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قزویــن / مصطفــی مــرادی 
-خبرنگارتوســعه ایرانی- مدیرعامل 
شــرکت آب منطقه ای استان قزوین 
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 275 
دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای 
آب با مصارف گوناگون اعم از کشاورزی، 

دام و طیور، صنعت و خدمــات و ... در 
استان نصب شده که با این اقدام ضمن 
صرفه جویی 3 میلیون مترمکعبی در 
مصرف آب، تعداد چاههای مجهز شده 
به کنتور هوشمند در استان نیز به 3940 

حلقه چاه رسیده است.
به گزارش خبرنگار ما مهندس ملکی 

مدیرعامل این شرکت با اعالم این خبر 
اظهار داشت: نصب کنتورهای هوشمند 
یکی از راههای مدیریت و کنترل میزان 
برداشت از چاههای آب می باشد که این 
شرکت به عنوان متولی حفظ و صیانت 
از منابع آب های زیرزمینی از سال 94 
تاکنون تعــداد 3940 حلقه چاه آب را 

به کنتور هوشمند مجهز نموده و از این 
طریق توانســته بیش از 197 میلیون 
مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی 

بعمل آورد.
مهندس ملکی با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته توســط این شرکت در 
چارچوب طرح احیاء و تعادل بخشــی 

منابع آب زیرزمینی بیان داشــت: در 
راســتای اجرای برنامه هــای ابالغی 
شــرکت مدیریت منابع ایران در حوزه 
طرح احیاء و تعادل بخشــی منابع آب 
زیرزمینی در سال 1400 این شرکت 
در کنار نصب کنتور های هوشــمند با 
کمک گروههای گشــت و بازرســی و 
انسداد شــرکت و با همراهی دستگاه 
قضا و نیروی انتظامی تعداد 56 دستگاه 
حفاری غیر مجاز را توقیف و در بخش 
انسداد چاههای غیرمجاز، جدیدالحفر 
و فرم 5 نیــز تعداد 143 حلقــه چاه با 
عمق مجموع 4900 متر را مســلوب 
المنفع نموده که از این طریق حدود 11 
میلیون مترمکعب آب در سفره های آب 

زیرزمینی حفظ و حراست شده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
استان قزوین در ادامه با اشاره به تکمیل 
رصد خانــه آب اســتان تصریح کرد: 
رصدخانه آب با هدف مدیریت، کنترل 
و پایش میزان برداشت از چاههای آب 
استان در شرکت آب منطقه ای قزوین 
ایجاد و تجهیز گردیده و کلیه چاههای 
مجهز شــده به کنتور هوشمند نیز به 
این رصدخانه متصل شــده اند و پیش 
بینی می شود طی چند روز آینده این 
رصدخانه که اقدامی مهم در راســتای 
مدیریت و شناسایی تخلفات در حوزه 

منابع آبی استان است، توسط مدیران و 
مسئولین مربوطه به بهره برداری برسد.

مهندس ملکی در پایان یادآورشد: 
منابع آب زیرزمینی امانت آیندگان است 
و ما باید با مدیریت صحیح و صرفه جویی 
در مصرف آب و استفاده از تجهیزات و 
شیوه های نوین آبیاری در کنار اصالح 
الگوی کشــت ضمن کمک به دشت 
حاصلخیز قزوین رسالت خود را در جهت 
حفظ و نگهداری از منابع آبی استان برای 

تحویل به آیندگان بجا آوریم.

 نصب 275 کنتور هوشمند
 بر روی چاههای آب استان قزوین

به گزارش خبرنگار ما ؟
مهندس ملکی مدیرعامل 

این شرکت با اعالم این 
خبر اظهار داشت: نصب 

کنتورهای هوشمند یکی 
از راههای مدیریت و 

کنترل میزان برداشت از 
چاههای آب می باشد که 

این شرکت به عنوان متولی 
حفظ و صیانت از منابع آب 
های زیرزمینی از سال 94 
تاکنون تعداد 3940 حلقه 

چاه آب را به کنتور هوشمند 
مجهز نمود.

