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 قزوین -  مصطفــی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان قزوین گفت: 
برای مدیریت منابع آبی در یک سال گذشته بیش از 801 
دستگاه کنتور هوشمند در چاههای آب کشاورزی استان 

نصب شد.
یداهلل ملکی در خصوص مدیریت منابع آبی در اســتان 
و کنترل برداشــت های مجاز اظهار داشت: با تاکید دولت 
سیزدهم در خصوص صیانت از منابع آبی و مدیریت درست 
و بهینه مصرف ما نیز مصمم هســتیم تا نصب کنتورهای 

هوشمند را با سرعت بیشتری عملیاتی کنیم.

وی افزود: بــا اقداماتی که آغاز کرده ایم با اســتفاده از 
سیستم های هوشمند وضعیت مصرف آب در بخش های 
کشــاورزی و صنعت نظارت و مدیریت می شــود و در این 
راستا در یک سال گذشــته نیز نصب کنتورهای هوشمند 

شتاب گرفت.
ملکی تصریح کرد: در این راستا در سال 98 تعداد 345 
د ستگاه کنتور هوشــمند در چاههای آب کشاورزی نصب 
شد و توانســتیم 14 میلیون و 300 هزار مترمکعب صرفه 

جویی کنیم.
این مســئول گفت: همچنین در سال 99 با نصب 835 

دستگاه کنتور هوشمند زمینه 47 میلیون مترمکعب صرفه 
جویی در آب مهیا شد.

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان قزوین 
یادآورشد: در سال گذشــته نیز این اقد امات تداوم یافت 
و 617 دستگاه کنتور در چاههای کشــاورزی نصب و راه 

اندازی شد.
ملکی بیان کرد: در ســال قبل با مجهز شدن چاههای 
کشــاورزی به سیســتم هوشــمند زمینــه 17 میلیون 

مترمکعب صرفه جویی در منابع آبی ممکن شد.
این مسئول یادآورشد: امسال نیز تاکنون 184 دستگاه 

کنتور هوشــمند در چاههای کشاورزی نصب شده و با این 
کار موفق شدیم بیش از 2 میلیون و 300 هزار مترمکعب در 

مصرف آب صرفه جویی کنیم.
ملکی اظهارداشــت: امیدواریم با مشارکت و همکاری 
کشــاورزان و مجهز کردن مابقی چاههای کشــاورزی به 
کنتور هوشمند گام مهمی در صرفه جویی و مدیریت منابع 

آب در استان برداریم.

 تبریز-امیدمحمدزاده ،خبرنگارتوسعه ایرانی،مدیرکل 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی آذربایجان گفــت: با اهتمام 
به بخش تعــاون و ارتقای مهــارت می توانیــم در جهت 

ساماندهی اشتغال فارغ التحصیالن گام برداریم
 حســین فتحی در ســخنرانی خود در رویداد تعاون و 
اشــتغال دانش بنیان با بیان اینکه رویکــرد اصلی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهار محور مردمی ســازی، 
هوشمند ســازی، کارآمدی و  شفافیت اســت، گفت: اگر 
بتوانیم این چهار محــور را در بخش تعاون عملیاتی کنیم، 
به طوری که کار را به دســت مردم بسپاریم و برون سپاری 
کرده و  امورات تعاون را هوشمند سازی و اموزش و مهارت 
آموزی را کارآمد کنیم، قطعا اعتماد مردم برای پیشــبرد 

اهداف تعاونی بیشتر می شود.

 وی ادامه داد: در شــرایط کنونی، کســب و کار تعاونی 
کارآمدترین شیوه برای عملیاتی کردن بخش تعاون است.

 وی با بیان اینکه کسب و کار  کارآفرینی و تعاونی هدایت  
نقدینگی به سمت تولید و اشتغال را میسر می سازد، افزود: 

مردمی ترین بخش اقتصاد تعاون بوده و نقش بی بدیلی در 
اقتصاد مقاومتی ایفا می کند.  مدیــرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: دانش بنیان 
تولیدی است که از تحقیق و توسعه توام با نوآوری و فناوری 
نشــات گرفته و از طراحی تا بومی سازی محصول، حاصل 
فعالیت و دانش نیروی انسانی متخصص داخلی می باشد. 

 وی ادامه داد: این نوع تولید اســت که می تواند ارزش 
افزوده ایجاد کرده و رقابت پذیر باشد و امکان توسعه و بروز 
رسانی براساس نیاز بازار را داشته باشد و در نهایت موجب 

توسعه اقتصادی می شود.
 وی تصریح کرد: وقتی دانش و نوآوری در تولید دخیل 
باشد، یعنی محصول با دانش و فناوری ارزش باالتری پیدا 
کرده و محصول دانش بنیان تولید می شود که برای این نوع 

تولید و توســعه محصول نیاز به نیروی انسانی متخصص  و 
نخبه وجود دارد.

