
t oseei r ani . i r
5 شهرستانها 5 شماره  1043 /  شنبه 20 فروردین   1401  /    7 رمضان 1443  /  9 آوریل   2022

قــم -خبرنگارتوســعه ایرانــی-
عملیات بــزرگ اصــاح و تعمیرات 
شیرآالت خط انتقال قدیمی آب از سد 

15 خرداد به قم آغاز شد.
 مهندس حسن بختیاری با اشاره 
به قدمت حدود 30 ســاله خط انتقال 

قدیمــی آب 15 خرداد بــه قم گفت: 
گذشت زمان باعث فرسودگی و نقص 
کارایی شــیرهای تخلیه آب وهوای 
موجــود بــر روی این خــط لوله 70 
کیلومتری شده است. وی افزایش هدر 
رفت، کاهش کیفیت آب و مشکات 

ناشــی از وقوع حوادث غیرمترقبه به 
دلیل فرسودگی شیرآالت را از جمله 
ضرورت های تعمیرات پیشــگیرانه 
در خط انتقال برشــمرد و ابراز داشت: 
در همیــن راســتا برنامه ریــزی و 
هماهنگی های الزم به منظور اصاح 

و تعمیرات شــیرآالت موجود صورت 
گرفت.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب 
اســتان قم با بیان اینکه تعویض 44 
فقره شیر تخلیه فرســوده آب و هوا و 
نصب 20 شیر جدید در دستور کار قرار 

گرفت، یادآور شــد: عملیات اجرایی 
اصاح و تعمیرات از آغازشــده و طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته حدود 

10 روز به طول خواهد انجامید.
وی بــا بیــان اینکــه تأمین آب 
روستاهای مســیر، مجتمع آبرسانی 
80 روستا و بلوار غدیر، شهرک قدس و 
صفاشهر توسط خط لوله قدیمی انتقال 
آب به قم انجام می شود، تصریح کرد: 
با اقدامات گســترده فنی، مهندسی 
و پشــتیبانی و تاش شــبانه روزی و 
همه جانبه تمهیــدات الزم به منظور 
آبرســانی به مناطق یاد شده در طول 
مدت عملیــات اصــاح و تعمیرات 
اتخاذ شده است. مهندس بختیاری با 
بیان اینکه در طول این مدت برخی از 
روستاهای مسیر به صورت تانکر ثابت 
و ســیار آبرسانی می شــوند، از صبر و 
شــکیبایی مردم در طول اجرای این 
پروژه قدردانی کــرد. وی با بیان اینکه 
در حال حاضر سه پیمانکار با 12 اکیپ 
در نقاط مختلف خــط انتقال در حال 
عملیــات تعویض و نصب شــیرآالت 
هســتند، گفت: تنها مشکل ما تخلیه 
آب موجود در خط لوله است که به علت 
فرسودگی و از کارافتادگی شیرآالت به 

کندی انجام می شود.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب 
استان قم زمان پیش بینی شده برای 
اجــرای عملیات اصــاح و تعمیرات 
شــیرآالت خط انتقــال را 10 روز و 
بااعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال اعام 
و تأکید کرد: تمــام تاش همکاران ما 
این است با کار و تاش مضاعف، خط 
انتقال زودتر از زمان برنامه ریزی شده 

وارد مدار بهره برداری شود.

  عملیات بزرگ تعمیرات خط انتقال آب قم آغاز شد
مدیرعامل شرکت آب و 

فاضالب استان قم با بیان 
اینکه تعویض 44 فقره 

شیر تخلیه فرسوده 
آب و هوا و نصب 20 شیر 

جدید در دستور کار 
قرار گرفت، یادآور شد: 

عملیات اجرایی اصالح و 
تعمیرات از آغازشده و طبق 

برنامه ریزی های صورت 
گرفته حدود 10 روز به طول 

خواهد انجامید.

مشهد-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر 
امور آب ناحیه سبزوار گفت: 400 هزار 
مترمربــع از زمین های حریم و بســتر 
رودخانه هــا در شهرســتان های غرب 
خراســان رضوی، به منظور جلوگیری 
از بروز خسارات سیاب ظرف یک سال 

اخیر آزادسازی شده است.
محمــد ثابتــی افــزود:  عملیات 
آزادســازی حریم رودخانه ها در حوزه 
۶ شهرستان زیر پوشش امور آب ناحیه 
سبزوار بوده است که عاوه بر آن 12 هزار 
متر از مســیل رودخانه ها نیز الیروبی 

