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اخبار
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم:

گازرسانی به  16روستای آبدانان آغاز شد

ایالم  -خبرنگارابتکار :مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت :عملیات
اجرایی گازرسانی به  16روستای شهرستان آبدانان با اعتباری بالغ بر 40
میلیارد ریال آغاز شده است.
عباس شمس اللهی اظهار کرد :برای اجرای این طرح گاز رسانی بیش از 64
کیلومتر شبکه توزیع اجرا خواهد شد که در صورت بهره برداری از این پروژه
نزدیک به یک هزار خانوار روستایی در شهرستان آبدانان از نعمت گاز برخوردار
می شوند.به گفته وی بیش از  325کیلومتر خط تغذیه ،هفت هزار و 800
انشعاب در مناطق مختلف این شهرستان نصب و اجرا شده است.مدیرعامل
شرکت گاز ایالم تاکید کرد :تاکنون  100درصد نقاط شهری و  65درصد
روستایی شهرستان آبدانان از نعمت گاز برخوردارند که با انجام این پروژه
درصد بهره مندی مناطق روستایی این شهرستان به  85درصد ارتقاء پیدا
می کند.شمس اللهی با تشریح وضعیت گاز رسانی در مناطق روستایی استان
نیز یادآور شد :هم اکنون عملیات اجرایی گازرسانی به  70روستا در استان با
انتخاب پیمانکاران در دست اجراست و بزودی طراحی  50روستای دیگر با
انتخاب پیمانکار آغاز می شود.
وی گفت :در حال حاضر از تعداد  601روستای استان  352روستا با ضریب
نفوذ  80درصدی از شبکه گاز برخوردار هستند.مدیرعامل شرکت گاز ایالم
در خصوص وضعیت شبکه گاز رسانی شهری نیز تصریح کرد :تنها سه شهر
توحید ،میمه و پهله زرین آباد از نعمت گاز برخوردار نیستند که کار اجرای
خط تغذیه آنها شروع شده است .شمس الهی افزود :برنامه شرکت گاز این است
تا در سال  97تعداد  120روستای دیگر استان را به شبکه گاز متصل کند .هم
اکنون  98درصد شهری و  85درصد ساکنان مناطق روستایی استان ایالم از
نعمت گاز برخوردارند.

ترسیم و تبیین سیره شهدا از نیازهای امروز جامعه است
شهرکرد نرجس مولوی  :مدیرکل بنیاد چهار محال و بختیاری اظهار داشت:
ترسیم و تبیین سیره و روش زندگی شهدا از نیازهای امروز جامعه است که
باید جوانان را به این مسیر هویتبخش هدایت کرد.
مدیرکل بنیاد چهار محال و بختیاری با همراهی فرماندار و رئیس بنیاد
شهرستان بن با تعدادی از خانوادههای معزز شاهد و ایثارگر در سطح شهرستان
دیدار کرد.فریبرز نجفی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا گفت :خانوادههای
معزز شاهد و ایثارگر در ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداری از
آرمانهای امام خمینی (ره) و دستاوردهای خون شهدا در کشور مهمترین نقش
را ایفا میکنند.
مدیرکل بنیاد چهار محال و بختیاری اظهار داشت :ترسیم و تبیین سیره
و روش زندگی شهدا از نیازهای امروز جامعه است که باید جوانان را به این
مسیر هویتبخش هدایت کرد.درادامه دیدارهای مدیرکل بنیاد شهید استان با
ایثارگران ،وی دردیدار با جانبازان  70درصد ضایعه نخاعی استان درمجتمع
فرهنگی الله شهرکرد که باحضوراستانداراستان برگزارشدگفت خدمت صادقانه
به جانبازان از بزرگترین ایثارها است وی افزودخدمت صادقانه و با روی خوش به
جانبازان عزیز از بزرگترین ایثارها و از برجستهترین جهادها است و نزد خداوند
از اجری عظیم برخوردار است.
فریبرز نجفی مدیرکل بنیاد استان با تشکر صمیمانه و ابراز احترام حقیقی
به همسران ،مادران ،پدران ،فرزندان و پرستاران جانبازان ضمن تکریم شهیدان
واالمقام افزود :وزنه ایثار جانبازان  ۷۰درصد و قطع نخاعی و گردنی به تعبیری،
سنگینتر از مسئله شهادت است زیرا این جانبازان با رنج و مشکالت همیشگی
روبه رو میشوند و تقوا ،صبر و ایستادگی مداوم آنها و حساب کردن این
مشکالت باخدا ،اجری مضاعف و رشد یابنده را نصیب این عزیزان خواهد
کرد.
وی گفت :تجلیل از جانبازان ،تجلیل از نمونهها و نمادهای ایثار است و تکریم
و تعظیم جانبازان ،مفهوم واقعی ایثار را در ذهن جامعه ،عینی و مجسم میکند و
این کار بسیار مهمی است که جامعه ،امروز به آن نیاز جدی دارد.گفتنی است در
این نشست که به صورت خانوادگی برگزار شد جانبازان عزیز مسائل و مشکالت
خود را با استانداراستان ومدیرکل بیناد شهید در میان گذاشتند

