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خبر كوتاه
مهارآتش سوزی در منطقه ترجین چال
اوزینه با حضور به موقع مامورین منابع
طبیعی گلستان

حبیب یارادبزی اظهار داشت :این حریق از
اراضی زراعی اشخاص به جنگل های سوزنی برگ
سرایت نموده و  5هزار متر مربع از آن را درگیر
نمود.وی افزود :پس از اطالع ،مامورین سریعا به
منطقه موردنظر اعزام شده و با حضور به موقع و
همت ایشان آتش سوزی به طور کامل اطفا گردید.
یارادبزی اعالم کرد :علت این حریق آتش زدن
کاه و کلش توسط زمین زراعی مجاور بوده و در
نهایت کشاورز موردنظر شناسایی شده و پرونده
ایشان جهت بررسی به مراجع قضایی انتقال داده
شد.فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری استان گلستان ضمن هشدار جدی
به کشاورزان افزود :متاسفانه علی رغم هشدارهای
جدی و اطالع رسانی های پی در پی مبنی بر عدم
سوزاندن کاه و کلش پس از برداشت محصول
توسط کشاورزان این سنت دیرینه همچنان ادامه
داشته و نتایج خسارت باری را به بار می آورد.
ایشان تاکید کرد :براساس ماده  ۶۸۸قانون مجازات
اسالمی و ماده  ۲و  ۲۲قانون نحوه جلوگیری از
آلودگی هوا و ماده  ۴۵قانون حفاظت از جنگل ها
و مراتع آتش زدن بقایای گیاهی جرم محسوب می
شود و مرتکبین به جزای نقدی و حبس محکوم
خواهند شد.وی ضمن اشاره به اینکه کاهش حریق
همت عمومی را می طلبد افزود :الزم است همگان
وارد صحنه شویم و به کمک جنگلها و مراتع مان
بشتابیم زیرا بقا و حفاظت ازاین منابع ارزشمند در
واقع بقای نسل انسانی است.
مدیر کل بیمه سالمت گیالن:

ارتباط مستمر و بی واسطه مردم و
مدیران بیمه سالمت با سامانه ۱۶۶

مدیرکل بیمه سالمت دربازدیدازاداره بیمه
سالمت شهرستان آستانه اشرفیه گفت :ارتباط
مستمر و بیواسطه بین مردم و مدیران بیمه سالمت
با سامانه  ۱۶۶۶انجام می گیرد.دکتر محمدی افزود:
سازمان بیمه سالمت ایران برای ارتباط مستمر و
بیواسطه بین مردم و مسئوالن سامانه ۱۶۶۶را
راهاندازی کرده است و مخاطبین و مردم میتوانند
شکایات ،چالشها ،پیشنهادات و نظرات خود را با
این سامانه در میان بگذارند تا در اولین زمان ممکن
به آن رسیدگی شود.مدیرکل بیمه سالمت به منظور
آشنایی نزدیک با مشکالت و مطالبات بیمه شدگان
از اداره بیمه سالمت شهرستان آستانه اشرفیه بازدید
و از نزدیک با ارباب رجوع و کارمندان دیدار و گفتگو
کرد.دکترمحمدی مدیر کل بیمه سالمت استان
دراین بازدید گفت :یکی از برنامه های مهم سازمان
اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیکی و تسریع
در روند ارائه خدمات به بیمه شدگان می باشد.
وی خاطر نشان کرد  :از مزایای طرح نسخه نویسی
الکترونیکی حذف دفترچه کاغذی ،استقرار پرونده
سالمت ،عدالت در سالمت و مدیریت بهینه منابع
می باشد که می تواند از هدر رفت بسیاری از هزینه
های درمانی جلوگیری نماید.وی افزود :دولت تدبیر
و امید با یک رویکرد سالمت محور و با اجرای طرح
های ملی بیمه ای در راستای ارتقای شاخص های
سالمت گام برمی دارد که درنتیجه باعث ارتقای
سطح ارائه خدمات سالمت به بیمه شدگان عزیز
ورضایتمندی آنان گردید.دکترمحمدی مدیرکل
بیمه سالمت یاد آورشد :مقام معظم رهبری
فرمودند :بهترین راه مبارزه با آمریکا خدمت به مردم
است و همه مدیران  ،مسئوالن و دستاندرکاران
باید فرمایشات مقام معظم رهبری را سرلوحه کار
خود قرار دهند و بیش از حد توان ،بهترین خدمات
را به مردم ارائه دهند چون این مردم سزاوار و
شایسته بهترین و مطلوب ترین خدمات هستند.
با اعتباری بیش از دومیلیارد ریال انجام شد؛

