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شهرستان

تعویض ۸۰۰ دستگاه کنتور فرسوده آب 
در شهرستان قدس

| محبوبه میرزایــی - مدير امور 
آبفاى شهرســتان قدس با اعــالم اين خبر 
گفت: از ابتداى سال جارى تا كنون بيش از 
800 دســتگاه كنتور آب فرسوده به منظور 
جلوگيرى از هدر رفت آب در قدس تعويض 
شده است.او افزود: بر اساس پيمايش انجام 
شده در سطح شهرستان بيش از 2000 كنتور 

فرسوده شناسايى شده است و تعويض آن ها در دستور كار قرار دارد.
بهزاد رضوانى اظهار داشت: تعويض كنتورهاى قديمى وفاقد كارايى 
الزم ،  صرفاً جهت خدمات دهى مطلوب، خوانش كنتور، محاســبه 

صحيح قبض آب بها و به حد اقل رساندن خطا صورت مى گيرد.
او با توجه نزديكى فصل ســرما  و احتمال يــخ زدگى كنتور آب و 
شكستگى به دليل كاهش دما از شهروندان خواست با وسيله مناسب 

از آن محافظت نمايند.
رضوانى در پايان خاطر نشان كرد: براى حفاظت از تاسيسات آب 
در مقابل يخ زدگى قرار دادن كيســه هاى كنفى حامل خاك اره و 
قرار دادن آن در محفظه كنتور و نيز عايق كردن لوله هاى ســطحى 
و كنتــور ها بخصوص كنتور هاى نصب شــده در ديوار كه در هواى 
آزاد هستند توسط پشم شيشه، بهسازى حوضچه هاى كنتور، تعبيه 
درپوش مناســب كنتور و همچنين عبور لوله هاى آب آشاميدنى از 
عمق مناسب زمين ، قطع آب واحد هاى خالى از سكونت و مراقبت 

مستمر در طول زمستان از راهكار هاى مطلوب محسوب مى شود.

خبرنگاران برای دیدن خدمات بنیاد مسکن بوشهر به سطح 
روستاها بروند؛

بنیاد مسکن یک پای ثابت فعالیتهای 
عمرانی در استان است

| مديــر روابط عمومى بنياد مســكن 
استان بوشــهر گفت: خبرنگاران به روستاهاى 
اســتان بروند و خدمات بنياد مســكن استان 
بوشــهر را ببينند و آنطور كه شايسته است به 

مردم گزارش دهند.
عبدالكريم شيخى شــتان گفت: با توجه به 
اقدامات و فعاليتهاى موثر صورت گرفته از سوى 

اين نهاد در روستاها براى معرفى اين تحوالت اساسى به جامعه تور خبرى 
و رسانه اى بنياد مسكن برگزار مى شود.

شيخى شــتان تصريح كرد: اقدامات و فعاليتهاى موثر عمرانى بنياد 
مسكن بوشهر از جمله تهيه و اجراى طرح هادى روستايى، صدور اسناد 
مالكيت امالك روستايى، طرح بهســازى بافت با ارزش روستايى، طرح 
ساماندهى كالبدى سكونتگاههاى روستايى، تملك و واگذارى زمين هاى 
روستايى، خدمات فنى صدور پروانه ســاختمان روستايى، طرح تعيين 
محدوده روســتا و طرح بهسازى روســتاهاى نمونه، ايجاد بوستان هاى 
اميد و ... اين نهاد را بعنوان يك پاى ثابت فعاليت هاى عمرانى در استان 

مبدل نموده است.
وى افزود: معتقديم از آنجا كه رســانه ها بعنوان چشــمان تيزبين، 
نمايندگان صديق و امين جامعه به حســاب مى آيند بايد به روستاهاى 
اســتان بروند و خدمات بنياد مسكن استان بوشهر را ببينند و آنطور كه 
شايسته اســت به مردم گزارش دهند.وى بيان كرد: برگزارى تورهاى 
خبرى با هدف آشنايى رسانه ها و اقشار مختلف مردم با خدمات صورت 
گرفته از ســوى اين نهاد انقالبى در دستور كار است و تالش مى شود تا 