کمک به تکمیل  ۸۴واحد مسکونی روستایی از محل
تسهیالت قرض الحسنه بانک مهر ایران

عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی شهرستان دلیجان آغاز شد
اراک – کمال آبادی :مصطفی آمره مدير عامل با اعالم این خبر گفت :این تصفیه خانه با ظرفيت  1500مترمكعب در شبانه روز و در مساحتی بالغ بر یک ونيم هكتار و هزینه نزدیک به  ۴۰ميليارد ریال
به مدت  ۹ماه اجرا می شود.آمره در ادامه گفت  :اين طرح با روش تلفيقي بي هوازي و هوادهي جهت تصفيه فاز توسعه شهرك صنعتي دليجان در حال اجرا است .وی اضافه کرد :زمین مورد نظر
تحویل پیمانکار مربوطه شده است و با اتمام این طرح كليه واحد هاي صنعتی مستقر در شهرک صنعتی دلیجان تا 5سال آينده تحت پوشش شبكه فاضالب و دفع اصولی پسماند های تولید شده
قرار می گیرند.وی در پایان تاکید کرد :مجهز کردن تمامی شهرک ها و نواحی صنعتی و طرح های توسعه ایی آنان به تصفیه های مناسب و حفظ محیط زیست از اولویت کاری این مجموعه است.الزم
به ذكر است فاز فعلي اين تصفيه خانه با ظرفيت  1000متر مكعب در شبانه روز در حال بهره برداري است كه با اتمام پروژه توسعه ظرفيت اين طرح به  2500مترمكعب ارتقاء مي يابد.