اجرای پروژه توسعه خطوط فشار
متوسط زمینی در شهرستان سرخه

سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان
سرخه از اجرای پروژه توسعه خطوط فشار متوسط
زمینی و نصب ایستگاه هوایی توزیع برق در برخی
نقاط این شهرستان خبر داد.عباس ربیعی بیان
داشت :پروژه توسعه شبکه فشار متوسط زمینی از
ایستگاه زمینی توزیع برق حدفاصل نیروی انتظامی
تا پست هفت تیر و همچنین از پست زمینی هفت
تیر تا ایستگاه هوایی خیابان محرم به طول 598
متر به همراه احداث یک دستگاه ترانس عمومی با
قدرت  200کیلوولت آمپر ،به اجرا در آمده است.
وی اضافه کرد :ایجاد نقطه ارتباط ،افزایش قابلیت
اطمینان شبکه ،ارتقای پایداری خطوط برق رسانی،
کاهش تلفات انرژی الکتریکی ،تقلیل شعاع تغذیه
برق مشترکان و بهبود ولتاژ ،از جمله اهداف اجرای
این پروژه به شمار می روند.وی اعالم کرد :به منظور
بهره برداری از پروژه مذکور ،مبلغ دو میلیارد و 962
میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.

معرفی منتخبین مسابقه فرهنگی
مدیریت مصرف برق در استان سمنان

به مناسبت هفته صرفه جویی و مدیریت
مصرف ،مسابقه ای فرهنگی در همین راستا از
طریق برنامه تلویزیونی” زیر یک سقف” شبکه
استانی سیمای مرکز سمنان برگزار شد.مدیرروابط
عمومی شرکت توزیع برق استان گفت :در این
برنامه تلویزیونی ،سوال چهارگزینه ای با مضمون
مهم ترین راهکارهای مدیریت مصرف برق در
تابستان شامل؛ استفاده از دورکند کولرهای آبی،
تنظیم دمای کولرهای گازی بین  24تا  26درجه
سانتی گراد و عدم استفاده همزمان لوازم برقی
پرمصرف در ساعات پیک بار طرح شده و تعداد 43
نفر در این مسابقه مشارکت نمودند.ابوالفضل همتی
اظهارداشت :پاسخ صحیح این سوال چهار گزینه
ای ،همه موارد می باشد که با اجرای شایسته موارد
اشاره شده ،مشارکت حداقل  10درصدی مشترکان
در کاهش پیک بار تابستانی را به همراه دارد و تعداد
 36نفر به سوال ذکر شده پاسخ صحیح ارائه نمودند.
وی یادآور شد :فاطمه حسن نو از شهرستان سرخه،
النا پریمی و علی عبداله زاده از شهرستان دامغان،
محمد کوثری از بسطام و دلبر قاسمی از استان
کردستان ،به عنوان برگزیدگانی هستند که در قرعه
کشی ،اسامی آنان انتخاب شده است.

شهرستان

شماره 2992

شهردار کرج:

احداث تقاطعهای غیرهمسطح گرهگشای ترافیک است

تعریف و اجرای پروژهها تنها بر یک نقطه
متمرکز نشده بلکه در همه نقاط شهر و با هدف
ساماندهی مشکالت و به ویژه کاهش ترافیک انجام
میشود .به گزارش پایگاه خبری کرج امروز؛ علی
کمالی زاده در مراسم افتتاح پل یادگار امام (ره)،
اظهار داشت :اجرای پروژه های عمرانی خدمتی در
ِ
پیشرفت شهر است .وی با بیان اینکه
مسیر رشد و
پل یادگار امام (مکمل زیرگذر ایت اهلل هاشمی)
به واسطه درخواست شهروندان اجرایی شد ،گفت:
پروژه یادگار امام (ره) تسهیل کننده راه دسترسی
بین بلوار شهدای دانش آموز و یادگار امام (ره)
است .پیش از این شهروندان از طریق بلوار سرداران
این مسر را طی می کردند که مشکالت عدیده
ای برای شهروندان و تاکسیرانان ایجاد می کرد
که با افتتاح این پروژه شاهد کاهش بار ترافیکی
و زمان مسافت این مسیر خواهیم بود.این مسئول
با اشاره به اینکه احداث تقاطعهای غیرهمسطح
در کالنشهرها گرهگشای ترافیک است ،افزود :این
روش همچنین به عنوان راهکاری اساسی برای
رفع مشکالت ترافیکی است و جزو اولویتها و
اساسی مدیریت شهری کرج
سیاستهای اصلی و
ِ
نیز به شمار می رود.