گرگان-پریساسادات موسوی - 
 معاون بهره برداری شرکت گازاستان گلستان گفت: 

100 درصد شهرهای استان گازدارند
معاون بهره برداری شــرکت گاز گلســتان در این 
رابطه  گفت : این شــرکت طی ســال های گذشته و 
در راستای توسعه روند گازرســانی به مناطق شهری 
استان، هم اکنون به تمامی 35 شهر استان  با پوشش 
تقریبی 400 هزار خانوار گازرسانی کرده است. حامد 
اله مقصودلو افزود: شرکت گاز استان  از زمان تاسیس 
تاکنون 10 هزار و 113 کیلومتر شبکه اصلی  گازرسانی 
را در استان  اجرا کرده اســت.وی اضافه کرد: عالوه بر 
پروژه های گازرسانی به روستاها و شهرهای گلستان، 
شرکت گاز استان همچنین 3 هزار و 33۸ واحد تولیدی 

و صنعتی این استان شمالی را نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار کرده است.به گفته مقصودلو، گازرسانی به 65 جایگاه سوخت 
گازطبیعی »سی ان جی« از دیگر اقدامات شرکت گاز گلستان بوده است.معاون بهره برداری شرکت گازاستان گلستان ادامه داد: 
همه اقدامات انجام شده در راستای خدمت به مردم استان و بهره مندی آنها از انرژی پاک گاز بوده است ، درحالی که قبل از انقالب 
اسالمی دربخش گازرسانی هیچ اقدامی صورت نگرفته بود.وی با تبریک دهه مبارک فجر پیروزی انقالب گفت: گازرسانی به 
مردم در مناطق روستایی و شهری، صنایع و جایگاه های سوخت از بزرگترین دستاوردهای انقالب اسالمی در استان های مختلف 

کشور از جمله گلستان می باشد

اراک-غالمی،خبرنگارتوسعه ایرانی -مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی از شروع عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن در 
این استان با آغاز ساخت 10 هزار واحد مسکونی خبر داد.

احمد مرزبان مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با ارائه گزارشی از وضعیت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن و کم و کیف 
اجرای آن در این استان، گفت: بیش از 100 هزار از شهروندان استان با ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن، متقاضی استفاده از 

تسهیالت آن بودند که پس از پاالیش اولیه 12 هزار و 900 نفر حائز شرایط طرح بودند.
وی با بیان اینکه بر اساس ابالغ وزارت راه و شهرسازی سهمیه استان مرکزی در این طرح برای چهار سال آتی 16 هزار و 632 

واحد تعیین شده است، افزود: در فاز نخست اجرای طرح اقدام ملی که هم اکنون در زمره طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد، 2000 
واحد در شهر اراک احصا و عملیات اجرایی ساخت آنها آغاز شد که از این تعداد تاکنون 600 واحد تا طبقه  چهارم ساخته شده است 

و 1500 واحد نیز در مرحله ساخت پارکینگ و فونداسیون قرار دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی درباره وضعیت تخصیص زمین برای ساخت واحدهای مربوطه در استان هم گفت: پیرو 
انعقاد تفاهمنامه میان وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برای بهره برداری از زمان های این سازمان در کشور 
جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ما نیز در استان تفاهمنامه ای با مدیرکل اوقاف استان منعقد کردیم که بر اساس آن 70 هکتار 
زمین در اختیار قرار گرفت.  مرزبان از طراحی فضا برای ساخت ۸000 واحد مسکونی در اراک، 200 واحد مسکونی در امیرکبیر 
و 500 واحد مسکونی در شهر جدید مهاجران خبر داد و عنوان کرد: بر این اساس ما اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در استان 
مرکزی با مجموع 10 هزار واحد کلید زده ایم و امیدواریم با برطرف شدن مشکالتی از قبیل نبود زمین مناسب و کمبود اعتبارات، 

ساخت واحدهای باقیمانده در طرح را هم آغاز کنیم.

اراک-غالمی،خبرنگارتوســعه ایرانی-تحلیــل 
داده های ترافیکی بر اســاس خروجی 6۸ دســتگاه 
ترددشمار آنالین در محورهای شریانی استان مرکزی، 
حکایت از رشــد 25 درصدی تردد در راه های استان 

مرکزی دارد.
مهرداد جهانی مدیرکل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی با اشــاره به ثبت بیش از 17۸ 
میلیون و 340 هزار تردد در راه های اســتان مرکزی 
افزود: تــردد در محورهای مواصالتی اســتان در بازه 
زمانی 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در 

سال گذشته با افزایش 25 درصدی همراه بوده است.
وی تصریح کرد: سهم خودروهای سبک از مجموع ترددهای ثبت شده 75 درصد است که نسبت به سال گذشته 29 درصد 

افزایش یافته و 24 درصد آن شامل خودروهای سنگین و یک درصد دیگر شامل اتوبوس می باشد.
به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی در مدت 9 ماهه امسال بیش از 35 میلیون و ۸۸1 هزار تردد در 
مبادی ورودی استان و حدود 35 میلیون و 6۸0 هزار تردد در خروجی های استان به ثبت رسیده که در هر دو مورد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش حاصل شده و در نهایت این امر موجب آن گشته تا استان مرکزی بعد از استان های تهران و 
البرز از لحاظ ترددهای بین استانی، در رتبه سوم کشوری قرار گیرد که این مسأله خود گواهی است بر اهمیت کریدوری و ترانزیتی 

راه های استان مرکزی در مقایسه با سایر استان های کشور.

