برق ،جان جوان  ۳۲ساله زنجانی را گرفت
سرهنگ حسین اوصانلو فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه در گفتگو با پایگاه خبری پلیس گفت :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی
بر برق گرفتگی ،بالفاصله تیمهای امدادی و انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
او افزود :در بررسیهای انجام شده از محل حادثه مشخص شد جوان  ۳۲ساله به هنگام کار در منزل خود با دستگاه جوشکاری دچار برق گرفتگی
شده است که سریعا به بیمارستان منتقل شد .اوصانلو خاطرنشان کرد :این جوان براثر شدت جراحات در بیمارستان فوت کرد و با تشکیل پرونده به
پزشکی قانونی منتقل شد که تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

تفاهم نامه تکمیل سیگنال
رسانی در استان گلستان

معاونــت توســعه و فنــاوری ســازمان
صداوســیما و اســتانداری گلســتان تفاهــم
نامــه مشــترک در زمینــه توســعه و
بروزرســانی زیرســاخت هــای فنــی و تکمیــل
پوشــش دیجیتــال شــبکه هــای تلویزیونــی
و اف ام در ســطح اســتان را امضــا کردنــد.
معاونــت توســعه و فنــاوری رســانه
ســازمان صداوســیما گفــت :همــکاران مــا
در مرکــز گلســتان و مجموعــه ســتادی
بــرای دریافــت ســیگنال بــا کیفیــت و
رضایتمنــدی مخاطب،اقدامــات فراوانــی
انجــام داده انــد کــه ارتقــاء پوشــش مــرزی
در ایــن منطقــه ،گــواه ایــن موضــوع اســت.
دکترحــق شــناس اســتاندار گلســتان نیــز بــا
اشــاره بــه تاثیــرات انــکار ناپذیــر رســانه ملــی
گفــت :اگــر پوشــش کامــل رســانه ملــی را در
ســطح اســتان نداشــته باشــیم مطمئنــا آســیب
هــای اجتماعی بیشــتری را شــاهد خواهیم بود.
توســعه پوشــش دیجیتــال ،بازســازی و
تجهیــز اســتودیوها ،تکمیــل ســیگنال
رســانی از جملــه اقداماتــی اســت کــه بــا
امضــای ایــن تفاهمنامــه ،اجــرای مــی شــود.
مدیــرکل صداوســیمای مرکــز گلســتان نیــز
گفت:بــا انجــام ایــن تفاهمنامــه ،پوشــش
دیجیتــال اســتان از۹۷درصــد بــه ۱۰۰درصــد
مــی رســد .دکتــر منتظرحجــت بیــان
داشــت تقویــت زیرســاخت فنــی وبــروز
رســانی تجهیــزات بــا عملــی شــدن ایــن
تفاهمنامه،تحقق خواهد یافت.