با هدف ارتقای سطح تعامالت و اجرایی شدن تفاهمنامه های فیمابین برگزار شد

نشستمشترکمدیرانشرکتگازباهیاتمدیرهخانهمطبوعاتآذربایجانشرقی

تبریز _ مجید مسلمی حکم آبادی :نشست مشترک
هیات رئیسه خانه مطبوعات آذربایجان شرقی و شرکت
گاز استان با رویکرد ارتقای تعامالت سازنده برگزار شد.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی در این دیدار
صمیمی ،اصحاب رسانه را بازوان مستحکم شرکت گاز در
اطالع رسانی ،فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی
و حفظ جان هم استانی های عزیز معرفی کرد و اظهار داشت :گاز
طبیعی بدلیل ماهیت خطرآفرینی و بعد فاجعه بار حوادث مربوطه،
همواره در صدر رخدادهای جامعه قرار داشته  و هر اقدامی حتی
اگر منجر به نجات جان یک همشهری نیز شود ارزشمند خواهد
بود.سیدرضا رهنمای توحیدی در ادامه به تشریح عملکرد شرکت
گاز استان در حوزه گازرسانی شهری و روستایی پرداخت و افزود:
هم اکنون  93درصد خانوار روستایی و  100درصد خانوار شهری
بهره مند از گاز طبیعی می باشند که در آینده نزدیک و با اتصال
روستاهای در دست اجرا به مدار مصرف گاز طبیعی ،این رقم
بهره مندی روستاها به  97درصد افزایش خواهد یافت.وی با
اشاره به بیانات ریاست محترم جمهوری در سفر اخیر استانی
درخصوص عملکرد مطلوب گازرسانی در خطه آذربایجان شرقی
تصریح کرد :بنا به بیانات ریاست محترم جمهوری «در کجای
دنیا ( حتی آمریکا و اروپا ) این تعداد گازرسانی به روستاها و
شهرها را داشته ایم؟ «توحیدی با اشاره به این عملکرد قابل قبول
اعالم کرد :حتی مرزی ترین نقاط استان که به کوهستانی و
صعب العبورترین مسیرها معروف هستند ،نیز از نعمت گاز
طبیعی بهره مند شده اند.در ادامه این نشست اسد فالح ،رئیس
هیات مدیره خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی به عملکرد
مطلوب شرکت گاز در حوزه اطالع رسانی و شفاف سازی اشاره
کرد و اظهار داشت :هدف از این دیدار انتقال ایده های نو و

به روز در ارتقای تعامالت سازنده و انعقاد تفاهم نامه های
همکاری فیمابین در حوزه مسئولیت های اجتماعی و برنامه های
رسانه ای از جمله برگزاری جشنواره مطبوعات با محوریت شمال
غربی ،نمایشگاه استانی مطبوعات ،دوره های دانش افزائی در
مبحث سواد رسانه ای و آموزش خبرنگاران تخصصی در حوزه
انرژی و گاز ،مدیریت و اجرای مشترک مسابقات ورزشی و ...

می باشد.وی با تشریح رویکرد خانه مطبوعات استان در دوره
فعالیت کنونی بر اهمیت تعامل فیمابین تاکید کرد و یادآور
شد :در عصري كه رسانه های گروهی ،کاربردی ترین ابزار
جوامع برای تولید و انتقال اطالعات قلمداد مي شوند ،نقش عمده
رسانهها بویژه رسانه هاي محلی به عنوان بازتابدهنده رویدادها
ی برای رفع
ومشکالت منطقهای در جهتدهی نیروها و برنامهریز 

نارسایی ها و توسعه کشور  بر كسي پوشيده نيست.اسد فالح،
رئیس خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی با اشاره به وظایف
و ماموریت های این تشکل رسانه ای ،کمک به اقتصاد رسانه های
استان از طریق آموزش و ترویج شیوه های روزآمد مدیریت رسانه
را از جمله برنامه های هدفگذاری شده خانه مطبوعات در بحث
تعامل با مجموعه های استانی عنوان کرد و افزود :ایجاد بستری
برای خدمات رسانهای و آموزشی به ادارات،نهادها و متقاضیان
در جهت تأمین مخارج مطبوعات نیز بر اساس مفادی از وظایف
تعریف شده برای خانه های مطبوعات استانی در چارچوب انعقاد
تفاهمنامه های فیمابین موضوعیت پیگیری دارد که بجاست از
امعان نظر و رویکرد مثبت دکتر رهنمای توحیدی مدیرعامل
شرکت گاز استان به لحاظ همکاری با خانه مطبوعات در این
راستا قدردانی کنم.الزم به ذکر است در این نشست مشترک که
مریم خدابخش ( نایب رئیس خانه مطبوعات ) ،ناهید ابراهیم زاده
( دبیر خانه مطبوعات ) مرتضی شفیعی ( مدیر خانه ) و سعید
ایریلوزادیان ( بازرس خانه مطبوعات ) نیز حضور داشتند .فتح اله
زاده رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان با بیان دیدگاه ها و
انتظارات متقابل این شرکت و اصحاب رسانه گفت :مهمترین
هدف از تعامالت سازنده با اصحاب رسانه به عنوان یکی از ارکان
اصلی اطالع رسانی در جامعه ،بکارگیری افکار و ایده های نو در
بحث فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی در بین
مشترکیناست.
خاطرنشان می شود در پایان این دیدار لوح تقدیر و یک جلد
کالم اهلل مجید به پاس فعالیت ،همکاری و تعامل ارزنده فتح اله
زاده رئیس روابط عمومی شرکت گاز با اصحاب رسانه استان،
از طرف هیات مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی به وی
اهدا شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر مطرح کرد