شده است.
وی اظهــار داشــت: کارشناســان 
گشت و بازرسی آب منطقه ای سبزوار 
با هدف بهره برداری اصولی از منابع آبی 
و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، 

1۶ هکتار از حریم رودخانه های این ناحیه را بازگشایی کردند.
مدیر امور آب ناحیه سبزوار گفت: بیشترین تصرف در اراضی حریم رودخانه های شهرستان ششتمد، مناطق شمالی و 
بخش مرکزی سبزوار رخ داده بود که این مداخات با هماهنگی گروه گشت و بازرسی آب منطقه ای و دریافت دستور قضایی 

آزادسازی شد.
ثابتی افزود: طی سال های اخیر افزون بر 2 هزار فقره پرونده برای رفع تصرف اراضی بستر رودخانه های این منطقه تشکیل 
شده است و آب منطقه ای با هماهنگی دادگستری و نیروی انتظامی، با متخلفانی که در حاشیه و بستر رودخانه ها اقدام به 

ساخت ویا و خانه باغ کرده باشند، به صورت جدی برخورد می کند.
امور آب ناحیه سبزوار ۶ شهرستان سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد را زیر پوشش دارد.

اراک-صادقی،خبرنگارتوســعه ایرانی-سرپرســت 
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی 
گفت: جهاد تبیین مورد نظر رهبر معظم انقاب راهبرد 
مقابله با هجمه های رسانه ای دشمنان است که باید مورد 

توجه قرار گیرد.
بهنام نظری در نشست شــورای اطاع رسانی استان 
مرکزی، افزود: موضوع اطاع رسانی به عنوان یکی از عوامل 
اصلی تحقق جهاد تبیین باید در استان تقویت شود و در 
این رهگذر باید از تمامی ظرفیت های رسانه ای استان به 

بهترین شکل ممکن استفاده شود. 
وی ادامه داد: عدم اطاع رســانی اقدامات انجام شده 
حلقه مفقوده و از جمله ضعف ها و مشــکات استان بوده 
و نیاز است دستاوردهای دولت و نظام مقدس جمهوری 

اسامی در جامعه اطاع رسانی شود.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: یکی از مصوبات شورای اطاع رسانی 
این استان در سال گذشته اجرای دستور العمل دهبر معظم انقاب در زمینه جهاد تبیین بوده و نیاز است جامعه رسانه ای 

استان با بهره گیری از ظرفیت های موجود این مهم را در دستور کار خود قرار دهند.
نظری گفت: نیاز است در زمینه روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان مرکزی راهبرد جدیدی اتخاذ شده و اطاعات 

دستگاه ها به صورت روزانه در اختیار استانداری مرکزی قرار گیرد.
وی ادامه داد: همچنین نیاز است از ظرفیت مساجد و امامان جماعت استان مرکزی در زمینه اطاع رسانی دستاوردهای 

نظام مقدس جمهوری اسامی ایران به مردم استفاده شود.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: تخصصی شدن پاسخ گویی مدیران به 

خبرگزاری ها و تهیه خبر بر اساس نیاز و رفع مشکات جامعه باید در دستور کار قرار گیرد.
نظری در کنار مردم بودن را اولویت اصلی دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: این راهبرد اساسی تولید امنیت و در نهایت 
تولید ثروت می کند بنابراین تمامی مدیران و مسئوالن نهادهای اجرایی در استان مرکزی باید در هر شرایط کنار مردم باشند 

و برای حل مشکات و چالش های موجود برنامه ریزی داشته باشند. 

 ۴۰۰ هزار مترمربع
 از حریم رودخانه های غرب خراسان رضوی آزاد شد

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی:

جهاد تبیین راهبرد مقابله با هجمه های رسانه ای دشمنان است

 اهواز-خبرنگارتوسعه ایرانی-نوبخت از انتشار اولین 
شماره از نشریه حوزه دفاع مقدس در خوزستان خبر داد 
و گفت: با تدابیر و پیگیری های سردار مرادحاجتی موفق 
شدیم اولین نشریه تخصصی حوزه دفاع مقدس خوزستان 

را با عنوان »عصر ماندگار« منتشر کنیم.
به گزارش خبرنگار خریدار ، » هوشنگ نوبخت« مدیر 
روابط عمومی و تبلیغات اداره کل حفظ آثار و نشــر ارزش 
های دفاع مقدس خوزستان ، از انتشار اولین شماره از نشریه 
»عصر ماندگار« در استان خبر داد و اظهار داشت: با تدابیر و 
پیگیری های سردار مرادحاجتی موفق شدیم اولین نشریه 
تخصصی حوزه دفاع مقدس خوزستان را با عنوان »عصر 