بازدید مدیران کل صنعت
معدن و تجارت و شرکت

شهرک های صنعتی استان
از مرکز دیسپاچینگ

گرگان
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
گلســتان از پایــش و کنتــرل بــار مصرفــی
صنایــع بــا حضــور رئیــس ســازمان صنعــت
 ،معــدن و تجــارت اســتان و مدیرعامــل
شــرکت شــهرک هــای صنعتــی گلســتان در
ســتاد توزیــع نیــروی بــرق گلســتان خبــر
داد.علــی اکبــر نصیــری در حاشــیه بازدیــد
رئیــس ســازمان صمــت و مدیرعامــل شــهرک
هــای صنعتــی اســتان از مرکــز دیســپاچینگ
شــرکت گفــت  :در پــی افزایــش دمــا و
بمنظــور رصــد و پیگیــری مأموریــت هــای
محولــه از ســوی ســتاد شــرکت توزیــع نیــروی
بــرق گلســتان  ،میــزان بــار مصرفــی صنایــع
بــا تفاهمنامــه انعقــاد شــده مقایســه گردیــد و
صنایعــی کــه مفــاد منــدرج در تفاهمنامــه را
رعایــت نمــی نماینــد بــا آنهــا برخــورد شــود
.وی هــدف از بازدیــد ،پایــش مصــرف بــرق
صنایــع در اســتان عنــوان نمــود و افــزود :
طــی تمــاس هــای تلفنــی انجــام شــده از
ســوی رئیــس ســازمان صنعــت  ،معــدن و
تجــارت اســتان جهــت تاکیــد بــر اهمیــت
موضــوع در پــی مکاتبــات صــورت گرفتــه ،
درخواســت مدیریــت کــردن انــرژی در ســاعات
اوج مصــرف بــا خــارج کــردن دســتگاههای
غیــر ضــروری از مــدار اعــام گردیــد.
نصیــری در پایــان ،ضمــن اعــام تشــکر از
همراهــی و صبــوری مشــترکین گلســتانی
گفــت  :مشــترکین گلســتانی امســال هــم
هماننــد ســنوات گذشــته بیــش از پیــش ،
صنعــت بــرق را بــا مدیریــت کــردن مصــرف
انــرژی یــاری رســانند بعــد از داوری هــای
انجــام شــده بــه نفــرات برتــر هررشــته
جوایــزی بــه رســم یادبــود اهــداء گردیــد.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان سمنان :

طرحهای آبخیزداری
برای توسعه پایدار در
استان سمنان ضروری
است

معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی
و آبخیــزداری اســتان ســمنان گفــت:
طرحهــای آبخیــزداری بــرای توســعه
پایــدار در اســتان ســمنان ضــروری اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار ســراج در اســتان
ســمنان ،فرهــاد عبدالشــاه اظهــار کــرد:
بــا اشــاره بــه اهمیــت اجــرای طرحهــای
آبخیــزداری گفــت :بــا اجــرای طرحهــای
آبخیــزداری و احــداث بندهــای خاکــی،
ســنگ و مــات در اســتان حــدود  20تــا
 30درصــد روان آبهــا کنتــرل میشــود.

خرید  114هزار تن گندم مازاد کشاورزان در کرمانشاه /پرداخت مطالبات
کشاورزان در دستور کار است

کرمانشاه  -الهه فرهادی
مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان
کرمانشــاه ،از خریــد تضمینــی  114هــزار و 87
تــن گنــدم مــازاد بــر نیــاز کشــاورزان اســتان
خبــر داد و گفــت :پرداخــت بــه موقــع مطالبات
گندمکاران اســتان در دســتور کار دولت اســت.
ماشــاءاهلل ارویســی از خریــد تضمینــی 114
هــزار و  87تــن گنــدم مــازاد بر نیاز کشــاورزان
هــم اســتانی خبــر داد و اظهارداشــت :بــا
شــروع برداشــت گنــدم از مناطــق معتــدل
اســتان ایــن میــزان گنــدم تاکنــون توســط
 41مرکــز خریــد در مناطــق گرمســیر و
معتــدل اســتان خریــداری و در ســیلوهای
اســتاندارد ،ذخیرهســازی شــده اســت.
مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان
کرمانشــاه همچنیــن از خریــد توافقــی بیــش
از  38هــزار تــن گنــدم از کشــاورزان توســط
کارخانههــای تولیــد ماکارونــی کشــور خبــر
داد و افــزود :بــا احتســاب ایــن میــزان خریــد
گنــدم جمــع کل خریــد تضمینــی و توافقــی
اســتان بــه رقــم  153هــزار و  27تــن رســیده
اســت کــه در مجمــوع تاکنــون شــاهد رشــد
 15درصــدی خریــد گنــدم نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال قبــل در ســطح اســتان بودهایــم.

