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ســنندج -  گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-معاون 
شهرســازی و معماری شهرداری ســنندج گفت: اساسنامه 
کمیته دائمی حفاظت از تپه ها و چشمه های شهر سنندج پس 
از تشکیل جلسات متعدد با حضور نمایندگان ادارات و سمن 

ها تدوین شد.
امید جعفــری اظهار کرد: در راســتای بنــد پنج مصوبه 
شورایعالی شهرســازی و معماری ایران و با توجه به تاکیدات 
شهردار سنندج به منظور تحقق طرح ویژه ساماندهی تپه ها 
ســنندج و طرح های موضعی و موضوعی که در محدوده تپه 
های شناسایی شده است، کمیته ای دائمی با حضور مسولین و 
مدیران شهری تشکل های مردمی و سمن ها تشکیل می شود 
و اساس نامه تدوین شده این کمیته جهت تایید به شورای عالی 

شهرسازی و معماری ایران ارجاع می گردد.
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری سنندج به هدف 
تدوین این ســند گریزی زد و گفت: در راستای صیانت از تپه 
های بکر باقیمانده در سطح شهر و پژوهش درباره تپه ها واقع 
در محدوده و حریم شهر سنندج، کمیته با اهداف تعیین خط 

مشی های کلی و نگهداری از این میراث طبیعی تشکیل می 
شود. به گفته وی، این ظرفیت ســازی در مدیریت شهری به 
منظور تعریف فضاهای شهری جدید متکی بر اندام های طبیعی 
و جهت ایجاد هماهنگی و تعامل میان مدیریت شهری دستگاه 
های متولی برای دوری از موازیکاری در فعالیت ها و بررسی و 
اظهار نظر در خصوص آیین نامه ها و دستورالعمل ها و ظوابطی 
که بر تپه ها چشمه ها قنات ها و رود دره ها تاثیرگذار است پیش 
بینی میگردد. وی تصریح کرد: رویکرد شهرداری برای افزایش 
مشارکت مردمی و حضور سمن های مرتبط، تدوین افق ها و 
برنامه ها به منظور استفاده و تعامل پایدار نسل های آینده می 
باشد. معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج در ادامه 
به وظایف کمیته حفاظت از تپه ها و چشمه های شهر سنندج 
هم اشاره کرد و گفت: تشــکیل منظم جلسات، پایش مداوم 
میزان تحقق ســند طرح ویژه ســاماندهی تپه های سنندج 
همچنین کمک به تســریع تحقق ســند و بروزرسانی سند و 
دیگر اسناد مرتبط با تپه ها، چشــمه ها، قنات ها و  از رسالت 

های کمیته است.

سمنان -رضاییان،خبرنگارتوســعه ایرانی-بند سنگ 
و مالت حوزه آبخیز دهمال شهرســتان شاهرود ۲۵ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد
 محمدرضا کشــاورزیان رئیــس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان شاهرود با بیان اینکه پروژه بند سنگ 

و مالت حوزه آبخیز دهمال در حال ساخت است، گفت: این 
طرح هم اکنون ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

محمدرضا کشــاورزیان در گفتگو با خبرنگاران  ضمن 
بیان اینکه طرح های آبخیــزداری یکی از راهکارهای مؤثر 
برای جلوگیری از سیالب تلقی می شــود، ابراز داشت: بر 

همین اســاس برای جلوگیری از فاجعه های تلخ و جبران 
ناپذیر طرح های آبخیزداری طراحی و اجرایی می شود که 

شهرستان شاهرود نیز از این قاعده مستثنا نیست.
وی ضمن بیان اینکه بند ســنگ و مــالت حوزه آبخیز 
دهمال ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: حجم این 

پروژه یک هزار و ۴۵۰ مترمکعب برآورد شده است.
رئیــس اداره منابع طبیعــی و آبخیزدای شهرســتان 
شــاهرود با بیان اینکه بند خاکی حوزه آبخیز دهمال نیز با 
حجم ۱۳ هزار و ۴۰۰ مترمکعب در حال ساخت است، ابراز 
داشت: پیشرفت فیزیکی این طرح ۳۰ درصد ارزیابی شده 