شهری شهرداری کرج و با حمایت شورای
شهر کرج استمرار داشته و بتوانیم خدمات
ارزنده ای را در اختیار شهروندان قرار دهیم.
بهره برداری از  ۲پروژه استراتژیک
در آینده نزدیک

کمالی زاده در ادامه خاطرنشان کرد :در
اجرای این پروژه با معار ضهای تاسیساتی
زیادی در مخابرات ،آب ،برق ،گاز و فیبرنوری
مواجه بودیم که با همکاری معاونت فنی و
عمرانی و دیگر مسئولین مربوطه برطرف
شد .شهردار کرج تاکید کرد :تعریف و اجرای

پروژ هها تنها بر یک نقطه متمرکز نشده بلکه
در همه نقاط شهر و با هدف ساماندهی
مشکالت و به ویژه کاهش ترافیک انجام
میشود .وی با بیان اینکه افتتاح این پروژه
در چهارمین شنبه جهادی صورت گرفته
است ،ابراز امیدواری کرد که با تالش مدیریت

کمالی زاده با بیان اینکه بزرگراه شمالی به
عنوان راه مواصالتی  ۱۴استان با شهر تهران است،
افزود :بنا بر رویکرد شورای پنجم و با پیگیری های
انجام شده توانسته ایم تصویب نامه ای جهت
مشارکت  ۴۰۰میلیارد تومانی دولت جهت ساخت
این پروژه همچنین مجوز اخذ عوارض در راستای
جذب درآمدهای پایدار شهری را کسب کنیم.وی
همچنین با اشاره به پیشرفت پروژه قطار شهری
گفت :با جذب حدود  ۲۵۰میلیارد تومان اوراق
مشارکت که تا  ۶۰روز آینده در اختیار پیمانکار
قرار می گیرد تالش می کنیم بخشی از این پروژه
تا پایان امسال در اختیار شهروندان قرار گیرد.
کمالی زاده با اشاره مشکالت اقتصادی که امسال
گریبانگیر حوزه مدیریت شهری کرج بود ،گفت:
شهرداری کرج توانسته در طی سال گذشته۸۴ ،
درصد بودجه عمرانی را جذب کند که در سطح
کشور نادر بوده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان

اقدامات الزم برای عبور بدون خاموشی از تابستان را انجام داده ایم

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه شبکه
برق تحت نظارت این شرکت ظرفیت عبور از تابستان جاری را دارد،
گفت :اقدامات الزم برای عبور بدون خاموشی از تابستان  ۹۹انجام شده
و تاکنون مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.محمود دشت بزرگ
اظهار کرد :بعد از عبور موفقیت آمیز از تابستان  ۹۸که مشترکین با
رعایت الگوی مصرف برق نقش بسزایی در آن داشته اند رفع اشکال از
شبکه و ظرفیت سازی جدید متناسب با نقاط آسیبی که داشته ایم را
در دستور قرار داده ایم تا امروز نگرانی بابت ایجاد خاموشی در شبکه
نباشد.وی تصریح کرد :بر همین اساس از مهرماه سال گذشته تاکنون
یکهزار و  ۵۱۲مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه تحت نظارت این شرکت
در بخش پست های انتقال و فوق توزیع و  ۱۵۹کیلومتر مدار خط نیز
در سال  ۹۸به بخش خطوط اضافه شده است.مدیرعامل شرکت برق
منطقه ای خوزستان افزود :در چهار ماه از سال حداکثر بار شبکه برق