وی همچنیــن در خصــوص پرداخــت مطالبــات
گندمــکاران هــم اســتانی ،افــزود :در ســالی
کــه بــا فرمایــش مقــام معظــم رهبــری بــه
نــام ســال جهــش تولیــد مزیــن شــده اســت،
برنامــه اصلــی دولــت حمایــت از تولیــدات
داخلــی و ایجــاد انگیــزه مضاعــف در بیــن
تولیــد کننــدگان اســت ،لــذا شــرکت مــادر
تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران نیــز تمــام
ســعی خــود را بــهکار بســته تــا بــا پرداخــت

بهموقــع مطالبــات کشــاورزان گندمــکار گام
بزرگــی را در حمایــت از تولیــد و در نتیجــه
ادامــه رونــد خودکفایــی در تامیــن گنــدم
مــورد نیــاز مصــرف داخلــی کشــور بــردارد.
ارویســی ادامــه داد :تنهــا در اســتان کرمانشــاه
و ظــرف یکمــاه گذشــته بالــغ بــر 149
میلیــارد و  162میلیــون تومــان از مطالبــات
کشــاورزان هــم اســتانی از طریــق بانــک عامــل
بــه حســاب آنهــا واریــز شــده اســت.

تکریم و معارفه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج رهروان والیت شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب
کرمانشاه  -الهه فرهادی
آییــن تکریــم و معارفــه فرمانــده پایــگاه
مقاومــت بســیج رهــروان والیــت شــرکت
بهــره بــرداری نفــت و گاز غــرب برگــزار شــد.
آییــن تکریــم و معارفــه فرمانــده پایــگاه
مقاومــت بســیج رهــروان والیــت ایــن
شــرکت بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت،
ســرهنگ شــریفی؛ رئیــس ســازمان بســیج
کارمنــدان ســپاه حضــرت نبــی اکــرم (ص)
اســتان کرمانشــاه ،آقــای دامیــار؛ فرمانــده
و ســرهنگ جــوادی؛ جانشــین حــوزه 5
بســیج کارمنــدی ،ســرهنگ داوری رئیــس
ســازمان بســیج کارگــری ســپاه حضــرت
نبــی اکــرم(ص) اســتان کرمانشــاه ،اعضــاي
هيئــت مديــره ،روســا و سرپرســتان ادارات
و واحدهــاي ســتادي ،اعضــاي شــورای
فرماندهــی ســازمان بســیج کارمنــدان اســتان
و اعضــای شــورای فرهنگــی پایــگاه مقاومــت
بســیج رهــروان والیــت شــرکت برگــزار شــد.
در ابتــدای مراســم مهنــدس ناصــری پــور؛
مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز
غــرب ضمــن عــرض خیرمقــدم بــه حضــور
مهمانــان از زحمــات و اقدامــات انجــام گرفتــه
در طــول چنــد ســال اخیــر در پايــگاه مقاومــت
بســیج رهــروان واليــت ســتاد و مناطــق
عملياتــي تابعــه قدردانــی نمــودو گفــت :در
طــول چنــد ســال اخیــر بــا وجــود بحــران
هایــی نظیــر زلزلــه غــرب کشــور ،ســیل و...
اقدامــات ارزنــدهای توســط همــکاران بســیجی
شــرکت انجــام گرفتــه و بســيج توانســته اســت
كــه منشــا بــرکات عظیمــی در ارتبــاط بــا
خدمــت رســانی بــه مــردم عزیــز در اســتان
هــای غربــی و جنــوب غــرب کشــور باشــد.
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استانها

ارزیابی تقاضاهای تلفن ثابت در محدوده شهرک های
صنعتی ومسکن مهر درمنطقه مرکزی انجام شد

اراک -سعید صوفیانی
بــه گــزارش ادار ه روابــط عمومــی مخابــرات
منطقــه مرکــزی تقاضاهــای تلفــن ثابــت در
محــدوده شــهر ک هــای صنعتــی و مســکن
مهــر منطقــه مرکــزی در دو فــاز مــورد بررســی
وارزیابــی قــرار گرفــت.
برپایــه ایــن گــزارش بــا حضــور مهنــدس
محمــودی ،مجــری طــرح هــای شــهرک
هــای صنعتــی ومســکن مهــر شــرکت مخــا
بــرات ایــران ومهنــدس ملــک حســینی
مدیــر مخابــرات منطقــه مرکــزی در فــاز دوم
ایــن بازدیدهــا ،از شــهرک هــای صنعتــی
شهرســتانهای اراک  ،دلیجــان  ،محــات
وفراهــان و همچنیــن از پــروژه هــای مســکن
مهــر در حــال ســاخت در ایــن شهرســتان هــا
بازدیــد بــه عمــل آمــد .