 فتحی با بیان اینکه رابطه مستقیمی بین تولید محصول 
با ارزش افزوده باال و به کارگیری نیروی انسانی متخصص، 
تحصیل کرده و نخبــه وجود دارد، گفــت: در صورتی که 
محصولی با بهره گیری از دانش و تخصص نیروی انسانی با 
ارزش تر شود، نیازهای متناســب و در شان نیروی انسانی 

شاغل نیز از فروش محصول برآورد و تامین خواهد شد.
 وی با اشاره به روش های توســعه اشتغال دانش بنیان، 
افزود: در اشــتغال دانش بنیان، اولویت وقدم اول، توسعه 
دانش و مهارت های نیروی انســانی بــوده و در گام بعدی 
استفاده از فناوری اطالعات و ایجاد پایگاه داده هوشمند و 

هدفمند مطرح است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان :

   801 چاه کشاورزی  قزوین  به کنتور هوشمند مجهز شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

  رویکرد اصلی وزارت کار،   مردمی سازی، هوشمند سازی، کارآمدی و شفافیت است

خبر

 شــهریار-زهرا قــره باغــی، 
خبرنگارتوســعه ایرانی-شــهردار، 
رئیس و اعضای شــورای اســالمی 
شهرصباشــهر بــا حضــور در دفتر 
فرماندار ویژه شهرســتان شــهریار 
ضمن عرض خسته نباشید و تبریک 
هفته دولت به فرماندار شهرســتان 
شــهریار و معاونین وی برای تمامی 
دولتمــردان جمهــوری اســالمی 

وشهرستان شهریار آرزوی سربلندی 
و توفیقات روز افزون داشتند.

در ایــن دیدار دکترشــفیع زاده 
فرماندار ویژه شهرســتان شــهریار 
ضمن خــوش آمدگویــی و تبریک 
هفته دولت به دولتمردان جمهوری 
اســالمی ایران بیان داشــت: دولت 
ســیزدهم همانند دولــت مکتبی 
شهیدان رجایی و باهنر است که در 

تاریخ انقالب ماندگار شد ه است و ان 
شــااهلل با کار های انقالبی و مردمی 
دولت ســیزدهم هم دولت ماندگار 

باشد.
وی در ادامه افزود:با وجود جوانان 
انقالبی و مســتعد در کشــور و شهر 
بایســتی امروز از افکار و نظرات این 
جوانــان در انجام امورات اســتفاده 

کرد .

فرماندار ویژه شهرستان شهریار 
در پایان اظهار داشت:شــاید امروز 
کمبودهای جامعه شــاید باعث آن 
ترک فعل ما مسئولین باشد اما باید 

بیشتر مراقب باشیم.
تقاضــای دولت محتــرم و بنده 
به عنــوان نماینده عالــی دولت در 
شهرســتان رعایت قانون اســت تا 
بتوانیــم بدون هرگونه مشــکلی در 

انجام امورات کشــوری ارائه خدمت 
کنیم تا خداونــد وهم مــردم از ما 

رضایت داشته باشند.
در ادامــه مهندس علــی ملکی 
شهردارصباشهر ضمن تقدیر و تشکر 
از زحمات فرماندار ویژه شهرســتان 
شــهریار که با پیگیریهــای مجدانه 
خیر و برکت برای شــهر صباشهر به 
همراه داشته است گفت: خوشبختانه 
با حمایت هــای مقــام عالی دولت 
در شهرســتان شــهریار توانستیم 
بــا فروشــندگان ضایعــات که در 
شهرصباشهرمعضالتی را ایجاد کرده 
بودند بصورت قاطعانه برخورد کنیم .

همچنیــن ســاخت کالنتــری 
شهرک ویره که از یکی خواسته های 
به حــق و دیرینه شــهروندان فهیم 
شهر صباشــهربود را در دستور کار 
قراردادیم که خوشبختانه همزمان 
با هفتــه دولت با حضور مســئولین 
شهرستانی و شــهری کلنگ آن به 
زمین زده شــد تا ان شااهلل با به اتمام 
رساندن این پروژه شــاهد افزایش 
امنیــت و آرامــش در ایــن منطقه 
باشــیم. شهردارصباشــهردر پایان 
ضمن قدردانی از حمایت های همه 
جانبه مسئولین استان و شهرستان 
در اجــرای طــرح ها و پــروژه های 
پیشنهادی در راســتای نیاز شهر و 

شهروندان بیان داشتند:

از تمامی زحمتکشان و مسئولین 
خواهشمندم مانند همیشه پشتیبان 
خادمین مردم در شــورای اسالمی 
و شــهرداری صباشــهر باشــند تا 
بتوانیم در ارائــه خدمات مطلوب تر 
به شــهروندان گام هــای موثرتری 

برداریم.
همچنین حمید حســنی رئیس 
شورای اسالمی شهرصباشهرضمن 
تبریک به مناســبت هفتــه دولت 
و تقدیــر و تشــکر از حمایت های 
دولــت ســیزدهم و فرمانــداری 
شهرستان شــهریارکه نگاه ویژه ای 
به شهر صباشهر داشته اند گزارشی از 
پیشرفت اقدامات عمرانی و فرهنگی 
ارائه و به پتانســیل های قوی شــهر 
درزمینه های ورزشــی ، فرهنگی ، 
اجتماعی اشــاره و خواستار حمایت 
بیشــتر برای خدمت بهتر به شهر و 

شهروندان شد.

فرماندار ویژه شهرستان 
شهریار در پایان اظهار 

داشت:شاید امروز 
کمبودهای جامعه شاید 

باعث آن ترک فعل ما 
مسئولین باشد اما باید 

بیشتر مراقب باشیم.

 مدیرعامل شرکت گاز استان 
 خبر داد؛

افتتاح 180 پروژه گاز رسانی  
 روستایی و صنعتی کرمانشاه

  در هفته دولت

 کرمانشــاه -کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از افتتاح 
180 پروژه گاز رسانی روستایی و صنعتی با اعتبار 
147 میلیارد تومان طی هفته دولت در کرمانشاه 

خبر داد.
سید ناصر حسینی در آئین بهره برداری از گاز 
رسانی روستاها و واحد تولیدی صنعتی شهرستان 
کرمانشاه که در روستای سامله با حضور استاندار 
و فرماندار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: طرح 
گازرسانی به 25 روســتای شهرستان کرمانشاه 
از تیرماه سال جاری آغاز شد. وی افزود: در سال 
گذشته بررسی های انجام شده مقرر شد که 21 
روستا در شهرستان کرمانشاه برای هفته دولت 
باز رسانی شــود اما با تالش های انجام شده تا به 
امروز 70 روستا در شهرستان کرمانشاه گاز رسانی 
شده اند. مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه 
تصریح کرد: در استان کرمانشاه چهار شهر ضریب 
نفوذ گاز 100 درصد دارند و در روستاها در مجموع 
به همراه 25 روستای گازرسانی شده این ضریب به 
92 درصد می رسد. حسینی خاطر نشان کرد: 695 
روستا در شهرستان کرمانشاه نیازمند گازرسانی 
هســتند که از این تعداد 595 روستا گاز رسانی 
داشته، 65 روستا در دســت اقدام، 10 روستا در 
طرح گازرسانی و مابقی به پیمانکار سپرده شده 
است. وی با اشاره به تسریع در به نتیجه رساندن 
گازرسانی به بخش سرفیروزآباد، تاکید کرد: آغاز 
اجرای پروژه گازرسانی به روستای سامله در تاریخ 
10 تیر ماه سال گذشته بود که در کمترین زمان 
امروز به نتیجه رســیده است. مدیرعامل شرکت 
گاز استان کرمانشاه به اجرای طرح گازرسانی به 
25 شهرستان و 59 واحد صنعتی در شهرستان 
کرمانشاه اشــاره کرد و گفت: عالوه بر اجرای این 
پروژه تا کنــون گازرســانی در 70 و 110 واحد 
صنعتی با اعتبار 147 میلیارد تومانی افتتاح شده 
است. حسینی ادامه داد: در گازرسانی به روستاها 
با وجود ایجاد زمینه رفاهی در صورت عدم رعایت 
نکات ایمنی و مصرف ناصحیح می تواند منشــأ 

خطر تلقی شود.
       

  8 پروژه توزیع برق مریوان 
 در هفته دولت 

به بهره برداری رسید
 ســنندج -  گالله فرهادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیــر توزیع برق شهرســتان مریوان از 
افتتــاح و کلنگ زنی 8 پروژه توزیــع برق در این 
شهرستان همزمان با پنجمین روز از هفته دولت 

خبر داد.
عبدالرحمــن مــرادی مدیــر توزیــع برق 
شهرستان مریوان گفت: درپنجمین روز از هفته 
دولت 8 پــروژه توزیع برق با اعتبــاری قریب به 
60813میلیون ریال با حضور فرماندار و جمعی 
ازمسئولین شهرستان به طورهمزمان درمریوان 
به بهره برداری رسید. وی با اشاره به اهمیت پروژه 
احداث 490 متر خطوط 20 کیلو ولت و نصب و 
راه اندازی دو دستگاه پست 200 و250 کیلو ولت 
آمپر در مناطق موســک دوسردوشی ها، افزود: 
با بهره برداری ازاین پســت عالوه برکوتاه نمودن 
مسیرفیدرهای تغذیه فشــار متوسط و افزایش 
راندمان شهری در مواجه با شرایط بحران مشکلی 