آمادگی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر برای سفرهای تابستانی مردم
سیدحمیدرضا علم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان:بیش
از  500دستگاه اتوبوس ناوگان عمومی و  30اکیپ راهداری آماده سفرهای
تابستانی مردم هستند.
وی افزود :همزمان با پایان یافتن ماه مبارک رمضان و آغاز سفرهای تابستانی،طرح
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اجرا می شود و همه امکانات و ظرفیت
راهداری و حمل و نقل جاده ای در خدمت سفرهای تابستانی مردم قرار می گیرد.
علم تصریح کرد:برای اجرای طرح تابستانی راهداری بیش از  500دستگاه اتوبوس
ناوگان عمومی 200 ،نفر راهدار و  168دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین در
قالب  30اکیپ راهداری ساماندهی می شوند و آماده ارائه خدمت به مردم هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت :این طرح با همکاری پلیس
راه و شرکت های مسافربری انجام می شود و همه ناوگان عمومی استان قبل از
شروع سفرهای تابستانی مردم به لحاظ فنی و بهداشتی کنترل می شوند و مالکان
ناوگان عمومی ملزم به دریافت معاینه فنی و رفع عیب سیستم سرمایشی اتوبوس

خود هستند تا مسافرت های مردم با ناوگان عمومی با کمترین دغدغه انجام شود.
وی افزود:خوشبختانه استان با برخورداری از یکی از جوان و کارآمد ترین ناوگان
اتوبوسی کشور هیچ گونه کمبودی در زمینه تامین ناوگان مسافرت های تابستانی
مردم ندارد و عالقه مندان به مسافرت با ناوگان عمومی می توانند با خاطری
آسوده به مسافرت بروند.مدیر کل راهداری و حم ونقل جاده ای استان تصریح
کرد:برای صرفه جویی در وقت و انرژی مردم و جلوگیری از مسافرت های درون
شهری،بلیط مسافرت با ناوگان اتوبوسی همچنان از طریق اینترنت عرضه می شود
و مردم می توانند بدون مراجعه به دفاتر شرکت های مسافربری بلیط سفر خود را
از طریق سامانه  safar724.comدریافت دارند.علم تصریح کرد:گشت های راهداری
نیز مثل سنوات گذشته با تمام توان و ظرفیت در طول محورهای ارتباطی خصوصا
محورهای شریانی استان مستقر می شوند و تا پایان سفرهای تابستانی مردم به
ارائه خدمات می پردازند.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اضافه کرد:مرکز
مدیریت راه های استان هم با برخورداری از  17سامانه نظارت تصویری51 ،

سامانه ثبت تخلف سرعت 54 ،سامانه تردد شمار آنالین 4 ،سامانه توزین در حال
حرکت و  8سامانه تابلو پیام متغیر جاده ای بطور شبانه روزی آماده ارائه خدمت
است و مردم می توانند با تماس با سامانه  141از وضعیت جوی و ترافیکی راه ها
و مسائل پیش رو مطلع شوند.