خوزستان ( خرداد تا شهریور) باالی هفت هزار و  ۶۰۰مگاوات می رود
که رقم قابل توجهی بوده و ممکن است این حجم از بار و گرمای شدید
باعث آسیب به تجهیزات و خاموشی های کوتاه مدت در شبکه شود که
با آمادگی نیروهای عملیاتی در کمترین زمان ممکن برطرف می شود.
دشت بزرگ با بیان اینکه پیک سال جاری در خردماه و مصرف هفت
هزار و  ۸۹۶مگاوات بوده است ،بیان کرد :با اقدامات مدیریت مصرفی
تاکنون از پیک مصرف سال  ۹۸که هشت هزار و  ۸۳مگاوات بوده عبور
نکرده ایم و مشترکین همکاری خوبی در مصرف برق در ساعت های
اوج بار داشته اند.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با اشاره به
بیماری کرونا و تاثیر آن در پروژه های این شرکت ،گفت :خدمات رسانی
در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد مخاطرات و سختی های
خاص خودش را داشت و امروزه نیز بیماری کرونا به آن افزوده شده و
روند بهره برداری از پروژه ها را با کندی رو به رو کرده است ولی تمام

تالش مجموعه برق بر این است تا خللی در امر برق رسانی ایجاد نشود
و شهروندان از برق پایداری برخوردار باشند.

اعتالی شرکت و ارتقاء خدمات برای مردم باید ملموس باشد

سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن ضمن
تقدیر از تالش همکاران در ایام مقابله با ویروس
کرونا و ارائه خدمات بی وقفه مجموعه کارکنان این
شرکت در تأمین آب شهروندان اظهار داشت :هدف
از یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضالب شهری
و روستایی ارائه خدمات بهتر به مردم با توجه به
ظرفیت های هر دو شرکت است.وی همچنین گفت:
وزارت نیرو از این یکپارچه سازی چند هدف داشته
است که باید تأمین شود و مهمترین آن ارائه خدمات
مطلوب به آحاد مردم در کشور است بنابراین با
هدف گذاری درست باید بر پایه آن حرکت نمود
و اقدامات خاص و ویژه انجام داد به نحوی که آحاد
مردم احساس کنند اتفاقات بهتری در این قالب رخ
می دهد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
گیالن با تأکید بر تالش و کوشش مضاعف در
راستای رسیدن به این هدف تصریح کرد :خواسته

طرح ارائه خدمات بهتر به آحاد مردم در سطح کشور
است.وی با بیان اینکه اکثر روستاهای الهیجان تحت
پوشش خدمات آبرسانی قرار دارند تصریح کرد :با
توجه به مشکالت کمبود آب این روستاها ،سهمیه
آب انتقالی به الهیجان افزایش یافته است و با بهره
برداری از فاز دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن بر
این ظرفیت افزوده خواهد شد.مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب استان گیالن با تأکید بر مدیریت تأمین
آب استان در تابستان اظهار داشت :رفع مشکالت
این حوزه با مطالعات به روش مهندسی مجدد در
دستور کار است که با توجه به نصب پمپ مستقیم
بر روی شبکه توزیع آب توسط مشترکین امیدواریم
به کمک دهیاران و همیاری مشترکین این موضوع
مرتفع شود و با نصب مخزن ذخیره آب در منازل
شاهد افت فشار و کدورت آب نباشیم.حسینی
همچنین تصریح کرد :الهیجان به لحاظ بعد
گردشگری بسیار حائز اهمیت است و در تابستان

نیز مصرف آب این شهرستان به شدت افزایش می
یابد که وظیفه مجموعه آب و فاضالب گیالن را در
تأمین آب مشترکین این خطه سنگین تر می نماید
و باید توجه ویژه و خاص به آن داشت.وی با تأکید
بر اینکه مجموعه وزارت نیرو در خصوص تأمین آب
شهرستان الهیجان برنامه منسجم دارد ،تصریح کرد:
با رفع نشت خط انتقال شرق گیالن  ۵۰لیتر در ثانیه
به ظرفیت تأمین آب این شهرستان افزوده شد و با
توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش مصرف آب،
 ۱۵لیتر در ثانیه نیز به ظرفیت تأمین آب رودبنه
افزوده شد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
گیالن ارتقاء سایت شهید خوش سیرت را جهت
افزایش تأمین آب مناطق شرقی گیالن از دیگر
اقدامات این حوزه برشمرد و افزود :اجرای رینگ دور
شهر رودبنه نیز که توسط شرکت آب منطقه ای در
حال اجراست افت فشار آب در شبکه توزیع را در
بخشی از مناطق الهیجان مرتفع خواهد نمود.