ماندگار« منتشر کنیم.
وی افزود: در اولین شــماره از این نشــریه که در حال 
دریافت مجوزهای الزم از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
نیز می باشد به سومین جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه 
رسام و میزبانی خوزستان از این رویداد بزرگ فرهنگی و 

هنری پرداخته شده است.
نوبخت گفت: این رسانه فعا به صورت گاهنامه منتشر 
می شود و البته در آینده ای نزدیک به همه مناسبت های 

ارزشی تقویم ملی کشــورمان به خصوص در حوزه دفاع 
مقدس نیز ویژه نامــه هایی با محتــوای متفاوت چاپ و 

منتشر خواهد شد.
مدیر روابط عمومی و تبلیغات اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس خوزســتان یادآور شد: صاحب 
امتیاز این نشریه اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس خوزستان، مدیر مسوول آن ســردار »عبدالرضا 
مرادحاجتی« و ســردبیر آن نیز »هوشنگ نوبخت« می 
باشند که در گام اول در سطح استان خوزستان و در برنامه 

های بعدی در سطح کشور قابلیت انتشار خواهد داشت.

اصفهان - مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر 
آبفای بادرود از تامین آب شــرب پایدار جمعیت 23 هزار 
نفری شهرها و روستاهای این منطقه در تابستان امسال 

خبر داد.
افشین بارونی اعام کرد: منابع تامین آب شرب منطقه 
بادرود شامل 8 حلقه چاه با آبدهی 1۶8 لیتر در ثانیه است 
که پیش بینی می شود این میزان آب تولیدی، پاسخگوی 

نیاز آبی مشترکین در نیمه اول سال جاری باشد.
وی با اشــاره به این کــه در حال حاضــر100 درصد 
جمعیت شــهری و روستایی در 2 شــهر و ۶ روستا تحت 
پوشش خدمات آبرســانی آبفای بادرود قرار دارند گفت: 
تامین آب شــرب پایدار، نیازمند همکاری مشــترکین 
در رعایت الگوی مصرف و صرفه جویــی در روزهای گرم 
تابستان است. مدیر آبفای بادرود افزود: در دو سال گذشته 
به دلیل کاهش آبدهی منابع موجود و لزوم گذر از بحران کم 
آبی، نهمین حلقه چاه نیز در این منطقه حفر شد که هنوز 
مورد بهره برداری قرار نگرفته است. وی افزود: با تجهیز و 
در مدار قرار گرفتن این چــاه در حدود 23 لیتر در ثانیه به 

ظرفیت تولید آب منطقه افزوده می شــودکه این امر در 
تامین آب شرب پایدار مردم شــهرها و روستاهای بادرود 
بسیار موثر است. مدیر آبفای بادرود با بیان این که تاکنون 
13 هزار و ۶00 انشــعاب آب به مشــترکین در شهرها و 
روستاهای بادرود واگذار شده است تصریح کرد: با استفاده 
از سامانه های تله متری و تله کنترل، تعداد 8 حلقه چاه و ۶ 
باب مخزن ذخیره آب به ظرفیت 4 هزار و 800 مترمکعب به 
صورت برخط مورد بررسی و پایش قرار می گیردکه نقش 

به سزایی در توزیع عادالنه آب دارد.

مدیر آبفای بادرود:

 امیدواریم منابع آبی موجود
 پاسخگوی نیاز مردم در تابستان باشد

    انتشار اولین رسانه تخصصی حوزه دفاع مقدس
 در خوزستان

خبرخبر

 به بهانه شعار روز جهانی آب
 در سال 2022

فرونشست زمین، فریاد خاموش 
زمین و مرئی شدن نامرئی

 *فاطمه کشاورزی، مدیر روابط عمومی آب 
منطقه ای آذربایجان شرقی

 شــعار روز جهانی سال 
2022 سازمان ملل، آب های 
زیرزمینی، مرئی شدن نامرئی 
اعام شده است؛ شاید اقبال 
جهانی به موضــوع آب های 
زیرزمینی و مرئی شدن این 
ســرمایه نامرئی و دور از دید 
انسان ها، فرصتی باشد برای 
یادآوری دوباره اینکه کسری مخازن زیرزمینی آب 
کشور ساالنه بیش از 4 میلیارد متر مکعب است.این 
میزان نشانگر شدت گرفتن ناترازی منابع و مصارف 
آب های زیرزمینی در سال های اخیر در پی تغییرات 
اقلیمی و کاهش بارندگی و سهم منابع آب سطحی 
در رفع نیازها، و در نتیجه ســنگینی بار مصرفی بر 
دوش آبهای زیرزمینی بویژه درمصارف کشاورزی 
اســت. نکته اصلی که شــعار روز جهانی آب برای 
مخاطبان خود یادآور می سازد این است که چالش 
های جدی زیســت محیطی حال حاضر جهان به 
حدی رسیده است که توجه به مسائل آشکار و در 
معرض دید، برای گذر سامت از این تنگناها و تامین 
ایمن و پایدار نیازها بدون ایجاد تبعات مخرب میسر 
نخواهد بود، مگر با توجه به تمام جوانب و موضوعات 
آشکار و پنهان که گاه از جنس آب های زیرزمینی 
و خاموش و دور از دید هستند. منصفانه تر آن است 
که همان گونه که با کوچکترین کمبود و کاهش، 
بافاصله به فکر جایگزینــی منابع آب زیرزمینی 
برای مصارفمان هســتیم در حفاظت از منابع مان 
نیز، این منابع استراتژیک را با توجه به نقش ارزنده 
و حیاتی آنها در اولویت قــرار دهیم و پنهان از دیده 
بودن آنها موجب کم لطفــی و بی توجهی به بقای 
حیات این سرمایه ارزشمند نشود. متاسفانه با بروز 
و ظهور فرونشست ها و شــکاف های عظیم، تکان 
دهنده و عمیق، این زخم های ترک خورده ای، که بر 
چهره دشت های کشور در حال افزایش است، دیگر 
نمی توان از آبهای زیرزمینی به عنوان منابع نامرئی 
یاد کرد؛ شکاف هایی که فریاد بی صدای زمین برای 
دادخواهی از انسان است و در صورت ادامه روند فعلی، 
امنیت آبی فرزندانمان را خواهد بلعید.فرونشست 
زمین و چاله هایی که در دشت ها به ویژه در دشتهای 
بحرانی ایجاد شده اند، زنگ خطر و هشداری جدی 
برای نابودی آب های زیرزمینی و لزوم توجه جدی 
به احیا و نگهداشت این منابع استراتژیک می باشد. 
لذابا توجه به اینکــه در کل دنیا این منابع به عنوان 
منابع استراتژیک و ذخیره ای در نظر گرفته می شود 
و برای مصارف روزمره از دیگر منابع از جمله منابع آب 
سطحی یا بازیافتی و   استفاده می شود، توجه جدی 
به بازچرخانی آب و جایگزینی مصارف تا حد ممکن 
با این منابع به منظور احیا و تعادل بخشی آب های 
زیرزمینی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. امید است 
ضمن توجه جدی به این منابع، با تداوم اجرای طرح 
های احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، شاهد 
همراهی همدالنه ذی نفعان در حفاظت و حراست 
از این منابــع در نتیجه افزایش آگاهــی و اطاع از 
وضعیت موجود باشیم که در این میان نقش بی بدیل 
کارگزاران روابط عمومی و اصحاب رسانه برای ایجاد 
این آگاهی و حصول مشارکت مردم نقشی حیاتی 

وغیرقابل انکار محسوب می شود
    

در سال گذشته محقق شد؛
بهره مندی حدود 5۰هزار 

 خانوار از گاز طبیعی
 در استان اصفهان

اصفهان - مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
در سال گذشــته بیش از49هزار و 522 خانوار در 
استان اصفهان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند 
که از این تعداد 43هزار و 353خانوار شهری و ۶هزار 
و 1۶9 خانوار روستایی هستند. به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سرپرست این 
شرکت، گفت: درحال حاضر 2میلیون و 248 هزار 
و 78۶خانوار شهری و روســتایی در سطح استان 
اصفهان از گاز طبیعی استفاده می کنند. مهندس 
عســکری، افزود: اســتان اصفهان پس از تهران 
باالترین سطح توزیع و مصرف گاز در سطح کشور 
را دارد و تاکنون هر 112 شــهر آن و تعداد 10۶7 
روستای مشمول طرح گاز رسانی از این نعمت بهره 
مند شده اند. وی، با اشاره به عملکرد گازرسانی در 
ســال 1400 تصریح کرد: در سال گذشته حدود 
375کیلومتر شــبکه گاز اعــم از؛ 287کیلومتر 
شــبکه پلی اتیلن و 88کیلومتر شبکه فوالدی و 
بیش از 13 هزار انشعاب گاز در سطح استان نصب 

گردیده است.

یادداشت