در ایــن بازدیدهــا ضمــن بررســی وضعیــت
ارتباطــی موجــود در ایــن نواحــی ،چگونگــی
توســعه خطــوط تلفــن ثابــت در تمامــی پــروژه
هــای در حــال ســاخت و همچنیــن تقاضــای
جدیــد آینــده مــورد بررســی قــرار گرفــت
ومقــرر شــد بــا هماهنگــی و ســرمایه گــذاری
مشــترک شــرکت هــای شــهرک صنعتــی در
ایــن مناطــق  ،نســبت بــه اختصــاص خطــوط
تلفــن ثابــت اقــدام الزم بــه عمــل آیــد .
گفتنــی اســت در فــاز اول ایــن بازدیدهــا
در پایــان ســال گذشــته طــی نشســت بــا
مدیــران شــرکت شــهر صنعتــی کاوه از توابــع
شهرســتان ســاوه ،تقاضاهــای خطــوط تلفــن
ثابــت درمحــدوده ایــن شــهرک صنعتــی نیــز
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .

اخذ و تمدید سه گواهینامه ایزو توسط پاالیشگاه
گاز ایالم در تیرماه سال جاری

رئیــس مطالعــات انــرژی و تحلیــل سیســتم
هــای شــرکت پاالیــش گاز ایــام از اخــذ و
تمدیــد ســه گواهینامــه اســتاندارد ایزو توســط
ایــن شــرکت در تیرمــاه ســال جــاری خبــر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی  ،علــی رحیمی زاده
افــزود :ایــن فرآینــد ممیــزی خارجــی منجــر
بــه تمدیــد گواهینامــه هــای اســتاندارد ایــزو
 14001:2015و  HSE_MSو همچنیــن
اخــذ گواهینامــه مدیریــت ایمنــی و بهداشــت
شــغلی ایــزو  45001:2018شــده اســت.
رئیــس مطالعــات انــرژی و تحلیــل سیســتم
هــای شــرکت پاالیــش گاز ایــام تصریــح

کــرد :ممیــزی مســتقل سیســتم هــای
مدیریتــی حــوزه  HSEتوســط نهــاد
گواهــی دهنــده مطابــق برنامــه زمانــی از
پیــش تعییــن شــده انجــام شــده اســت.
رحیمــی زاده افــزود :واحــد  ICTبــا ایجــاد
زیــر ســاخت الزم ،برقــراری ارتبــاط آنالیــن بــا
ممیــزان را بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا
و بــه جهــت رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی
فراهــم نمــود و ایــن ممیــزی توســط دو تیــم
از ممیــزان نهــاد گواهــی دهنــده و بــه صــورت
آنالیــن بــه انجــام رســید.

سرپرست سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان:

تمرکز بازرسیها بر اقالم پروتئینی
مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز
غــرب اظهارداشــت :بــا توجــه بــه تحــوالت
و شــرایط کشــور ،تفکــرات بســیج بایــد از
نــگاه صرفــا نظامــی ،امنیتــی خــارج شــده و
بیشــتر در حــوزه هــای دیگــر نظیــر مباحــث
فرهنگــی ،اقتصــادی ،علمــی و  ...ورود پیــدا
کنــد و بیانــات رهبــری معظــم انقالب(مــد
ظلــه) درخصــوص توجــه و تاکیــد ویــژه در
حــوزه هــای اقتصــاد مقاومتــی و توجــه بــه
امــر تولیــد در ســرلوحه اقدامــات مدیــران
کشــور قــرار گیــرد و از ظرفیــت هــای بســیج
در ایــن حــوزه هــا نیــز بهــره بــرداری شــود.
در ادامــه ایــن مراســم ســرهنگ شــریفی؛
رئیــس ســازمان بســیج کارمنــدان اســتان
کرمانشــاه نیــز ضمــن قدردانــی از زحمــات
مهنــدس شــيرزاديان و ســاير اعضــاي شــوراي
فرماندهــي بســيج شــركت ،بــا تشــكر از
برگزاركننــدگان ایــن مراســم گفت :مســئولیت
بســیج مســئولیت خطیــری بــه شــمار مــی رود
و بســیج بــرای خدمــت رســانی هيــچ گونــه
چشمداشــتي نداشــته و در مقابــل فقــط اجــر
معنــوی نصیــب ايــن افــراد مــی شــود و مــي

