کم برخوردار جامعه را به درآمد پایدار رساند.

وی با بیان اینکه نیروگاه های  خورشــیدی 
خانگی بصــورت وام در اختیــار متقاضیان کم 
برخوردار قرار گرفته است، گفت: با آغاز به کار این 
نیروگاه ها  و ورود برق تولیدی به شبکه ملی برق 
این خانواده ها به ازای تولید برق از درآمد ثابت و 

پایدار برخوردار خواهند شد.
بر اســاس این گزارش ۲۰۰ پــروژه نیروگاه 
خورشــیدی خانگی با رمز با امام رضــا)ع( وارد 
چرخه تولید و مصرف شبکه سراسری برق استان 

اردبیل شدند.
    

 سخنگوی آبفای استان اصفهان 
خبر داد؛

آغاز ویژه برنامه های هفته 
مدیریت مصرف آب سال ۱۴۰۱

اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی- سخنگوی آبفای استان اصفهان از آغاز 
ویژه برنامه های هفته مدیریت مصرف آب سال 

۱۴۰۱ خبر داد.
مهرداد خورسندی با بیان این که اول تا هفتم 
تیرماه هر سال به نام هفته مدیریت مصرف آب 
نامگذاری شــده اســت گفت: این برنامه ها در 
آستانه فصل تابســتان و با هدف حساس سازی 
رسانه ها و افکار عمومی نسبت به موضوع صرفه 
جویی در مصرف آب و گذر از خشکســالی اجرا 

می شود.
وی از برگزاری مانور مروجین فرهنگ مصرف 
بهینه آب به عنوان یکی از برنامه های شــاخص 
این هفته نام برد و گفت: در این مانور که تا پایان 
تابستان ادامه خواهد داشت در حدود ۳۰۰ نفر از 
کارکنان و بسیجیان شرکت آب و فاضاب استان 
اصفهان با گشت زنی در سطح ۱۰۰ شهر و ۹۴۸ 
روستای تحت پوشش، عاوه بر آموزش چهره به 
چهره شهروندان و روستاییان، نسبت به هدررفت 
های مشهود نظیر ســرریز تانک های ذخیره و 
کولرهای آبی و همچنین مصرف بی رویه آب به 

مشترکین پر مصرف تذکر می دهند.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای 
استان اصفهان همچنین از نصب ۱۹۰ بنر با هدف 
آگاهی بخشــی و باال بردن سطح دانش عمومی 
نسبت به محدودیت منابع آبی در مناطق پرتردد 
شــهرها و روستاهای تحت پوشــش خبر داد و 
گفت: در طول این هفته همچنین ۱۳۰۰ پوستر 
در اتوبوس های شرکت واحد، ایستگاه های مترو 
و ورودی ادارات اســتان نصب و ۵۰۰۰ بروشور 

آموزشی بین مشترکین توزیع می شود.
برپایی میز خدمت در مصاهای نماز جمعه، 
سخنرانی مدیران آبفای مناطق خودگردان قبل 
از خطبه های نماز جمعه، برگزاری ویژه برنامه 
»سه شــنبه های آبی« در ۳۸ روستای منتخب 
و »سه شنبه های شــادابی« با همکاری کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان 
در مراکز تحت پوشش، برگزاری نخستین دوره 
مســابقات فوتبال »جــام حامیــان آب« ویژه 
نونهاالن در شــهر جدید بهارســتان، برگزاری 
مســابقات کاراته نوجوانان و انتشار ۱۴ پوستر و 
تیزر در فضای مجازی از دیگر برنامه هایی است 
که برای اجرا در طول هفته مدیریت مصرف آب 

سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است.

استانها

 شهرکرد-خبرنگارتوســعه ایرانی- معاون بهره برداری 
و توسعه آب شــرکت آبفا چهارمحال و بختیاری گفت: به 
طور میانگین حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از شبکه های توزیع آب 
مناطق شهری و روستایی استان فرسوده بوده که نیازمند 

بازسازی هستند.
مراد محمودی  با اشــاره به اینکه فرسودگی شبکه های 
توزیع آب بحث ملی اســت، اظهار کرد: برخی مواقع مردم 
شکســتگی هایی که در سطح شــهر و در خیابان ها اتفاق 
می افتد را به فرســودگی لوله های آب نسبت می دهند که 
این امر اشتباه بوده و این اتفاق ممکن است به دلیل جانمایی 

تاسیسات آبی در گذشته باشد.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا چهارمحال و 
بختیاری افزود: نتیجه هر شکستگی فرسودگی شبکه توزیع 
آب نیست، ولی در سطح شهرها و بیشتر در روستاهای استان 
شبکه هایی وجود دارد که فرسوده هستند و شرکت آبفای 