است که پیش بینی می شود بتواند در مهار سیالب منطقه 
اثر گذار باشد. کشاورزیان با بیان اینکه اعتبارات این طرح از 
محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان سمنان تأمین 
شده است، تصریح کرد: این طرح به تازگی شروع شده است 
که پیشرفت نســبتاً خوبی دارد که امیدواریم تا پایان سال 

به بهره برداری برسد.
وی افزود: یکی از مزیت های عمده عالوه بر کنترل و مهار 
سیالب طرح های آبخیزداری جلوگیری از فرسایش خاک 
و افزایش پوشش گیاهی است که این طرح در حوزه دهمال 

می تواند به تقویت پوشش گیاهی منطقه نیز کمک کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج:

اساسنامه كمیته دائمی حفاظت از تپه ها و چشمه های شهر سنندج تدوین شد

  پیشرفت 25 درصدی پروژه بند سنگ و مالت 
حوزه آبخیز دهمال شهرستان شاهرود  

خبر

شیراز - قاســم توانایی، خبرنگار 
توســعه   ایرانی-مدیر عامل آبفای 
شــیراز گفت: ۱۵۸ روستا که توزیع 
آب در آن ها به صــورت تانکری بوده 
است به شیراز الحاق شده اند که در 
راســتای توزیع عادالنه آب شــرب 
سیستم آبرسانی ۴۰ روستا در دهه 

فجر به بهره برداری خواهد رسید.
بهمن بهروزی گفت: شیوه تامین 
آب در شهر شیراز ۷۵ درصد آب زیر 
زمینی و چاه ها و ۲۵ درصد آب های 
سطحی اســت که با بهره برداری از 
خط دوم آبرســانی شــیراز تا پایان 
امســال یا ابتــدای ســال آینده که 

مجــری آن ســازمان آب منطقه ای 
فارس است، سه هزار لیتر آب بر ثانیه 
وارد مدار خواهد شد که ۲ هزار ۵۰۰ 
لیتر برای شــیراز و ۵۰۰ لیتر برای 
صدرا تامین خواهد شــد و ۸۰ حلقه 
چاه از مدار خارج می شود که عالوه بر 
صرفه جویی در مصرف برق استفاده 

از آب های زیر زمیتی به ۵۵ درصد و 
آب های سطحی به ۴۵ درصد خواهد 

رسید.
او، پیرامــون شــبکه فاضــالب 
شــهرک های تازه تاســیس اطراف 
شــیراز گفت: برای اتصــال برخی 
شــهرک های مانند چنــار راه دار و 

شــهرک گل ها به شــبکه فاضالب 
شــهری بــه ۲۰۰ کیلومتر شــبکه 
فاضالب نیاز اســت که بــا توجه به 
گزارش ها عمده آن انجام شده است، 
اما به دلیل محدودیــت اعتبارات و 
افزایش قیمت ها نیاز به زمان وجود 
دارد، شــبکه فاضالب شهرک هایی 
همچون مهدی آباد و آرین به زودی 

به مناقصه گذاشته می شود.
بهروزی با بیــان اینکه با افزایش 
یک درجه دمای هــوا بین۱۰ تا ۱۵ 
لیتر مصرف آب بیشــتر خواهدشد، 
گفت: ۷۰۰ کیلومتر شبکه پوسیده و 
مشکل دار در شهر شیراز وجود دارد 
و در طول دو سالی که در آبفا خدمت 
می کنم سالی یکصد کیلومتر اصالح 
شبکه انجام شده است، چهار هزار و 
۵۰۰ کیلومتر لوله گذاری در شیراز 
و ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر لوله گذاری 
در روســتا ها داریم که بــه ازای هر 
مشترک در روستا ۴۰ تا ۴۵ متر و در 
شهر به ازای هر مشــترک ۶ و نیم تا 

۷ متر است.
او پیرامون شــبکه فاضالب شهر 
شیراز عنوان کرد: دولت محدودیت 
تامین بودجه دارد وبه این دلیل قانون 
واگذاری و فروش پساب ها را تصویب 

کرده است و در قانون بودجه ۱۴۰۱ 
باید به سرمایه گذار و متولی واگذار 
شود، اکنون ۲ تصفیه خانه در شیراز 
و ۲ تصفیه خانه در صدرا وجود دارد 
کــه ۴۴۰ هزار مشــترک یعنی یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و در واقع ۵۰ 

درصد جمعیت را پوشش می دهد.
مدیر عامــل آبفا شــیراز گفت: 
انشــعاب غیر مجازی مربوط به آبفا 
شــیراز وجود ندارد و بــه برخی به 
عنوان ســکونتگاه غیر رسمی مجوز 

انشعاب داده شده است.