اجرای پروژه گازرسانی آذربایجانغربی برغم مشکالت اقتصادی
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی گفت :برغم مشکالت
اقتصادی ،اجرای پروژههای گازرسانی در حال انجام است.
علیرضا شیخی مدیرعامل شرکت گاز در جلسهای با حضور کمال
حسینپور نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای
اسالمی ،سیدعلی ترابی فرماندار و جمعی از بخشداران و دهیاران
روستاهای در حال گازرسانی شهرستان پیرانشهر و نیز جمعی از
پیمانکاران پروژههای گازرسانی ،اظهار کرد :وصول مطالبات ما
عمدتا پایان سال انجام میگیرد اما سال گذشته ،به جهت شیوع
کرونا ،بنای ما این شد که مردم را زیاد تحت فشار نگذاریم.
وی با بیان اینکه شیوع کرونا همه چیز را تحتالشعاع قرار داد
و درآمدهای دولت تقریبا نزدیک به صفر شد ،افزود :در مقابل
هزینههای پزشکی و درمانی سنگینی نیز به دولت تحمیل شد
تا دولت از نظر اقتصادی تحت فشار قرار بگیرد.شیخی در ادامه
با اعالم اینکه شرکت گاز استان و دیگر دستگاههای اجرایی
موظفاند براساس قوانین موجود خدمات خود را ارائه دهند ،گفت:

در حوزه گازرسانی و واگذاری اشتراک ،ما باید سه قانون را رعایت
کنیم؛ اولی منع واگذاری خدمات به ساختمانهای غیرمجاز بوده
و واگذاری خدمات منوط به گواهی عدم خالفی و گواهی پایان
کار است چنانکه مجبوریم به ساختمانهای خارج از این قوانین
خدمات ندهیم.وی دومین قانون را حفظ کاربری اراضی کشاورزی
دانست و افزود :براساس این قانون خدماترسانی ما منوط به جواز
تغییر کاربری است که البته اجرای آن هم با هزینه خود اشخاص
انجام میگیرد.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی سومین قانون را نیز مربوط
به قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از خدمات عمومی اعالم
کرد و گفت :براساس این قانون چنانچه تاریخ احداث ساختمانها پیش
از سال  ۹۶باشد ،میتوانیم با اخذ تعهد محضری و سه ساله به آنها
گاز واگذار کنیم.شیخی با بیان اینکه گاز ما با طی  ۱۴۰۰تا ۱۵۰۰
کیلومتری به این استان رسیده است ،یادآور شد :ما دوست داریم
گاز در اختیار همه قرار گیرد اما این خدماترسانی باید مطابق سه

آبفا استان اصفهان به مسئولیت اجتماعی خود
در ایام کرونا عمل کرد

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان عنوان کرد:
مجموعه ی شرکت در ایام قرنطینه ،ایثارگرانه و به طور
شبانه روزی در حال خدمت رسانی به مردم بود ،به
طوری که در ایام نوروز هیچ گونه قطعی آب یا افت فشار
نداشتیم.مهندس هاشم امینی ،شیوع بیماری کرونا را در
افزایش مصرف آب شرب و بهداشت مؤثر دانست و گفت:
با شروع فصل گرم و شیوع بیماری کرونا مصرف آب
شرب و بهداشت با افزایش  30تا  40درصدی همراه شده
است که با توجه به محدودیت منابع آبی و تأسیسات
آبرسانی از زاینده رود ،الزم است شهروندان با پایبندی
به مسئولیت اجتماعی و مصرف بهینه آب در حفظ این
کاالی باارزش بکوشند.وی با اشاره به ضرورت تأمین نیاز
به مواد ضدعفونی کننده در اواخر اسفندماه گفت :در
مدت دو شبانه روز ،واحد تولید آب ژاول برای تأمین نیاز
شهروندان به مواد ضدعفونی کننده توسط شرکت آب و
فاضالب استان اصفهان دایر شد و روزانه هفت هزار لیتر
آب ژاول با خلوص یک درصد تولید و عرضه شد.امینی
یکی از مهمترین بخش خدمات به مشترکین را عدم
مراجعه حضوری به شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
دانست و بیان داشت 23 :خدمت در سامانه  1522به
صورت غیر حضوری و شبانه روزی ،به مشترکان خدمت

