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شیراز-توانایی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی،دادستان عمومی و انقالب مرکز 
استان فارس به همراه شهردار ، رئیس 
شــورای شــهر ،معاون فنی عمرانی و 
سرپرســت معاونت خدمات شهری 
شهرداری در نیمه شــب بارانی از نقاط 
حادثه خیــز و آبگیر همچــون محله 
سعدی، ارتفاعات دست خضر، رودخانه 
خشک، کوچه ۶۲ بلوار اتحاد منتهی به 

رودخانه، تقاطعات غیر هم سطح شهر 
همچون تقاطع شهیدان یغمور بازدید 
و میزان آمادگی نیروهای اجرایی برای 
مقابله با حوادث احتمالی را ســنجش 

کردند .
مهندس ســید احســان اصنافی 
شهردار شیراز در این بازدید با بیان اینکه 
تاکنون آبگرفتگی و سیالب خاصی در 
سطح شهر ایجاد نشده است، افزود: با 

توجه به گزارشــات نیروهای گشتی، 
گزارشات مردمی به سامانه ارتباطات 
مردمی  ۱۳۷ و رصــد میدانی تاکنون 
آبگرفتی خاصی در شهر ایجاد نشده و 
تالش داریم با ادامه اســتقرار نیروها و 
ماشین آالت نیز مشکلی در ادامه بارش 

باران پیش نیاید.
مهندس اصنافی با اشاره به برگزاری 
مانور آمادگی مدیریت بحران و مواجهه با 

برف و باران در آبان ماه سال جاری افزود: 
این مانور در تمام نقاط شهر به ویژه نقاط 
خطرآفرین اجرا شد و آمادگی خوبی را با 
توجه به سناریوهای مختلف بحران در 
نیروها ایجاد کرد. هم اکنون نیز آمادگی 
مناسبی در نیروها و ماشین آالت وجود 
دارد و امیدوارم بارش زمســتانه ادامه 

داشته باشد.
وی در حاشیه بازدید از کانال عبور 

آب ســعدی که طی ســالیان گذشته 
همواره یکی از نقاط حادثه خیز شیراز 
بوده، افزود: این کانــال به صورت دائم 
الیروبی می شود و هم اکنون نیز برای 
جلوگیری از آب گرفتگی، یک دستگاه 
بیل مکانیکی و تعــدادی از نیروها در 
کنار آن مستقر شده اند، اما طی همین 
چند روز نیز شاهد ریختن زباله در کانال 
بودیم و ۴۰ کامیون نخاله جدید از کانال 
در دو ســه روز اخیر از این کانال جمع 
آوری شده است، از این رو از شهروندان 
خواست تا با رعایت اصول دفع پسماند 
ضمن همکاری با شــهرداری شیراز از 

وقوع حوادث جلوگیری شود.
مهندس مهدی طاهــری رییس 
شورای اسالمی شهر شیراز نیز در بازدید 
از سطح شهر و نقاط حادثه خیز گفت: 
کوچه ۱۹ محله سعدی، مدخل و مسیر 
بسیار مهمی برای گذر آب باران است و 
متاسفانه در آب گرفتگی ها و سیل های 
سالیان گذشته منطقه را دچار مشکل 
کرده بود، از آن بازدید کردیم، آمادگی 

نیروها و شرایط محل را سنجیدیم.
مهندس طاهری با گالیه از دستگاه 
های متولی مدیریت بحران در هنگام 
بارندگی گفت: دســتگاه های متولی و 
مســئول نیز باید در کنار شهرداری به 
ویژه در مقاطع باالدست شهر همکاری 
داشته باشند و کمک آنها به شهرداری 

در کنترل ســیالب ها و بحران ها موثر 
است.

وی ادامه داد: جلوگیــری از وقوع 
حوادث اقدامی نیست که یک دستگاه 
مثل شــهرداری بتواند به تنهایی آن را 
انجام دهد بلکه باید همه دستگاه های 
متولی کمک کننــد تا نتیجه مطلوبی 
عاید شهر و شــهروندان شود. اگر یک 
دستگاه مثل شــهرداری حاضر باشد و 
سایر دستگاه ها حضور نداشته باشند، 

کار تکمیل نمی شود.