بايســت تفکــر بســیجی در همــه امــورات
کشــور ســرلوح ه و نصــب العيــن قــرار گیــرد.
همچنيــن جنــاب ســرهنگ داميــار فرمانــده
حــوزه  5بســيج كارمنــدي اســتان كرمانشــاه
ضمــن قدردانــي از مديرعامــل و مجموعــه
مديريــت شــركت بهــره بــرداري نفــت و
گاز غــرب در حــوزه پايــگاه مقاومــت بســيج
رهــروان واليــت ،گفــت :مجموعــه شــرکت
بهــره بــرداری نفــت و گاز غــرب اقدامــات
ارزنــده ای در بحــران هــای چنــد ســال اخیــر
غــرب کشــور انجــام داده و توانســته اســت
كــه کمــک هــای زیــادی در خصــوص زلزلــه،
ســیل ،کمــک هــای مومنانــه مــورد تاکیــد
رهبــری ،برنامــه هــای بســیج در یادمــان هــای
مرصــاد ،بــازی دراز و  ...بــه انجــام برســاند.
در پایــان مراســم از زحمــات آقــای مهنــدس
كاوه شــیرزادیان در مــدت زمــان تصــدی
فرماندهــی پایــگاه مقاومــت قدردانــی و
آقــای عبدالمحمــد امینــی اصــل بــه عنــوان
سرپرســت فرماندهــی پایــگاه مقاومــت بســيج
رهــروان والیــت شــركت بهــره بــرداری نفــت و
گاز غــرب معارفــه گرديــد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین:

100میلیارد تومان مطالبات شرکت برق از صنایع ادارات
قزویــن -نصــری مدیرعامــل شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان قزویــن گفــت :در
اســتان قزویــن میــزان مطالبــات شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق بالــغ بــر  ۱۰۰میلیــارد
تومــان اســت کــه بیشــتر بدهــکاران را
دســتگاههای اجرایــی و واحدهــای صنعتــی
تشــکیل میدهنــد و در صــورت دریافــت
نشــدن آنهــا در اجــرای طرحهــای جدیــد
بــا مشــکالت جــدی روبــرو خواهیــم شــد
نشســت مشــترک مدیــران صنعــت آب و بــرق
اســتان قزویــن بــا خبرنــگاران رســانههای
گروهــی بــه مناســبت هفتــه صرفــه جویــی و
مدیریــت مصــرف در ســالن اجتماعــات شــرکت
توزیــع بــرق اســتان قزویــن برگــزار شــد
ســعید بهادیونــد چگینــی در ایــن نشســت
اظهــار داشــت :ســهمیه بــرق اســتان
در ســال جــاری  ۷۹۷مــگاوات اســت
و پیــک  ۸۲۰مــگاوات را رد کردهایــم
بهادیونــد چگینــی در ادامــه یــادآور شــد :بــا
توجــه بــه صنعتــی بــودن اســتان قزویــن در