آزادی  ۱۵۰۰زندانی غیر عمد در جشن های گلریزان فوالد مبارکه اصفهان
در جشن گلریزان ویژه آزادی زندانیان غیر عمد که
توسط شرکت فوالد مبارکه اصفهان و با حضور رئیس
کل دادگستری استان ،رییس و اعضای ستاد دیه استان،
فرماندار شهرستان مبارکه ،مدیرعامل شرکت فوالد
مبارکه و جمعی از مدیران شرکت های تحت پوشش ،
پیمانکاران و شرکت های طرف قرارداد گروه فوالد مبارکه
در محل باغ فردوس اصفهان برگزار شده بود ،بیش از ۳۰
میلیارد ریال جمع آوری شد و این مبلغ تحویل ستاد دیه
استان جهت آزادی زندانیان غیر عمد شد.
به گزارش خبرنگار «ابتکار» از اصفهان ،بهرام سبحانی مدیرعامل
شرکت فوالد مبارکه اصفهان در ابتدای این مراسم که پس از اقامه
نماز مغرب و عشاء و صرف افطاری شرکت کنندگان در این مراسم
در سخنانی به اهمیت کارهای خیر در جامعه اشاره کرد و گفت:
قدم های خیری که فوالد مبارکه در جامعه داشته است موجب
شده ،این صنعت بحمداهلل از خطرات و بالیای غیر مترقبه مصون
باشد.وی افزود :در فوالد مبارکه ،کارکنان در دمای باالی ۱۲۰۰
درجه مذاب را منتقل میکنند که اصطالحا جهنمی از مذاب است
و تاکنون از بالیا مصون بوده اند.سبحانی افزود :شرکت فوالد مبارکه
اصفهان در پنج سال گدشته ،زمینه آزادی بیش از  ۱۵۰۰زندانی
غیر عمد را فراهم کرده است.وی افزود :در پنج سال گدشته در
جشن های آزادی زندانیان غیر عمد در کشور ۳هزار و  ۸۵زندانی
در کشور آزاد شده اند که گروه فوالد مبارکه در آزادی  ۵۰درصد
این زندانیان مستقیما نقش داشته است.وی به انتظار جامعه از
صنایع بزرگ برای ایفای مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد و
گفت :فرهنگ دینی به ما آموخته که افرادی که می توانند در
آزادی زندانیان که ناخواسته گرفتار شده اند همت کنند.سبحانی

به دست تقدیر روزگار در زندگی روزمره اشاره کرد و گفت :همین
کمک ها و دستگیری از درماندگان است که موجب می شود امداد
غیبی به داد فرد برسد.وی افزود :وقتی در تلویزیون شاهد آزادی
یک زندانی هستیم بسیار خوشحال می شویم حال توجه داشته
باشیم با آزاد شدن سه هزار زندانی ،موجی از خوشحالی خانواده ها
را شاهد هستیم.سبحانی به اهتمام شرکای اجتماعی و اقتصادی
و پیمانکاران و طرف قرارداد گروه فوالد مبارکه اشاره کرد و گفت:
شرکت فوالد مبارکه با بیش از  ۳۰۰۰شرکت شامل معادن سنگ

آهن  ،تولیدکندگان مواد نسوز  ،تولیدکنندگان قطعات یدکی و
بیش از  ۱۲۰۰شرکت تولید کننده محصوالت مختلف تعامل
اقتصادی دارد.در ادامه این مراسم  ،خسروی وفا رییس کل
دادگستری استان اصفهان در سخنانی با تقدیر از گروه فوالد مبارکه
در برگزاری منظم جشن های گلریزان آزادی زندانیان غیر عمد
گفت :انصافا کمک های فوالد مبارکه ،بسیار قابل توجه بوده است و
زمینه کارهای بزرگ و گشایش های بزرگ شده است.وی افزود :در
ستاد دیه استان اصفهان  ،هر وقت یک زندانی فوری باید ازادشود ،و