رسانی می کند که این امر خود در ایام کرونا و در
کل خدمات دولت الکترونیک ،نقطه عطفی در شرکت
محسوب می شود .مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان
با اشاره به افزایش درگاههای دفاتر پیشخوان به  ۱۱۰دفتر
در سطح استان اصفهان تصریح کرد :در سال گذشته با
حذف قبوض کاغذی و ایجاد سامانه پیامکی اعالم قبوض،
در راستای حفظ محیط زیست و توسعه دولت الکترونیک
کوشیدیم.امینی افزود :آبفا استان اصفهان در صنعت
پژوهش و تحقیقات جایگاه ویژه ای دارد و توانسته رتبه
اول ارتباط با صنعت را کسب کند ،همچنین تا کنون دو
همنت در دانشگاه صنعتی با همکاری کانون ملی نخبگان
استان برگزار کردهایم و اولین واحد تله متری فاضالب
در کشور با همکاری دانشگاه صنعتی افتتاح شده ،که
در کیفیت آب استان تاثیر بسزایی داشته است  .رییس
هیات مدیره شرکت آبفا استان اصفهان در خصوص
فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب عنوان کرد :رویکرد
آبفا استان اصفهان در خصوص فرهنگسازی مصرف بهینه
آب تمام  365روز سال است و این امر فقط مختص هفته
صرفه جویی نیست و برای نمونه برنامه رادیویی جاری
حیات شش سال متوالی در ایام هفته آموزش های الزم
را به مردم می دهد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گلستان :

آتش سوزی سطحی در تپه سوگله
منطقه هزارپیچ به مساحت یک هکتار
اطفای کامل شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان،
سرهنگ حبیب یارادبزی با عنوان این خبر افزود:
روز گذشته براثر سهل انگاری یکی از گردشگران
در منطقه هزار پیچ به سطح یک هکتار آتش
سوزی حادث گردید که با همت مامورین یگان
منابع طبیعی اطفا کامل شد.وی ادامه داد :با
اطالع به موقع مردم و حضور بهنگام مامورین
ما ،آتش سوزی سطحی و در کف باقی ماند و
به عمق ورود پیدا ننمود اما در این حادثه سه
درخت کاج کامال سوخت.حبیب یارادبزی تاکید
کرد :عامل انسانی گردشگر باعث ایجاد این آتش
سوزی بوده که اگر اطالع رسانی و حضور به
موقع نیروها نبود چه بسا تبدیل به آتش سوزی
گسترده ای می گردید .وی با تشکر از اطالع
رسانی و احساس مسئولیت پذیری مردم افزود:
باید این وظیفه ،همگانی شده و مردم هوشیار
باشند و به ما در حفاظت از جنگل ها کمک
نمایند و این فرهنگ را به عموم اشاعه دهند.
فرمانده یگان حفاظت در انتها گفت :مسئله
آتش سوزی در تمام فوصول سال به ویژه در
این روزهای گرم مسئله ی جدی بوده در نتیجه
خواهشمندیم در صورت مشاهده هرگونه حریق
و آتش سوزی حتی در سطح کوچک از طریق
سامانه رایگان ارتباطی  1504به مامورین ما
اطالع دهند.

ضرورت بهره گیری از تجارب ارزنده
استان گلستان در تثبیت گالی ها

مدیرعامل آبفای گیالن :

مردم بسیار فراتر از امکانات ماست و باید با ارائه
خدمات بهتر ،مزایای این طرح برای مردم ملموس
شود.وی پیشبرد اهداف شرکت را در همکاری
و پیروی کارکنان از دستورات مدیر شهرستان
عنوان کرد و افزود :باید در جهت منافع شرکت گام
برداشت و از فرصت ها بهره برد و با برنامه ریزی
مناسب حرکت نمود و اعتالی شرکت مورد توجه
ویژه مدیران قرار گیرد.همچنین مدیرعامل شرکت
آبفای گیالن در نشست فرمانداری الهیجان که با
حضور نماینده مردم شهرستان الهیجان و سیاهکل
به منظور معارفه مدیر امور آبفای الهیجان برگزار
شد بر افزایش ظرفیت تأمین آب الهیجان با توجه
به بعد گردشگری منطقه تأکید کرد.سید محسن
حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب استان گیالن با اشاره به یکپارچه سازی
شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی اظهار
داشت :مهمترین هدف وزارت نیرو از اجرای این