مدیر عامل آبفای شیراز 
گفت: ۱۵۸ روستا که توزیع 

آب در آن ها به صورت 
تانکری بوده است به 

شیراز الحاق شده اند که در 
راستای توزیع عادالنه آب 
شرب سیستم آبرسانی ۴۰ 
روستا در دهه فجر به بهره 

برداری خواهد رسید.

مد یر عامل شرکت برق منطقه ای 
گیالن:

  مد یریت مصرف برق با تد اوم 
محقق می شود 

 رشــت-مرجان گود رزی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-با توجه مســتمر و با مشارکت همگانی 

استفاد ه بهینه از انرژی برق نهاد ینه می شود .
 بهمــن د اراب زاد ه با بیــان اینکه مد یریت 
مصرف برق بســیار ضروری و با اهمیت است، 
گفت: اســتفاد ه بهینه از انرژی بــرق با تد اوم و 
اســتمرار محقق خواهد  شــد  و نباید  مختص 

اوقات خاصی از سال باشد .
وی افزود : اســتفاد ه بهینــه از انرژی برق و 
تمامی حامل های انرژی باید  بطور مســتمر و 
د ر تمامی ایام سال و با مشارکت تمامی د ستگاه 
های اجرایی مورد  توجه قرار بگیرد  تا بتوانیم به 

نتایج مطلوب د ست پید ا کنیم.
د اراب زاد ه گفــت: با همراهی و مشــارکت 
خوب مشــترکان فهیم و عزیز بیش از نیمی از 
فصل تابســتان سپری شــد  و این همد لی باید  
اد امه پید ا کند  تا بتوانیم تابستان را با موفقیت 

پشت سر بگذاریم.

     
شهرد ار نصیرشهر:

نصیرشهربه كارگاه پروژه های 
عمرانی تبد یل شد ه است

نصیرشــهر-الهه حمزه ای ،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-شــهرد ار نصیرشــهر گفت: امســال 
نصیرشهر به کارگاه پروژه های عمرانی تبد یل 
شد ه است.  فرشــاد  شهســورای با بیان اینکه 
امسال تصیرشهر به کارگاه پروژه های عمرانی 
تبد یل شد ه، اظهار د اشت: شهرد اری نصیرشهر 
بــا ۱۰ پروژه های عمرانی بــه کارگاهی بزرگ 
مبد ل شد ه اســت و مطابق با برنامه زمانبند ی 
بخشی از پروژه ها د ر هفته د ولت و بخشی د یگر 
د ر ایــام اهلل د هه فجر افتتاح و بــه بهره برد اری 
می رســد . وی تصریح کرد : نگاه شهرد اری د ر 
افزایش سرانه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی 
و شــهری برای همه مناطق شــهری یکسان و 
عاد النه است و د ر مناطق کم برخورد ار سعی بر 

توازن سرانه ها شد ه است.
شهسواری بیان د اشــت: اعتبار پروژه ها از 
منابع شــهرد اری تأمین شد ه اســت و کیفیت 
مصالع به کار رفته از کیفیت مناسبی برخورد ار 

است.

     
به همت شهرد اری رباط کریم؛

 جاد ه خطرناك 
 »شهرك خانه«  به بلوار زیبای 

شهد اء تبد یل می شود 

رباط کریم -الهه حمزه ای ،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-معاون فنی و عمرانی شــهرد اری رباط 
کریم از اتمــام عملیات بیس ریــزی، مخلوط 
ریزی و آخرین مرحله زیر ســازی جاد ه شهد ا 
خبر د اد  و اظهار د اشــت: این پروژه د ر آخرین 
مرحله تحکیم الیه تونان و زیرسازی با آهک و 
آب پاشی و کوبید ن مسیر میباشد  که امید واریم 
د ر هفتــه د ولت عملیــات آســفالت ریزی و 
ایمن ســازی این جاد ه انجام شود  تا شاهد  بهره 