در تامین برق این مناطق وجود نخواهد داشت.
مرادی بــا بیان اینکــه اقدامات شــاخصی 
درگستره توزیع برق مریوان درخصوص توسعه 
واصالح صورت گرفته، افزود: نصب یک دستگاه 
پست هوایی 50 کیلوولت آمپر در روستای گویزه 
کویره و احداث 400متر شــبکه فشار متوسط 
هوایی در روستای ینگیجه با هدف برق رسانی به 
پمپاژهای آب شرب در قالب طرح های محرومیت 
زدایی با صرف اعتباری بالغ بــر 3102 میلیون 
ریال بخشــی از این اقدامات اســت. مدیر توزیع 
برق شهرســتان مریوان همچنین اصالح کامل 
شبکه برقرسانی به روستاهای باغان ، شیخ عطار 
و شــهرک هجرت و کانی دینار بــا هدف تامین 
برق پایدار متقاضیــان را از دیگر پروژه های مورد 
نظرعنوان کرد که با صرف 7700 میلیون ریال از 
محل منابع داخلی وهمزمان با آغازهفته دولت به 

اتمام رسید.

استانها

 تبریز-امیدمحمدزاده ،خبرنگارتوســعه ایرانی،شهنام 
اشتری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از افتتاح 2 
واحد پاسگاه محیط بانی در شهرستان های مراغه و خداافرین 

همزمان با هفته دولت خبر داد.
دکتر  شهنام اشــتری مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان اعتبار هزینه شده برای این پاسگاه ها را در حدود 650 

میلیون تومان اعالم کرد .
 وی همچنین ادامه داد : ایستگاه پایش آالیندگی شهر 
جدید ســهند هم آماده افتتاح است .  اشــتری با اشاره به 
وضعیت منطقه حفاظت شده ارسباران، از برنامه این اداره 
کل برای مطالعه جمعیت سیاه خروس به عنوان یکی از گونه 
های ارزشمند جانوری این منطقه خبر داد .  وی با اشاره به 
امضای تفاهم نامه همکاری میان اســتانداری آذربایجان 

شرقی و صندوق ملی محیط زیســت، اظهار کرد: اداره کل 
محیط زیست استان مسوول پیگیری اجرای مفاد این تفاهم 
نامه در راستای کاهش آالینده ها و مسئولیت های اجتماعی 
صنایع و معادن است.  اشتری همچنین اعالم کرد: با استفاده 
از تسهیالت صندوق ملی محیط زیست 600 تاکسی فروسده 
تبریز نوسازی می شــود.   وی تولید برنامه های محتوایی، 
آموزش نگهداری از گونه های ارزشمند و در معرض خطر و 
جلوگیری از شکار غیرمجاز را از اقدامات محیط زیست عنوان 
کرد و گفت: در یک ماه گذشته 6 نفر از شکارچیان غیرمجاز 
در استان دستگیر شدند . مدیرکل حفاظت محیط زیست 
آذربایجان شرقی با بیان اینکه کالنشهر تبریز با 44 روز هوای 
پاک در طول سال جاری، رتبه نخست کشور را با اختالف زیاد 
از سایر کالن شهرها در اختیار دارد، خاطرنشان کرد: شیراز با 

14 روز اختالف در رده دوم قرار دارد.  وی با اشاره به وضعیت 
واحد کاوه سودای مراغه گفت: با توجه به از کار افتادگی لوله 
های انتقال پساب این کارخانه، اداره ک ل حفاظت محیط 
زیست مجوز جدید انتقال پساب را داده، اما مسیر انتقال را 

سازمان آب تعیین می کند.
اشــتری همچنین گفت: قرار شــده کاوه سودا نسبت 
به تولید کلرید کلســیم که مورد اســتفاده برای یخ زدایی 
خیابان هاست، اقدام کند تا پساب تولیدی واحد 40 درصد 

کاهش یابد . 
 مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با بیان 
اینکه توسعه پایدار اولویت محیط زیست است، گفت: طرح 
های توسعه صنعتی و معدنی باید با رعایت مولفه های زیست 

محیطی اجرا شود.

     ۲پاسگاه محیط بانی محیط زیست آذربایجان شرقی افتتاح شد

به مناسبت هفته دولت انجام شد؛

  دیدار مدیریت شهری صباشهر با فرماندار ویژه شهرستان شهریار