اخبار

قانونی باشد که اشاره کردم.مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی،
در ادامه به برخورداری  ۶۶درصد جمعیت روستایی پیرانشهر از گاز
طبیعی اشاره کرد و افزود :این در حالی است که سال  ،۹۲در کل
استان  ۲۸درصد بود.وی با اعالم اینکه هم اکنون گازرسانی به ۱۸
روستای پیرانشهر در دست اجراست ،گفت :این روستاها  ۱۳درصد
جمعیت روستایی پیرانشهر را شامل میشود که با اتمام گازرسانی
آنها ،میزان جمعیت برخوردار این شهرستان به  ۷۹درصد میرسد.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی با اشاره به طراحی گازرسانی ۲۵
روستای دیگر پیرانشهر ،اظهار کرد :اگر خط انتقال گاز اصلی که در
حال احرای آن هستیم به اتمام برسد ،اجرای این پروژه کلید خواهد
خورد.وی ادامه داد :گازرسانی به روستاهایی که جمعیت آنها حدود ۷
درصد جمعیت روستایی این شهرستان را شامل میشود نیز در حال
طراحی است.شیخی در پایان تاکید کرد :از ادارهکل میراث فرهنگی
استان نیز درخواست داریم ،دست ما را در اجرای پروژهها گرفته و
مانع اجرای پروژههای روستایی نشود.

برگزاری جلسه کمیته منابع
درآمدی شهرداری کوهسار

جلسه کمیته منابع درآمدی شهرداری کوهسار با
محوریت بررسی موضوع افزایش سطح درآمد و جذب
بودجه حداکثری برگزار شد.به گزارش روابط عمومی
شهرداری کوهسار جلسه کمیته منابع درآمدی
شهرداری کوهسار با حضور مهندس عظیمی شهردار
 ،مهندس جمعدار عضوشورای اسالمی شهر ،مهندس
حشمی پور معاونت  ،حسینی ریاست واحد تشخیص
و وصول درآمد های شهرداری کوهسار  ،مهندس
جمعدار دبیر کمیته درآمدی ،و مسئولین واحدهای
مربوطه درآمدی  ،با محوریت بررسی موضوع افزایش
سطح درآمد و جذب بودجه حداکثری برگزار گردید
که در ابتدای این جلسه مهندس اکبر جمعدار دبیر
کمیته درآمدی گزارشی از مصوبات جلسه قبل را قرائت
و خواستار توضیح روند اجرایی پروندههای در دست
اقدام توسط مسئول مربوطه شد.درادامه مهندس مجید
عظیمی شهردار کوهسار ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل
جلسات با هدف ارتقای درآمدزایی منطقه و پیگیری هر
چه بیشتر و سریعتر وضعیت مطالبات  ،با اشاره به بدهی
پروندههای کمیسیون ماده  ۱۰۰به شهرداری کوهسار
گفت :شهرداری مکلف است هر چه زودتر نسبت به اخذ
طلب خود از این پرونده ها اقدام کند.شهردار کوهسار

در ادامه افزود :ارائه آمار بدهکاران  ،شناسایی و معرفی
همه واحدهای تجاری غیر مجاز سطح شهر برای تهیه
گزارش کارشناسی و ارجاع به کمیسیون ماده صد جهت
اخذ تصمیم و همچنین شناسایی تمامی تخلفات ساخت
و سازها در دستور کار قرار گرفت .وی افزود :وصول
به موقع درآمدهای پیشبینی شده ،مدیریت منطقه را
در ارائه خدمات کارآمد و مکفی و نیز تحقق اهداف،
برطبق برنامههای تدوین شده یاری میکند لذا بسیار
ضروری به نظر میرسد ،عوامل مؤثر در معوق شدن
مطالبات شهرداری شناسایی شده و راهکارهایی جهت
چگونگی وصول آن پیشنهاد و اجرا شود.مهندس مجید
عظیمی در جلسه کمیته درآمدی بر تالش همه جانبه
بخشهای مختلف برای وصول درآمدهای مصوب و
رویکرد مشارکت محوری در موضوعات درآمدی تأکید
کرد وافزود :در میان بخشهاى مختلف مدیریت شهرى،
تامین منابع مالى و درآمدى شهردارى اهمیت ویژه
اى دارد زیرا ازیک سو کسب درآمد شهردارى تاثیر
عمده اى در ارائه خدمات به شهروندان دارد و از سوى
دیگرفقدان درآمد کافى نه تنها سبب عدم ایجاد خدمات
ضرورى در شهرمیشود بلکه اساساً اجراى تمامى طرح
ها و برنامه هاى شهرى را با مشکل مواجه خواهد نمود.