زمينه حضور مسئوالن محلى نيز در اين تورها فراهم شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

جشنواره فراگیری 
نخستین واژه آب در بیش 

از هزار مدرسه ابتدایی 
استان زنجان برگزار شد

| پوريا محمدرحيمى فرد - مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان زنجان گفت: جشنواره فراگيرى نخستين 
واژه آب به صورت همزمان در سطح بيش از هزار مدرسه ابتدايى استان 

زنجان برگزار شد.
عليرضا جزء قاسمى اظهار داشت: بيش از 70 هزار دانش آموز مقطع 
ابتدايى استان زنجان در جشــنواره فراگيرى نخستين واژه آب شركت 

كردند.
وى افزود: برنامه متمركز جشنواره فراگيرى نخستين واژه آب استان 
زنجان نيز در مدرسه ابتدايى دماوند شهر زنجان و با حضور بيش از 400 

دانش آموز مقطع ابتدايى اين دبستان برگزار شد.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان زنجان هدف از برگزارى اين 
جشنوالره را آشنايى دانش آموزان به عنوان آتيه سازان كشور با ارزش و 
اهميت نعمت حيات بخش آب عنوان كرده و گفت: دانش آموزان چون در 
بهترين دوره آموزشى زندگانى خود قرار دارند مى توانند عالوه بر آموزش 
هاى شــخصى نكات الزم پيرامون مصرف بهينه آب و صرفه جويى را به 

خانواده ها نيز انتقال دهند.
جزء قاسمى با اشاره به اجراى طرح امينان آب و نگهبان آب براى دانش 
آموزان زنجانى گفت: دانش آموزان در اين طرح ها به عنوان ســفيران 
آب در خانواده ها و جامعه آموزش ديده و نســبت به امر تبليغ فرهنگ 
صرفه جويى و ترويج مصرف بهينه آب اقدام مى كنند.مديركل آموزش 
و پرورش استان زنجان نيز در اين مراسم با تاكيد بر اهميت انتقال نعمت 
آب به آينــدگان گفت: آموزش و پرورش در راســتاى نيل به اين هدف 
همكارى هاى خود را با شركت آب و فاضالب استان زنجان توسعه داده 
و نســبت به آموزش فرهنگ مصرف آب در سطح مدارس استان زنجان 
اقدام مى كند.مريم رشتچى با اشاره به كمبود منابع آبى در كشور گفت: 
با وجود اينكه ميزان بارش ها در ايران نسبت به ميانگين جهانى يك سوم 

است اما ميزان مصرف آب مردم ايران سه برابر ميانگين جهانى است.

طی آبان ماه سال جاری انجام شد 

 اجرای عملیات اصالح شبکه
در شهرستان بهارستان 

| الناز عباســی - با هدف بهسازى 
خطوط و شبكه هاى آبرسانى160 متر از شبكه 
هاى فرســوده در گلســتان جمع آورى شد . 
شهرســتان بهارســتان ، با عنايت به مطالعات 
صــورت گرفته و شناســائى مناطقــى از اين 
شهرستان كه داراى شبكه و انشعابات قديمى 
و فرسوده و عدم كارآيى الزم مى باشد . عليهذا 

مطابق اولويت بندى صورت گرفتــه و تامين اعتبارات الزم اين خطوط 
جمع آورى و شــبكه آبرســانى جديد و مطابق با اســتانداردهاى الزم 
جايگزين مى گردد . ســيد محمد رضازاده ضمن تشريح عمليات اجراء 
شده در همين خصوص ياد آور شــد : طى اواخر آبان ماه امسال شبكه 
فرسوده و قديمى كوچه بنفشــه دوم واقع در خيابان شهيد قبادى كه 
بلحاظ شكستگى هاى پى در پى موجب بروز مشكالتى در امر آبرسانى 
به شهروندان و مشــتركين محترم مى گرديد . كًال جمع آورى و بجاى 
آن خط جديدى به طول 150 متر و با استفاده از لوله پلى اتيلن در سايز 
110 ميلى مترى اجراء و وارد مدار بهره بردارى شــد . مدير امور آبفاى 
گلستان خاطرنشــان ســاخت : اين عمليات از محل اعتبارات جارى و 
داخلى تامين اعتبار گرديده اســت . و همزمان با اجراى خط آبرسانى 
جديد كليه انشعابات نيز بهسازى و تعمير شده و تعداد 26 رشته انشعابا 

نيز كًال تعويض گرديد. 