به لحاظ مسائل مختلف مانند بیماری و ...نیاز به آزادی سریع است،
شرکت فوالد مبارکه نقش پر رنگی در تامین بدهی داشته است.
وی با تقدیر و تشکر از مدیریت خوب و عالی سبحانی در حضور و
مشارکت جدی فوالد مبارکه در برنامه های ستاد دیه افزود :جامعه
ما قدر دان این مدیران است که بستر آزادی زندانیان را با پهن
کردن سفره بابرکت گلریزان فراهم کرده اند .وی افزود ۱۵۰۰ :نفر
زندانی که فوالد مبارکه زمینه آزادی را فراهم کرده است ،کار بسیار
بزرگی است.وی به نقل از مدیرکل زندان استان اصفهان گفت:
از اول ماه رمضان  ۳۸۰نفر کسانی بدهی و محکوم مالی با پای
خود به زندان مراجعه کردند.وی افزود :شخصی که تا قبل از ماه
رمضان حکم جلب آن صادر شده بود و ،اجرای احکام دادگستری
دنبال آن فرد بود ،فقط با امید آزادی در گلریزان های ماه رمضان
مراجعه کردند .رییس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به
جمع اوری حدود  ۸و نیم میلیارد تومان کمک به آزادی زندانیان
از ابتدای امسال تاکنون گفت :در این مدت شاکیان نیز از  ۴و نیم
میلیارد از طلب خود گذشت کرده اند که آنان نیز در این امر خیر
شریک هستند.وی افزود :در سال گذشته شرکای اقتصادی فوالد
مبارکه ،بیش از  ۲میلیارد تومان برای کمک به زندانیان پرداخت
کردند .وی ابراز امیدواری کرد امسال شاهد افزایش کمک های
مردم و شرکت های طرف قرارداد فوالد مبارکه باشیم .عصار زادگان
فرماندار شهرستان مبارکه در این مراسم در سخنانی با تقدیر از
مجموعه فوالد مبارکه در مشارکت در مسئولیت های اجتماعی به
ویژه آزادی زندانیان غیر عمد در کشور و استان گفت:شرکت فوالد
مبارکه نقش بزرگی در رونق اقتصادی کشور و استان داشته و این
شرکت در این برهه اقتصادی با ظرفیت کامل و رو به رشد فعالیت
می کند که جای تقدیر دارد.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران :

احداث  ۱۰سد در دست مطالعه است

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیادمسکن استان گلستان از کمک
به تکمیل  ۸۴واحد مسکونی برخوردار از تسهیالت طرح ویژه نوسازی
و بهسازی مسکن روستایی سنوات قبل در قالب اعطای تسهیالت قرض
الحسنه تکمیلی در چارچوب تفاهم نامه منعقد شده با بانک قرض
الحسنه مهرایران در ماه های اخیر خبر داد.
وی افزود  :به موجب این تفاهم نامه و با رعایت شرایط و مقررات پیش بینی
شده ،متقاضیانی که پیش از این از تسهیالت طرح ویژه جهت احداث واحد مسکونی
روستایی بهره مند شدند ولی موفق به بهره برداری از واحد مسکونی نشده اند می
توانند با مراجعه به شعب شهرستانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی و به قید اولویت از
مزایای این طرح برخوردار شوند.
در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب استان با اصحاب رسانه که در محل
استانداری برگزار شد ،مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با بیان اینکه احداث
 ۱۰سد در دست مطالعه است ،از اجرای  ۵سد الستیکی در استان خبر داد.
یخکشی با اعالم اینکه تنها دشت ممنوعه آب زیرمینی استان در شرق مازندران واقع
شده است ،گفت :طرح صیانت و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی را در دست اجرا داریم
تا منابع جایگزین پیدا و پایداری آب های زیر زمینی بیشتر شود.وی با اشاره به اینکه ۹۵
درصد آب شرب استان از آب های زیرزمینی تامین می شود ،توضیح داد :طرح جامع آب