رییس تثبیت فرسایش توده ای و زمین
لغزش کشور اقدامات و تجربیات ارزنده منابع
طبیعی استان گلستان در تثبیت گالی های
شرق استان را مورد تمجید و ستایش قرار داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان گلستان جلسه ای با
حضور بهمن اکبری رییس گروه تثبیت فرسایش
توده ای و زمین لغزش ،مهندس عظیمی
کارشناس مسئول آبخیزداری سازمان جنگلهاو
مراتع و آبخیزداری کشور و همچنین مهندسین
مشاور مطالعه کننده حوزه های فوق در سالن
جلسات اداره کل برگزار گردید.بهمن اکبری
بیان کرد :هدف از این جلسه بررسی عملکرد
عملیات اجرایی و قراردادهای مطالعاتی حفاظت
خاک و کاهش اثرات زمین لغزش و گالی در
حوزه های آبخیزکال آجی بزرگ ،قرناوه بزرگ
و چهل چای نرماب می باشد.وی در ادامه ضمن
ارائه راهکارهای الزم به مشاورین اضافه کرد:
طی بازدیدهای میدانی که در روزهای اخیر از
عملیات اجرایی پایداری سازی گالی ها و زمین
لغزش در حوزه های مذکور انجام شد ،اقدامات
اجرایی معاونت فنی و آبخزداری در تثبیت گالی
ها بازده بسیار مناسبی داشته است.ایشان ضمن
تاکید بر الزم االجرایی بودن اقدامات الزم جهت
کاهش این نوع فرسایش اظهار کرد :ضروری
است تجربیات استان گلستان در قالب گزارش و
حتی دستورالعمل اجرایی در اختیار سایر استان
ها قرار بگیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
گلستان:

کنترل و نظارت بر طرح ها و اقدامات
حفاظتی؛ قدم اصلی راهبرد هجده
گانه سازمان جنگل ها و مراتع

این نشست هم اندیشی با حضور مدیرکل
دفتر جنگلداری و امور بهره برداری سازمان
به اتفاق همراهان ایشان و همچنین مدیرکل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان و روسای
ستادی در سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ،ابوطالب
قزل سفلو با تاکید بر تسریع در اجرا و اتمام
برنامه ها و موضوعات مهم در حدود وظایف
منابع طبیعی افزود ”:این نشست با هدف اجرای
ابالغ راهبردهای عمومی و مدیریتی هجده گانه
سازمان جنگلها و مراتع و همچنین تبیین برنامه
های محوری همچون طرح های آبخیزداری،
بیابانزدایی ،صیانت از جنگلها و طرح توقف بهره
برداری از جنگل های هیرکانی و برنامه های
 9گانه جهش عملکرد انجام گردید.مدیرکل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
افزود”:تسریع و اصالح فرایند صدور مجوز جمع
آوری درختان خطرساز در پارک ها و تفرجگاه
های جنگلی،سیل اورده و طوفان زده در جاده
های مواصالتی به جهت جلوگیری از بروز
خسارات و تلفات انسانی و همچنین تفویض
اختیار تهیه و اجرای طرح مدیریت جنگل های
دست کاشت سوزنی برگ با هدف جلوگیری از
وقوع حریق از موضوعات تاکیدی بوده و ضروری
است در دستور کار قرار بگیرد.
محمدعلی معصومی ،مدیرکل دفتر
جنگلداری و امور بهره برداری منطقه نیز با
تاکید بر تداوم این هم اندیشی ها افزود :در
جهت ارتقای ضریب حفاظتی اقداماتی همچون
کنترل و بازرسی و نظارت بیشتر کارخانه ها و
کارگاه های چوب بری جهت ممانعت از قاچاق
چوب و تهیه آمار میزان مصرف چوب ،پیشنهاد
تفویض اختیار صدور مجوز کوره زغال به استان،
رفع مشکالت حفاظتی و پیگیری پرونده های
حقوقی ،رعایت اصول فنی براساس قوانین
حفاظت وبهره برداری در عملیات نشانه گذاری
و بهره برداری درختان و غیره در سطح استان
ضروری و بایستی اجرا گردد.وی در خصوص
اجرای طرح جایگزین برابر سیاست های
ابالغی ستاد ملی مدیریت پایدار منابع طبیعی
اظهار کرد :تدوین و تصویب قانون متناسب با
طرح جایگزین و همچنین مطاله واجرای طرح
جایگزین و همکاری در اجرای پروژه های
عمومی و عمرانی را در برابر ضوابط و مقررات
ضروری دانستند.