 بازدید  دادستان عمومی و انقالب فارس
 از نقاط حادثه خیز و آبگیر شیراز

مهندس اصنافی با اشاره 
به برگزاری مانور آمادگی 
مدیریت بحران و مواجهه 
با برف و باران در آبان ماه 

سال جاری افزود: این مانور 
در تمام نقاط شهر به ویژه 

نقاط خطرآفرین اجرا شد و 
آمادگی خوبی را با توجه به 

سناریوهای مختلف بحران 
در نیروها ایجاد کرد. هم 

اکنون نیز آمادگی مناسبی 
در نیروها و ماشین آالت 

وجود دارد و امیدوارم بارش 
زمستانه ادامه داشته باشد.

سمنان- نجاتی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر توزیع برق سمنان گفت: ۴۷۹ طرح عمرانی برق رسانی این  شهرستان با اعتباری 
افزون بر ۱۶۰ میلیارد ریال از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان پاییز به اجرا درآمد.

 مهدی پاک طینت  گفت: بهسازی ایستگاه زمینی توزیع برق زاوقان یک، اصالح شبکه روشنایی معابر خیابان های رشد و 
اقتدار در شهرک صنعتی، بهسازی شبکه فشار متوسط هوایی مسیر پل شهید نوروزی، نصب تیغه جداکننده در فیدر خیرآباد- 
فرعی نوکالته، احداث شبکه فشارضعیف هوایی خیابان یاسر به همراه پست هوایی خیابان فجرچهار ، بهینه سازی خط ۲۰ 
کیلوولت ضلع غربی پست ۶۳ کیلوولت جنوب سمنان و اصالح شبکه روشنایی معابر محدوده پل شهید محب شاهدین، از جمله 

شاخص ترین اقدامات صورت گرفته در عرصه خدمت رسانی بود.
وی با اشاره به این که جهت تامین برق متقاضیان و مشترکان جدید از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذر ۱۵ هزار و ۵۵۹ متر شبکه 
فشارمتوسط، فشارضعیف ، روشنایی معابر و کابل خودنگهدار احداث شد، افزود: به منظور افزایش پایداری خطوط برق رسانی، 

هفت هزار و ۱۵۸ متر شبکه توزیع برق شهرستان اصالح و بهینه سازی شد.
وی یادآور شد: برای تغذیه برق مشترکان جدید از آغاز امسال تا پایان آذر ۱۸ ایستگاه هوایی توزیع برق به قدرت ۲ هزار و ۷۵۶ 

کیلوولت آمپر نصب و به بهره برداری رسید.

 گرگان-دستجردی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق گلستان از کشف ۱.۸ 
تن سیم مسی در استان خبرداد.منوچهر بهمنی نیا اظهارکرد: با توجه به حجم باالی سرقت ها و آسیب به بیت المال و شبکه های 
برق و خسارت های ناشی از این سرقت ها به لوازم برقی مردم استان، این امر به دغدغه اصلی مسئوالن امنیتی و قضایی و انتظامی 
استان تبدیل شده است لذا در همین راستا مصوبه کمیته پیشگیری از سرقت استان برگزاری مانورهای ضربتی برای جمع آوری 
مراکز غیرمجاز ضایعاتی و برخورد با مالخرها بوده که از ابتدای مهرماه شروع شد.مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع 
نیروی برق گلستان گفت: پیرو دستور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مبنی بر برگزاری بازدیدهای مدون از 
ضایعات فروشی ها و تنگ کردن عرصه بر سودجویان و برای پیشگیری و جلوگیری از خرید سیم های سرقتی، با همکاری پلیس 
آگاهی گلستان به یک کارگاه دپوی سیم مسی در سطح استان مشکوک شدیم که طی یک عملیات یک ماهه و تحت نظر گرفتن 
آن، سیم های سرقتی مسروقه از مالخرها در کارگاه ضایعاتی در شهرستان گالیکش کشف و این مکان پلمب شد.وی با بیان اینکه 
هزار و ۸۵۰ کیلوگرم سیم مسی در مجموع عملیات ها کشف شد، ادامه داد: از این مقدار کشف شده، هزار و ۵۰۰ کیلوگرم سیم 
مسی در شهرستان گالیکش بوده است.بهمنی نیا اعالم کرد: بعد از اخذ مجوزات قضایی در خصوص سیم های مسروقه تمامی 