شرب استان در قالب  ۹مجتمع آبرسانی شهری و روستایی تهیه شد و در این راستا ۸۰
درصد روستاها تحت پوشش این طرح قرار دارند.مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با بیان
اینکه یک هزار کیلومتر نقشه تعیین حریم و بستر رودخانه تهیه شد ،ادامه داد :در راستای
بهبود وضعیت زیست محیطی رودخانه ها ،برداشت شن و ماسه را محدود و هم اکنون
رودخانه ها در حال احیا هستند.مدیر عامل آب منطقه ای مازندران میزان اعتبار مورد نیاز
برای اجرا و تکمیل طرح های در دست مطالعه و اجرا شرکت را  ۵۰۰۰میلیارد ریال اعالم
کرد و تصریح کرد در تالش هستیم عالوه بر اعتبارات عمومی از طریق فاینانس ،مشارکت
بخش خصوصی،مردم و ذی نفعان منابع مورد نیاز را تامین کنیم.یخکشی میزان سرمایه
گذاری انجام شده در طی چهار سال گذشته را  ۹۵۰میلیارد تومان اعالم کرد و افزود هم
اکنون آب منطقه ای مازندران  ۱۷۰پروژه را با  ۲۵۰قرارداد در دست انجام دارد.مدیرعامل
آب منطقه ای مازندران در پاسخ به سواالت تعدادی از خبرنگاران در مورد سد فینسک
با اشاره به ابراز نگرانی مردم استان از احداث سد فینسک سمنان که یکی از سرشاخه
های اصلی سد شهید رجایی ساری است ،گفت :با اجرای سد فینسک ،سد شهید رجایی
با کاهش  ۶تا  ۷درصدی مواجه می شود.یخکشی با اعالم اینکه در سالهای کم آبی ،این
تاثیر منفی بیشتر خواهد شد ،اضافه کرد :نگرانی های موجود در این بخش را به وزارت
نیرو انتقال دادیم تا تصمیم درستی اتخاذ شود.همچنین در این نشست خبری مدیرعامل
شرکت آبفای شهری مازندران گفت :هم اکنون  21شهر این خطه شمال کشور به دلیل

کاهش میزان بارندگی با تنش آبی مواجه هستند.ذبیح اهلل ذاکری در یک نشست خبری،
حفر  17حلقه چاه جدید،ایجاد یک باب مخزن با ظرفیت  10هزار متر مکعب و ساخت
 5ایستگاه جدید پمپاژ و مدیریت مصرف را از راهکارهای مهم برای غلبه بر تنش آبی در
شهرهای مازندران اعالم کرد.وی مرمت فرسودگی خطوط انتقال آب و کاهش هدررفت
را از دیگر فعالیت های این شرکت برای کاهش تنش آبی در این خطه شمال کشور اعالم
کرد.کاهش مجموع بارندگی در مازندران با وجود افزایش نسبی بارش بهاری در سال
جاری طبق گزارش شرکت آب منطقه ای کاهش  62درصدی روان آب و  50درصدی
آبگیری سد ها را در این خطه شمال کشور به دنبال داشته است.در ادامه مدیرعامل آبفای
روستایی مازندران در این نشست گفت :در دولت تدبیر و امید حدود  500روستای این
خطه شمال کشور با جمعیت  278هزار نفری از آب شرب سالم برخوردار شدند.عبداللهی
اظهارداشت  :در این مدت  162پروژه آبرسانی روستایی با اعتبار یک هزار و  650میلیارد
ریالی به بهره برداری رسید.وی با اشاره به تخصیص اعتبار  500میلیون دالری از محل
صندوق توسعه ملی برای آبرسانی روستایی در سطح کشور گفت که در  2سال گذشته
با کمک اعتباری از این محل  231روستا با  115هزار نفر جمعیت در استان بهره مند
شدند.براساس آمار حدود  43درصد از جمعیت  3میلیون و  283هزار نفری مازندران
در مناطق روستایی سکونت دارند و  420هزار مشترک روستایی نیز تحت پوشش آبفای
روستایی این خطه شمال کشور قرار دارند.