۱۰۰ درصد شهرهای استان گلستان  گازدارند

با آغاز ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی؛

نهضت ملی مسکن در استان مرکزی  کلید خورد 

افزایش ۲۵ درصدی تردد در محورهای شریانی استان مرکزی

گرگان-پریساسادات موسوی - 
 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: 
12 پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در دهه مبارک فجر در 
استان گلستان افتتاح شــد و با بهره برداری از این طرح ها، 
یک هزار و 3۸1 خانوار روستایی از مزایای آن بهره مند شدند.
عبدالرحیم لطفی در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح 12 
پروژه منابع طبیعی گلســتان در دهه مبارک فجر امســال 
اظهار داشت: با بهره برداری از این طرح ها ، هزار و 3۸1 خانوار 
روستایی از مزایای آن شامل تقویت مراتع، تامین آب مورد نیاز 
دام و جلوگیری از فرسایش خاک در شهرستان های علی آباد، 

کالله، مراوه تپه، مینودشت و آزادشهر برخوردار می شوند.وی 
ادامه داد: طرح های آماده بهره برداری شامل ساخت یا تکمیل 
سازه های ســنگی مالتی در محمدآباد علی آباد و گرگاندوز 
کالله، تکمیل بند خاکی فرخسر در مراوه تپه، ساخت سازه 
سنگی و مالتی و سرشاخه گیر در کشکک رامیان، ترمیم و 
ساخت سازه های ســنگی و مالتی در چمانی و ده چناشک 
مینودشت، ساخت سازه های ســنگی و مالتی در کاشیدار 
آزادشهر و تکمیل ســرریز بتنی و سنگ و مالتی بندخاکی 
چنارلی مراوه تپه اســت.لطفی همچنیــن از آغاز عملیات 
اجرایی 5 طرح منابع طبیعی شامل ساخت سازه گابیونی در 

شاهکوه باال گرگان، ساخت سرریز بندهای خاکی سبد نیازی 
در ماسان گنبدکاووس، هاللی آبگیر در شوره زار آق قال و هوتن 
گنبدکاووس و تولید نهال مرتعی در گنبدکاووس در دهه فجر 

امسال خبر داد.
بیش از 1300 هکتــار اراضی ملی و منابــع  طبیعی در 
استان گلســتان به بیت المال بازگشت کاهش 33 درصدی 
آتش سوزی منابع  طبیعی در کرمانشاه به گفته مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان گلســتان، در حاشیه برگزاری 
برنامه های دهه فجر، 2 پویش نهالــکاری در گرگان و بندر 
ترکمن با حضور مسئوالن، همیاران طبیعت و عالقمندان به 

منابع طبیعی اجرا می شود.وی افزود: امسال پویش نهال کاری 
با شعار »هر ایرانی یک درخت« با هدف تقویت پوشش گیاهی 
در هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی گلستان از آذرماه در 

گلستان آغاز شد و کماکان نیز ادامه دارد.

۱۲ پروژه منابع  طبیعی در دهه مبارک فجر در استان گلستان افتتاح شد

خبر

به مناسبت دهه فجر؛
 ۱۵ طرح آبرسانی روستایی
 در استان اصفهان به بهره 

برداری رسید
اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی- 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان از افتتاح 15 
طرح آبرسانی روستایی در هشت شهرستان این استان 

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر خبر داد.
هاشم امینی افزود: این طرح ها افزون بر سه هزار 
و 100 خانوار را در شهرستان های اصفهان، تیران و 
کرون، جرقویه، خور و بیابانک، سمیرم، اردستان، فریدن 

و فریدونشهر زیر پوشش قرار خواهد داد.
وی اعتبار اجرای پروژه های یاد شده را بالغ بر 15 
میلیارد و یکصد میلیون تومان برآورد کرد و ادامه داد: 