استان در این زمینه پیگیر رفع آن هاست.
محمودی با بیان اینکه بازسازی شــبکه های فرسوده 
توزیع آب جزو اولویت های کاری این شرکت است، تصریح 

کرد: به طور میانگین حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از شــبکه های 
توزیع آب مناطق شهری و روستایی استان فرسوده بوده که 
نیازمند بازسازی هستند، البته هر سال حدود ۱۰۰ کیلومتر 
از شبکه های توزیع آب در شهرها و روستاها بازسازی می شود 
که با تزریق اعتبارات بیشتر، قطعا سریع تر کار بازسازی این 

شبکه ها انجام خواهد شد.
وی گفت: سفر رییس جمهور به استان مصوبات خوبی 
به همراه داشت که امید است با اعتباراتی که در سال جاری 
اختصاص پیدا می کند، بتوان بخشــی از این فرسودگی ها 
را برطرف کــرد تا تحول مناســبی در ایــن زمینه صورت 
گیرد، البته برای بازسازی شــبکه های فرسوده در استان 
از اعتبارات تملک دارایی اســتفاده می شــود که هرساله 
متناسب با اعتبارات تخصیصی به استان، بخشی به بازسازی 
شبکه ها اختصاص می یابد و در اختیار شرکت آبفای استان 
قرار می گیرد، برای نوسازی شــبکه های توزیع آب مناطق 
روستایی، اعتبارات محرومیت زدایی درنظر گرفته می شود، 
یعنی همه روســتاهایی که در حوزه محرومیت زدایی قرار 
می گیرند به طور ۱۰۰ درصد شبکه های آن ها نیز نوسازی و 

مشکات برطرف می شود.
وی اضافه کرد: در روســتاها قراردادهایی تحت عنوان 
محرومیت زدایی با قرارگاه امام حســن مجتبی)ع( بسته 
شده که شبکه های آب تمام روســتاهای قرار گرفته در فاز 
محرومیت زدایی، تعویض خواهد شــد، امسال ۴۴ روستا و 
سال آینده حدود ۳۰۰ روســتا برای این امر پیشنهاد شده 

است.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا چهارمحال و 
بختیاری یادآور شد: قرار است امسال اعتبارات خوبی برای 
نوسازی شبکه های فرسوده توزیع آب در استان اختصاص 

یابد تا بخش زیادی از فرسودگی ها بازسازی شود.
محمودی بیان کرد: به موازات بازسازی شبکه  توزیع آب، 
به خصوص براســاس اولویت شهرهایی همچون شهرکرد، 
فرخشهر،  بروجن و ... که با بحران آب مواجه اند، زون  بندی و 
مدیریت مصرف آب انجام می شود که این امر نوعی بازسازی 
شبکه به شمار می رود، یعنی فشــار آب به گونه ای تنظیم 
می شود که شکستگی ها به حداقل برســد یا آب براساس 

استاندارد مصرف شود.

محمودی بــا تاکید بر اینکه ۴۰۰ حلقه چاه آب شــرب 
چهارمحال و بختیاری را تامین می کند، تصریح کرد: عمده 
تامین آب شرب از منابع آب های زیرزمینی است که متاسفانه 
منابع آب زیرزمینی وضعیت مطلوبی ندارند و هرســاله با 
کاهش این منابع مواجهیم، در حقیقت سیاست های نادرست 
در گذشته موجب شده که همه مصارف استان در بخش های 
مختلف شرب، کشاورزی و صنعت به جای استفاده از آب های 
سطحی به ســمت منابع آب های زیرزمینی پیش رود که 
هم اکنون به دلیل کاهش بارش ها این منابع در حال نابودی 

هستند، زیرا خروجی بیش از ورودی است.

 فرسودگی حدود ۳۵ درصد از شبکه های توزیع آب در چهارمحال و بختیاری

 سمنان- خبرنگارتوسعه ایرانی - استاندار سمنان گفت: 
بیش از یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیات در راستای 
حمایت از تولید و طرح مردمی سازی یارانه در قالب دامدار 
کارت به وسیله بانک های عامل استان پرداخت شده است.