مند ی شهروند ان عزیز از این مسیر باشیم .
وی د ر اد امه د ر تشــریح عملیــات فنی که 
توسط زحمتکشان معاونت عمران د ر این جاد ه 
د ر حال انجام است ، گفت : عملیات زیرسازی و 
تحکیم الیه های جاد ه شهد ا د ر آخرین مراحل 
اجراء قرار د ارد  و معموال بعــد  از پخش هر الیه 
توسط گرید ر مسیر تسطیح میشود  تا به سطح 
مورد  نظر برســد  و بعد  از اتمام د و الیه ، توسط 
غلطک کوبید ه و بوسیله آبپاش, آبپاشی میشود  
بعــد  از آن عملیات کوبید گی و آبپاشــی چند  
بار تکرار شد  و مسیر آماد ه تســت شد  تا مورد  

آزمایش قرار بگیرد .
پوالد وند  د ر خاتمه گفــت : بعد  از آزمایش 
تراکم ، عملیات آسفالت ریزی انجام خواهد  شد  
و امید واریم د ر هفته د ولت این پروژه به سرانجام 
برسد  و شاهد  بهره مند ی شهروند ان عزیز از این 

مسیر باشیم

استانها

  اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر 
آبفای شــاهین شــهر از اصالح و توســعه ۷۷۰۰ متر از 
خطوط انتقال و شــبکه جمع آوری فاضالب شــهرهای 
شاهین شــهر و گرگاب در ۴ ماهه نخســت سال جاری 

خبر داد.
شــاهرخ شــریفی با بیان این که پــروژه های بخش 
فاضالب با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان انجام شده 
است، اظهار داشــت: این پروژه ها با توجه به فرسودگی 
بخش هایی از شبکه فاضالب شهر شــاهین شهر و لزوم 
توسعه شبکه فاضالب شهر گرگاب در قطرهای ۱۴۰۰، 

۵۰۰، ۳۰۰ و ۲۵۰ میلی متر انجام شده است.

وی همچنین به اصالح و توســعه شــبکه توزیع آب 
این شهرستان اشاره و خاطرنشــان کرد: این پروژه ها در 
شهرهای شاهین شــهر، گز و گرگاب به طول ۶۰۵ متر و 
در روستاهای بیدشک و کلهرود به طول ۲۲۰۰ متر، در 
قطرهای ۱۱۰، 9۰ و ۷۵ میلی متر و با اعتباری بالغ بر یک 

میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان انجام شده است.
مدیر آبفای شــاهین شــهر به تکمیل خــط انتقال 
آبرســانی روســتای جهاد آباد به طــول ۱۲ کیلومتر با 
مشــارکت بنیاد مســکن، با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد 
تومان اشــاره و افزود: تکمیل ســامانه تلــه متری در ۶ 
ایستگاه شامل پروژه آبرسانی شهرک صنعتی و روستای 

مورچه خورت، شــهر گرگاب، روســتای قلعه خواجه و 
منطقه گلدیس شــاهین شــهر با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ 
میلیون تومــان از دیگر اقدامات انجام شــده در ۴ ماهه 

ابتدای سال جاری بوده است.
شریفی به برنامه های در دست اقدام این امور به منظور 
توسعه و اصالح شــبکه آب و فاضالب شاهین شهر اشاره 
و تصریح کرد: ادامه عملیات لولــه گذاری فاضالب بلوار 
طالقانی شاهین شهر، اجرای شبکه آب منطقه کارگاهی 
گرگاب و توسعه شبکه آب شهر گز از برنامه های این امور 

طی ماههای اخیر است.
وی در پایان با بیان این که شهرســتان شاهین شهر 

دارای ۳ شــهر و ۷ روســتا اســت، افزود: ۲۳۲۷۸۳ نفر 
در شهرها و ۳۴9۰ نفر در روســتاهای این شهرستان از 

خدمات آبفا بهره مند هستند..

مدیر آبفای شاهین شهر خبر داد؛

    اصالح و توسعه 7700 متر از شبکه فاضالب شهرهای شاهین شهر و گرگاب

مدیر عامل آبفای شیراز:

 سیستم آبرسانی ۴۰ روستای استان فارس در دهه فجر
  به بهره برداری خواهد رسید