سیم ها به ستاد شرکت منتقل شد

 اجرای 479 طرح توزیع برق شهرستان سمنان
 تا پایان آذرسال جاری

کشف 1/8 تن سیم مسی  از مالخران در گلستان

 ارومیه -صحرانورد،خبرنگارتوسعه ایرانی-سرپرست 
مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشــاورزی آذربایجان 
غربی از رفع تداخل بیش از ۷۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 

و ملی استان از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.
رضا احمدنژاد گفت: تاکنون از مجموع ۱۷۳ پالک نقشه 
برداری شــده به منظور رفع تداخالت که در دست بررسی 
کمیســیون  اســتانی قرار گرفته ، ۷۷ هزار و ۵۲۳ هکتار از 
اراضی کشاورزی رفع تداخل شده و به عنوان اراضی اشخاص 

لحاظ شده است.
احمد نژاد با اشاره به اینکه رفع تداخالت اراضی کشاورزی 
و ملی در اولویت کارهای اجرایی ســازمان قرار دارد، افزود: 
اجرای طرح رفع تداخل اقدامــی برای کاهش نگرانی بهره 

برداران و به نفع اراضی ملی و کشاورزان است.
سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی 
آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: اخیرا نیز بر اساس ارزیابی 
های انجام شده از سوی ستاد ارزیابی عملکرد سازمان امور 
اراضی کشور، مدیریت امور اراضی استان رتبه اول کشوری در 
زمینه شاخص تثبیت مالکیت و ساماندهی اراضی و رتبه دوم 
در شاخص واگذاری و نظارت بر اجرای طرح های مدیریت 

امور اراضی را در سال ۹۹ کسب کرده است.
احمد نژاد تصریح کــرد: دراین بازه زمانــی به منظور 
شناسایی و تعیین تکلیف اراضی بایر موضوع مصوبه مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، تعداد ۱۶۴ مورد اراضی بایر در 
ســطح ۳۰۶ مورد و در جهت تثبیت مالکیت و صدور سند 
اراضی کشــاورزی نیز اراضی ۱۲ نفــر از متصرفین اراضی 

دولتی در سطح ۵.۵۶ هکتار شناسایی و تعیین تکلیف شدند.
 وی افزود: اجرای کاداســتر اراضی کشاورزی در سطح 
۱۴۹ هزار هکتار از پالکهای رفع تداخل شده و ۵۰ هزار هکتار 
از پالک هاییی که تا کنون کاداستر اجرا نشده نیز از ابتدای 

سال جاری تا کنون عملیاتی شده است.
وی بیان کرد: در راستای ســاماندهی اراضی و پیگیری 
برای صدور اسناد مالکیت زمین های کشاورزان،  باید تداخل 
اراضی کشاورزی با اراضی منابع ملی مطابق قانون و آیین نامه، 
منحصرا از طریق کمیسیون رفع تداخالت حل و فصل شود.

احمد نژاد ادامه داد: قانــون در ماده ۵۴ رفع موانع تولید 
رقابت پذیر تاکید دارد که وزارت جهاد کشاورزی با همکاری 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت به رفع تداخل اجرای 
قوانین و مقررات موازی در  پالک های اراضی در سطح کشور 
اقدام کند، که با اجرای این امر نسبت به تثبیت مالکیت دولت 
در عرصه های منابع ملی و دولتی و همچنین صدور اسناد 

کشاورزی برای کشاورزان و تولیدکنندگان اقدام می شود.