خبرنامه

سرپرست امور برق منطقه یك قم معرفی شد
| با صدور حكمى از سوى مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان قم، سرپرست امور برق منطقه يك قم منصوب شد.مهدى آهنين پنجه 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان قم با صدور احكام جداگانه اى محمدرضا مهاجرى را به عنوان «سرپرست امور برق 
منطقه يك قم» و  حميد رزاقى را به عنوان «سرپرست دفتر توسعه مديريت و تحول ادارى» اين شركت منصوب كرد.
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خبر
 اجرای 25 کیلومتر عملیات شبکه گذاری

در گیالن

| زینب قلیپور - حسين اكبر مديرعامل شركت گاز استان گيالن از اجراى 
25 كليومتر عمليات شبكه گذارى در آبانماه سال جارى در استان خبر داد.مديرعامل 
شركت گاز اســتان گيالن با اعالم اين خبر اظهار داشــت: 88 درصد اين عمليات در 
روستاهاى استان و در قالب بند«ق» صورت گرفته و با اجراى آن مجموع طول شبكه 
گاز در اســتان به 20 هزار و 433 كليومتر افزايش يافته است.مهندس اكبر در ادامه از 
نصب 1361 انشعاب جديد گاز در آبان ماه خبر داد و گفت: با نصب اين تعداد انشعاب 
مجموع انشعابات گاز اســتان به 577 هزار عدد رسيده است.وى با اشاره به گازرسانى 
گسترده به سراسر نقاط استان گفت: وجود بيش از 20 هزار كيلومترشبكه و 577 هزار 
انشــعاب گاز در اســتان، وظيفه همكارانم را در جهت پايش و نگهدارى تاسيسات گاز 
خطيرتر از گذشته مى سازد.مديرعامل شركت گاز استان گيالن در پايان با بيان اينكه 
براى رســيدن گاز به منازل مردم تالش هاى فراوانى صورت گرفته و مى گيرد، از كليه 
مشتركين گاز درخواست نمود تا با مصرف بهينه و ايمن گاز طبيعى عالوه بر حفظ اين 
نعمت الهى براى نسل هاى آينده، در جهت كاهش هزينه هاى گازبها و كمك به اقتصاد 

خانوار كوشا باشند.