تمام این رقم از منابع دولتی تامین شده است.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اصفهان 
اظهارداشت: آبرسانی پایدار به روستاها، ارتقای رفاه 
و بهداشت، جلوگیری از مهاجرت و رفع کمبود آب از 

جمله مهم ترین مزایای این پروژه ها به شمار می رود.
امینی خاطرنشــان کرد: ایجاد حجم قابل قبول 
ذخیره آب، افزایــش رضایت مندی مشــترکان، 
جلوگیری از هدر رفت و آســان ســازی ذخیره آب 
آشامیدنی از دیگر ثمرات 15 طرح آبرسانی روستایی 
امسال محسوب می شود. وی اظهارداشت: در قالب 
پروژه های مورد اشاره حدود 26 کیلومتر خطوط انتقال 
آب احداث و بالغ بر پنج کیلومتر اصالح شبکه صورت 
گرفته است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان 
اضافه کرد: همچنین یک هزار و 500 متر توسعه شبکه 
آبرسانی و راه اندازی هشت ایستگاه پمپاژ آب انجام 
گرفت. شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان یک 

میلیون و 1۸0 هزار مشترک را زیر پوشش دارد.
همه ساله از 12 بهمن سالروز ورود امام خمینی)ره( 
به میهن در سال 1357 تا 22 بهمن سالروز پیروزی 

انقالب اسالمی، دهه فجر نامیده می شود.

    

مدیر آبفای منطقه 2 شهر اصفهان خبر 
داد؛

عملیات اصالح و بازسازی خط 
انتقال فاضالب بلوار میرزا 

کوچک خان در مرحله پایانی 
است

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی 
-با اصالح 1000 متــر از خط انتقال فاضالب بلوار 
میرزا کوچک خان، این عملیات به مراحل نهایی 
خود نزدیک می شود. مدیر آبفای منطقه 2 شهر 
اصفهان گفت: عملیات اصالح خط انتقال فاضالب 
بلوار میرزا کوچک خان به طول 1150 متر و قطر 
600 میلمتر از مهر ماه سال جاری از حد فاصل سه 
راه نظر تا کنارگذر پارک ناژوان آغاز شده که تاکنون 
در حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و انتظار 

می رود تا پایان بهمن ماه به پایان برسد.  
امیر حسین رحیمی با اشاره به فرسودگی خط 
انتقال فاضالب بلوار میرزا کوچک خان که منجر به 
پس زدگی فاضالب در فضای سبز انتهای خیابان باغ 
فردوس و مناطقی از خیابان  قائمیه می شد افزود: 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مســئوالن شهری و 
پلیس راهور، عملیات اصالح و بازســازی از زیرپل 
وحید به سمت کنارگذر پارک ناژوان آغاز و با صرف 
هزینه ای بالغ بر 60 میلیارد ریال در مدت پنج ماه 

به انجام رسید.
     

بانک قرض الحسنه مهر ایران 
ششمین بانک سودده کشور شد

 قزوین / مصطفی مرادی -خبرنگارتوسعه ایرانی- 
بزرگ ترین بانک قرض الحسنه کشور موفق شد سود 
انباشته خود تا پایان 6 ماهه سال 1400 را به 1519 

میلیارد تومان برساند.
 در گزارشی که از سوی نهادهای رسمی منتشر 
شده، عملکرد 27 بانک مورد بررسی قرار گرفته که 

12 بانک زیان ده و 15 بانک سودده ارزیابی شده اند.
بر اساس این گزارش، بانک قرض الحسنه مهر ایران 
موفق شد سود انباشته خود تا پایان 6 ماهه سال 1400 
را به 1519 میلیارد تومان برساند. این در حالی است که 
در گزارش یاد شــده، صورت های مالی 9 ماهه اغلب 
بانک ها بررسی شده است. اگر سود انباشته 9 ماهه 
بانک قرض الحسنه مهر ایران به میزان 2060 میلیارد 
تومان آمار مالک بررســی قرار می گرفت، این بانک 
در بین بانک های بررسی شده، رتبه چهارم را کسب 
می کرد. بانک قرض الحسنه مهر ایران در حالی در بین 
سودده ترین بانک های کشور قرار دارد که بانک های 
نخست لیست یاد شده، همگی از بانک های تجاری 
هستند و ابزارهای مختلف بانکداری را در اختیار دارند 
و این امکان برایشــان فراهم است تا از عقود مختلف 
اسالمی استفاده کرده و خدمات مختلف بانکی را به 

مشتریان خود ارائه کنند.

استانها