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی،مدیرعامل 
آبفای اســتان اصفهان، حفظ و ارتقاء کیفیت آب شرب را 

حساس ترین و مهم ترین رسالت صنعت آبفا دانست .
هاشم امینی در مراسم تجلیل از کارکنان کنترل کیفی 
آزمایشگاه های آب که موفق به دریافت گواهی نامه تایید 
صالحیت ISO/IEC۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ در ســال ۱۴۰۰ 
شده اند گفت: کارکنان مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب 
و فاضالب باید ضمن آشنایی با علم روز دنیا و بهره مندی از 
تجهیزات و فناوری های نوین، زمینه نظارت دقیق بر فرایند 
کنترل کیفی آب و پساب تولیدی و همچنین ارتقاء خدمات 

رسانی به مردم را بیش از پیش فراهم نمایند.
وی افزود: در سال های اخیر آزمایشگاه های آبفا در استان 
اصفهان  با بهره مندی از بهترین تجهیزات و نیروی انسانی 
متخصص  و کارآمد، کیفیت خدمات را در سطح استان ارتقاء 
داده اند.  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
بیان این که کنترل کیفی خدمات آبفا به صورت مستمر و 
پایدار ادامه دارد تصریح کرد: آب شرب پس از تایید مراجع 
ذیصالح و با نظارت دقیق و مستمر  نهادهای مسئول در اختیار 
مردم در شهرها و روستاها قرار می گیرد و سالمت آن از نظر 

کیفی مورد تایید است.
امینی تامین آب شرب با کیفیت مطابق با استانداردهای 
تعریف شده را ضروری دانســت و اظهار داشت: آب شرب، 
اســتراتژیک ترین و حیاتی ترین کاالیی است که مردم به 
آن نیاز دارند و متقاضی همیشــگی آن هستند و به همین 
دلیل، بهبود کیفیت آن دغدغه اصلی فعاالن صنعت آبفا به 

شمار می آید. وی با تاکید بر اهمیت فعالیت های تحقیقاتی 
و پژوهشــی اعالم کرد: از کارکنان انتظار مــی رود با انجام 
تحقیق و پژوهش های کاربردی، راه های دسترسی آسان و 
بهتر مردم به خدمات صنعت آبفا را هموار تر نمایند تا رضایت 
مشترکین که اولویت اصلی فعالیت این صنعت به شمار می 

رود  همچنان پابرجا باقی بماند.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با تاکید بر اهمیت 
افزایش کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های فاضالب 
افزود: باید همچنان نظارت دقیق و مستمری بر فرایند کیفی 
پساب تولیدی وجود داشته باشد تا  بتوان از آن در صنعت و یا 

پرورش گیاهان غیرمثمر استفاده کرد. 
گفتنی است آزمایشگاه مرکزی آبفای استان اصفهان و 
آزمایشگاه های آب ادارات آبفای سمیرم، تیران و کرون، نجف 
آباد و شهرضا موفق به دریافت گواهی نامه تایید صالحیت 
ISO/IEC۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ در ســال ۱۴۰۰ شــدند. 
این گواهی نامه پس از انطباق مداوم با الزامات اســتاندارد 
ISO/IEC۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ و اخذ تاییدیه در ممیزی های 

مراقبتی ساالنه، به این آزمایشگاه ها اعطا شد

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

 حفظ و ارتقاء کیفیت آب شرب مهم ترین
 رسالت صنعت آبفا است

سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان  اعالم کرد؛

رفع تداخل بیش از 77هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
آذربایجان غربی

خبرخبر

مدیرمخابرات منطقه گلستان:
 خدمتگذاری، نعمتی است

 در اختیار مسوولین
گرگان-دستجردی،خبرنگارتوسعه ایرانی-

مدیرمخابرات منطقه گلستان ، در جلسه شورای 
اداری از مســئولیت بعنوان نعمتی یاد کرد که در 

اختیار مسئوالن است.
 دکتر غالمعلی شــهمرادی با اشــاره به اینکه 
خدمتگزاری فرصتی است که در اختیار مسئوالن 
است گفت : از این فرصت باید به نحو احسن استفاده 

کرد و از آن برای رفاه حال مردم بهره برد.
مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به نقاط 
قوت مخابرات استان آنرا نیازمند تقویت دانست ولی 

بر رفع نقاط ضعف تاکید بیشتری داشت.
وی دالیــل مختلفی را بر وجــود نقاط ضعف 
تاثیرگذار دانست و افزود: رفع موانع و همگرایی و هم 
افزایی و همکاری بین بخشی عاملی مهم در بهبود 