| ماهان فالح - شهردار منطقه 2 كالنشهر تبريز از تحقق 
55 درصدى بودجه شهردارى منطقه 2 طى 8 ماهه سال جارى خبر 
داد. به گزارش خبرنگار ما در تبريز، باقر خوشنواز با اعالم اين خبر 
افزود: بودجه كلى سال 97 شهردارى منطقه 2 تبريز 417 ميليارد 
تومان بود كه در هشت ماهه امســال 55 درصد اين بودجه تحقق 
يافته است و تالش مى كنيم تا پايان سال اين ميزان به 70 درصد 
برســد. وى در خصوص بررســى و روند تنظيم بودجه سال آينده 
شهردارى منطقه گفت: طى جلسات مختلف با مديران و كارشناسان 
مربوطه در حال بررسى و تنظيم بودجه سال آينده هستيم و تالش 
مى كنيم بودجه سال 98 واقعى باشد. وى اضافه كرد: براى بررسى 
و تنظيم بودجه سال آتى وضعيت تحقق درآمد سال 97 طى هشت 
ماهه امسال و 4 ماهه پايانى سال گذشته را در نظر خواهيم گرفت 
و اين به عنوان الگو، سرفصل بودجه سال 98 خواهد بود كه انتظار 
داريم كميته هاى تخصصى شــهردارى تبريز و شوراى شهر براى 
واقعى شدن بودجه تالش كنند.شهردار منطقه 2 كالنشهر تبريز در 
خصوص پروژه شاخص اين منطقه شهردارى براى سال آتى گفت: 
طراحى و اجراى پل همســان پل كابلى انتخاب كرده ايم كه پروژه 
بزرگى است و باعث روان شــدن ترافيك در آن منطقه مى شود و 
تالش مى كنيم تا پايان ســال 98 به بهره بردارى برسد. خوشنواز 
افزود: مسيرگشايى، تعريض و تملك خيابان عطار نيشابورى ديگر 
پروژه مهم شهردارى منطقه 2 تبريز است كه فقط 35 ميليارد تومان 
هزينه تملك آن مى باشــد.وى تصريح كرد: در شرايط اقتصادى 
فعلى، شروع و پايين اين دو پروژه بســيار مهم و سخت است ولى 
تالش مى كنيم تا پايان سال آينده شــاهد بهره بردارى از اين دو 
پروژه باشيم. شهردار منطقه 2 كالنشــهر تبريز در خصوص پروژه 
هاى عمرانى اين منطقه نيز گفت: 30 پروژه مهم عمرانى در منطقه 
2 شهردارى تبريز مشخص شده است كه جمع كل هزينه اجرايى 
آنها 1395 ميليارد ريال است. وى خاطرنشان كرد: تالش شهردارى 
منطقه دو تبريز به ثمر رساندن پروژه هاى عمران شهرى است كه هر 
ماه يك پروژه را تقديم شهروندان عزيز تبريزى مى كنيم. خوشنواز 
همچنين به احداث پل عابر پياده بوستان بهاران به تفرجگاه عباس 
ميرزا با اعتبار 28 ميليارد ريالى در منطقه 2 شهردارى تبريز اشاره 
كرد و گفت: اين پل محدوده شمالى و جنوبى اتوبان شهيد كسايى 
تبريز را با هدف توسعه گردشگرى به هم ارتباط مى دهد.خوشنواز به 

پروژه جابه جايى پل مقابل دانشگاه تبريز به مركز خريد جواهر اشاره 
كرد و گفت: اين پل بعداز سال ها باالخره با موافقت رئيس دانشگاه 
تبريز به مقابل مركز خريد جواهر منتقل شــد. وى هزينه اجرايى 
اين پروژه را 3 ميليارد ريال عنوان كرد و ادامه داد: دسترسى آسان 
شهروندان و دانشــجويان به بلوار استاد شهريار و رونق كسب و كار 
در مركز خريد جواهر تبريز از اهداف اين پروژه بوده است. شهردار 
منطقه 2 كالنشهر تبريز به پروژه اصالح هندسى فلكه خيام در جاده 
ائل گلى تبريز نيز اشاره كرد و گفت: اين پروژه با اعتبار 350 ميليون 
تومانى و با هدف افزايش ظرفيت و قابليت ترافيكى تقاطع، كاهش 
احتمال تصادفات و تامين آرامش و راحتى استفاده كنندگان سواره 
و پياده اجرا شد. خوشــنواز از پروژه باغ توت گلگشت نيز صحبت 
كرد و گفت: اين باغ در خيابان آزادى قرار دارد و به عنوان تنفسگاه 
در منطقه اى كه تمركز مراكز درمانى با اعتبار 90 ميليارد ريالى با 
هدف احياى باغات قديمى تبريز، توسعه و ايجاد فضاى سبز مناسب 
براى شهروندان احداث شد كه مســاحت اين باغ 5 هزار مترمربع 
است.وى باكس گذارى و بهسازى مهران رود در محدوده شهردارى 
منطقه 4 را نيز يادآورى كرد و گفت: ما در آن منطقه معين بوديم 
كه 2 ميليارد تومــان در آنجا با هدف هدايت آب هاى ســطحى و 
جلوگيرى از سرريز سيالب هاى مهران رود هزينه كرديم. خوشنواز 
بهسازى مجموعه مفاخر آذربايجان، احداث سرويس هاى بهداشتى 
در آرامســتان وادى رحمت، احداث هفت ايستگاه مدرن اتوبوس، 
تجهيز ايستگاه آتش نشــانى بلوار دكتر حسابى، احداث كانال آب 
هاى سطحى، مسيرگشايى و تعريض خيابان اول زعفرانيه، احداث 
رمپ چهارم ميدان افالك نما و فاز 2 مســقف سازى گلزار شهداى 
وادى رحمت را از ديگر پروژه هاى عمرانى اين شــهردارى عنوان 
كرد.خوشنواز در تشريح آخرين وضعيت پروژه هاى عمرانى منطقه 
2 شــهردارى تبريز اظهار كرد: پروژه تعريض خيابان خبرنگار كه 
ورودى شهرك زعفرانيه به حساب مى آيد به اتمام رسيده كه هزينه 
8 ميليارد تومان براى تملك و يك ميليارد تومان براى هزينه هاى 
اجرايى صرف شده است. وى سپس رمپ شمال شرقى طرح شبدرى 
افالك نما را از ديگر پروژه هاى مسيرگشائى اين منطقه عنوان كرد 
كه در مرحله اتمام آسفالت ريزى است و به زودى به بهره بردارى مى 
رسد. شهردار منطقه 2 كالنشهر تبريز تكميل طرح شبدرى افالك 
نما را با اجراى رمپ شمال شرقى از سريع ترين مسيرهاى دسترسى 