سیدمحمدرضا هاشمی در نشست پیگیری مشکات 
حوزه کشاورزی و دامداری استان سمنان ابراز داشت: بیش 
از یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیات به یکهزار و ۳۱۵ نفر 
از  دامداران و مرغداران دارای دامدارکارت در استان سمنان 

پرداخت شده است.
وی بیــان کــرد: همســو با سیاســت هــای وزارت 
جهادکشــاورزی و دولت، در اجرای طرح مردمی سازی و 
توزیع عادالنه یارانه ها،از جامعــه دامداران ایران،با صدور 
دامــدارکارت برای تامین ســرمایه در گردش واحدهای 

مرغداری و دامداری حمایت می شود.
استاندار سمنان خاطرنشان کرد: طرح دامدار کارت و 
اعطای تسهیات ویژه دامداران و مرغداران در شعب بانک 
کشاورزی استان به صورت مستمر و شبانه روزی در حال 

بررسی و پرداخت است.
هاشــمی اظهــار داشــت: »دامــدارکارت« بــرای 
تســهیل گری امور دامداران ایجاد شــده و صدور دامدار 
کارت از اقدامات مهم دولت ســیزدهم بــرای حمایت از 

دامداران است.
استاندار ســمنان یادآور شــد: رفع دغدغه دامداران 
اســتان ســمنان در زمینه های مختلف ماننــد تامین 
نهاده دامی،تامین و تقویت زیرســاخت هایی مانند آب و 
راه عشایری با اهتمام ویژه با پیگیری در سطح ملی دنبال 

می شود.
تمامی دامداران دارای دام سبک، سنگین، طیور و آبزیان 
که به صورت ســنتی و صنعتی فعالیت دارند، می توانند با 
مراجعه به جهاد کشــاورزی و ثبت نــام، از مزایای دامدار 

کارت بهره مند شوند.
دامداران واجد شرایط همچنین می توانند با مراجعه به 
سامانه سیتا به آدرس cita.maj.ir نسبت به ثبت نام برای 

دریافت دامدار کارت اقدام کنند.

 کرج –خبرنگارتوســعه ایرانی-سرپرست شهرداری 
کرج با اشاره به اینکه در پروژه های عمرانی بروز مشکاتی 
که منجر به تغییر زمانبندی افتتاح می شود دور از انتظار 
نیست، گفت: پیمانکار پروژه کنارگذر مهر شهر به واسطه 
کمبود سیمان و بتن، در تکمیل بخش نهایی آن با مشکاتی 
مواجه بود که با تاش های صورت گرفته این مشــکات 

برطرف شده است.
 منوچهر غفاری  در حاشــیه بازدید از پروژه گنار گذر 
مهرشــهر اظهار کرد: بنا بود فاز ســوم این پروژه در نیمه 
اول خرداد ماه به بهره برداری برســد ولی علی رغم تاش 

همکاران، افتتاح آن کمی به تعویق افتاد.
وی با اشاره به اینکه در پروژه های عمرانی بروز مشکاتی 
که منجر به تغییر زمانبندی افتتاح می شود دور از انتظار 
نیست، توضیح داد: پیمانکار این پروژه به واسطه کمبود 
ســیمان و بتن، در تکمیل بخش نهایی آن با مشــکاتی 
مواجه بود که با تاش های صورت گرفته این مشــکات 
برطرف شده است. سرپرست شــهرداری کرج ادامه داد: 
خوشبخانه بخش عمده ای از این پروژه تکمیل شده و بخش 
نهایی آن هم با تاش مضاعف همکاران به زودی به اتمام 
می رسد. وی اضافه کرد:  اقدام الزم برای رفع معارضین این 
پروژه صورت گرفته و تملک ملکی که در مسیر این پروژه 

قرار دارد هم در مراحل نهایی قرار دارد.

غفاری با بیان اینکه در مسیر اجرای این پروژه درختانی 
قرار دارند، گفت: تعدادی از این درختان با مجوز صادر شده 
جا به جا شده و مابقی هم ظرف چند روز جابه جا می شوند.

این مسئول افزود: بر اســاس پیش بینی های صورت 
گرفته، فاز سوم کنارگذر مهر شــهر تا ۲۰ تیرماه به بهره 
برداری می رسد.  وی ابراز کرد: این پروژه فاز بندی شده و 
در حال حاضر اهتمام شهرداری بر تکمیل فاز سوم است و 
در مرحله بعد، با تخصیص اعتبار مناسب نسبت به اجرای 

فاز بعدی اقدام خواهد شد.
گفتنی اســت مجموع این پروژه در ۴ فاز جداگانه اما 
پیوسته تعریف شده که فازهای اول و دوم در محدوده های 
راه آهن و ابتدای بلوار دانش قبًا به بهره برداری رسیده و 
اکنون شهرداری بر افتتاح فاز ســوم آن ) ابتدای خیابان 

چمن یکم با اعتبار ۹۰ میلیار تومان(  تمرکز کرده است.

  فاز سوم کنار گذر مهرشهر ۲۰ تیرماه
 به بهره برداری می رسد

 استاندار سمنان :

هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیالت »دامدار کارت«
 در استان سمنان پرداخت شد

خبرخبر