بخشیدن نقاط ضعف خواهد بود.
دکتر غالمعلی شهمرادی عدم استفاده مطلوب 
از ظرفیت منابع انسانی و کندی فعالیت های جاری و 
توسعه ای ، را از نقاط قابل بهبود عنوان کرد و گفت:در  
این زمینه تدابیری اندیشیده شده و موانع برطرف 
شود . پاسخگویی مناسب به مراجعین و مشترکین 
،گفتگو و تعامل با مردم جهت رفع مشکل ،  اطالع 
رسانی و آگاهی بخشی به مردم از خدمات و سرویس 
های قابل ارائه مخابرات از موارد دیگری بودکه مدیر 
مخابرات منطقه گلستان در جلسه شورای اداری 
مورد تاکید دانست و گفت : نظارت و کنترل مستمر 
فعالیت کارکنان ، پیمانکاران و کارگزاران از برنامه 

هایی است که نباید از آن غافل شد.
وی در پایان تکالیف ابالغی شــرکت مخابرات 
ایران را الزم االجرا و تحقق هدف های در نظر گرفته 
شده را با توجه به نزدیک شدن به پایان سال از تمامی 

اعضای شورای اداری مورد انتظار دانست .
مدیرعامل شرکت گاز اردبیل :

رکورد مصرف اردبیلی ها با 12 
میلیون متر مکعب گاز شکسته شد

ســعه  تو ر نگا خبر ، گنجی ، بیل د ر ا
ایرانی،مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: 
مصرف روزانه گاز طبیعی در استان اردبیل با رقم ۱۲ 

میلیون متر مکعب در روزهای اخیر شکسته شد.
سردار اســماعیلی ۹ دی در جلسه هماهنگی 
مصرف بهینه گاز طبیعــی در اردبیل اظهار کرد: 
میزان مصرف گاز طبیعی در ســال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته ۴۰ درصد افزایش 

نشان می دهد.
وی تصریح کــرد: در حالی که در ســال های 
گذشته میزان مصرف گاز روزانه استان اردبیل به ۹ 
میلیون متر مکعب رسیده بود، این میزان بین ۱۱ تا 
۱۲ میلیون متر مکعب در سال جاری به ثبت رسید 

که یک رکورد بی سابقه محسوب می شود.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اردبیل از اهالی 
استان خواســت تا با پیوستن به پویش یک درجه 
مصرف کمتر گاز طبیعی به مدیریت مصرف گاز 
کمک کنند تا شاهد افت فشــار و یا قطعی گاز در 

مناطق مختلف استان نباشیم.
اســماعیلی ضرورت رعایت دمای رفاه ۱۸ تا 
۲۱ درجه را در منازل و اســتفاده از پرده ضخیم، 
لباس های گرم و بستن اتاق های غیرقابل استفاده 
را یادآور شد و گفت: باید هموطنان مصرف خود را 
به گونه ای تنظیم کنند تا ساکنان مناطق مختلف 
شمال و جنوب این استان نیز که در روستاها و مناطق 
سردسیر هستند، بتوانند از این انرژی پاک بهره مند 
شوند. وی افزود: به هیچ وجه افزایش بها گاز مصرفی 
را در قبوض مشترکان شاهد نیستیم اما مشترکانی 
که مصرف بیشــتری دارند با قیمت تصاعدی در 

قبوض ماه های اخیر روبه رو بودند.
اســماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود 
خاطر نشان کرد: با عملی شدن پویش یک درجه 
کمتر در مصرف گاز انتظار می رود صرفه جویی ۶ 
تا ۱۰ درصدی مصرفی خانگی گاز را که بیشترین 
موارد مورد تاکید است، در دستور کار قرار گرفته و 
خانوارها به این موضوع توجهی جدی داشته باشند.

وی در مورد بهره مندی شــهرها و روستاهای 
اســتان از نعمت گاز اضافه کرد: تمامی شهرهای 
استان در حال حاضر از این نعمت بهره مند هستند 
و پیش بینی می کنیم تا اواسط سال آینده تمامی 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار از گاز طبیعی استفاده 

کنند.
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