شهروندان به بلوار دكترحسابى و مسير كمربندى ميانى عنوان كرد.
وى اجراى اين رمپ را در 2 باند و جمعــاً به عرض 20 متر اعالم و 
اظهار كرد: با توجه به مشكالت عديده و سردرگمى شهروندان در 
دسترسى به مســيرهاى كمربندى ميانى، ابتداى شهرك زعفرانيه 
و بلوار دكتر حسابى، تكميل رمپ شمال شرقى، موجب دسترسى 
سريع شهروندان در كوتاه ترين زمان ممكن به مسير افالك نما از 
اصلى ترين شريان هاى شهر تبريز و مسيرهاى مذكور مى شود. وى 
به توجه ويژه شهردارى منطقه 2 تبريز به برنامه هاى فرهنگى اشاره 
كرد و گفت: 7 كتابخانه و 3 فرهنگسرا در اين منطقه داريم كه بيش 

از 6300 نفر عضو كتابخانه هاى اين منطقه هستند. وى همچنين 
به برگزارى برنامه هاى هفته كتابخوانى و فرهنگ عمومى و تجليل 
از هنرمندان و نويسندگان برتر اشــاره كرد. خوشنواز گفت: از 19 
نفر از دانش آموزان برتر كنكور سراسرى كه عضو كتابخانه هاى اين 
منطقه بودند، تجليل شد. شهردار منطقه 2 كالنشهر تبريز همچنين 
به برپايى نمايشگاه صنايع دستى، نمايشگاه گل و گياه و نمايشگاه 
انديشه هاى امام(ره) اشاره كرد. وى گفت: در راستاى ترويج فرهنگ 
درختكارى در ماه هاى اخير شــاهد افزايش درختكارى در گستره 

فعاليتى منطقه 2 شهردارى تبريز هستيم.

۳۰ پروژه مهم عمرانی در منطقه ۲ شهرداری تبریز مشخص شده است
با هزینه اجرایی 1395 میلیارد ریال؛

خبر

| عمليات جابجايى شبكه معارض با ايســتگاه A14 متروى قم با موفقيت انجام شد. به گزارش روابط عمومى شركت گاز استان قم، 
اين عمليات از ســاعت 7 صبح آغاز و در طول خاك بردارى، قطع گاز، برشكارى و جابجايى لوله، جريان گاز مشتركين واقع در بلوار حضرت 
معصومه (س) بمدت 15 ساعت قطع گرديد. در اين عمليات مديرعامل شركت گاز استان قم به همراه برخى از مديران و رؤساى اين شركت 
از نزديك شاهد انجام آن بودند. آقاى نصيرى در حاشــيه اين عمليات از آمادگى جهت همكارى شركت گاز استان با ساير دستگاه ها خبر 
داد و تأكيد كرد: ارتقاء آبادانى شهر و روستا در گرو همكارى بين دستگاه هاست كه بايد بيش از پيش به اين مهم توجه شود. در نهايت اين 

عمليات در ساعت 20 با موفقيت به انجام رسيد و در ساعت 22 گاز مشتركين منطقه وصل شد.

با تأسیسات جابجایی خط ۱2 اینچ معارض جانبی 
ایستگاه A14 مترو