اکثــر مناطــق پســت بــرق مســتقل ایجــاد
کردهایــم کــه ایــن کار بــه تولیــد پایــدار
منجــر شــده و بــرای برخــی شــهرکها
و شــهرها ماننــد شــهر آوج بــا تأمیــن
اعتبــار دنبــال احــداث پســتهای جدیــد
و در کاســپین ارتقــای شــبکه و در ناحیــه
مهــرگان دنبــال پســت بــرق ثابــت هســتیم
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان
قزویــن یــادآور شــد :بیــش از  ۷۴درصــد بــرق
تولیــدی اســتان قزویــن در بخــش صنعــت و
تولیــد اســتفاده میشــود کــه از ایــن لحــاظ
در کشــور شــاخص هســتیم و مشــترکین
خانگــی مــا بــه  ۱۹.۶درصــد میرســد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان
قزوین یادآور شــد :در فصل تابســتان از ســاعت
 ۱۳تــا  ۱۷بــه عنــوان پیــک مصــرف اســت و
اگــر در بخشهــای صنعتــی و خانگــی حــدود
 ۱۰درصــد صرفــه جویــی شــود میتوانیــم
امســال را هــم بــدون خاموشــی ســپری کنیــم
وی بیــان کــرد :خامــوش کــردن المپهــای

اضافــی ،اســتفاده از کولــر گازی بــا درجــه
 ۲۵و قــرار دادن کولــر آبــی روی دور
کنــد ،اســتفاده نکــردن از لــوازم خانگــی
پــر مصــرف ماننــد لباسشــویی ،اتــو برقــی،
سشــوار و جــارو برقــی در ســاعات پیــک
میتوانــد از بــروز خاموشــی جلوگیــری کنــد
چگینــی گفــت :از مدیــران صنایــع هــم
خواســتهایم روز تعطیــل شــرکت خــود را
بــه روز دیگــری موکــول کننــد و تعطیــات
تابســتان در شــهریور و خــرداد باشــد تــا
از بســته تشــویقی هــم برخــوردار شــوند
وی اضافــه کــرد :همچنیــن کشــاورزان
میتواننــد در پیــک بــار از ســاعت  ۱۳تــا ۱۸
عصــر ،الکتروموتــور مــزارع را خامــوش کننــد
تــا مشــمول اســتفاده از بــرق رایــگان شــوند
چگینــی تصریــح کــرد :اســتفاده از
سیســتمهای هوشــمند بــرای ارتقــای کمــی
و کیفــی خدمــات ارائــه شــده بــه مشــترکین،
از اولویتهــای مدیــران صنعــت بــرق در ســال
جــاری اســت.

وی بــا بیــان اینکــه حفــظ منابــع آبوخــاک،
تغذیــه آبخوانهــای زیرزمینــی و مهــار
آبهــای ســطحی میشــود ،بســیار ضــروری
اســت افــزود :در اســتان ســمنان تاکنــون
بیــش از  200بنــد خاکــی و تــور کینســت
احداثشــده اســت کــه ایــن میــزان
احــداث بنــد خاکــی تنهــا  30درصــد
روان آبهــا را جمــعآوری میکنــد.
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی
و آبخیــزداری اســتان ســمنان گفــت :بــا
احــداث طرحهــای آبخیــزداری و آبخــوانداری
در اســتان عــاوه بــر اینکــه از تخریــب
منابــع طبیعــی جلوگیــری میشــود؛ ســبب
احیــای چشــمهها و قناتهــا خشــک
در منطقــه بعــد از چنــد ســال میشــود.
عبدالشــاه بــا اشــاره بــه اهمیــت اجــرای

طرحهــای آبخیــزداری در اســتان کــه
 5.9درصــد مســاحت کشــور را دارد و از
نظــر مســاحت هفتمیــن اســتان پهنــاور
ایــران اســت؛ گفــت :اجــرای طرحهــای
آبخیــزداری در اســتان نیــاز بــه افزایــش
مشــارکت مــردم در ایــن حــوزه دارد.
وی بــه آشــنا نبــودن برخــی از مــردم بــا
طرحهــای آبخیــزداری و اهمیــت ایــن طرحهــا
در توســعه بخــش کشــاورزی و همچنیــن
جلوگیــری از خــروج روانــاب و هدایــت بــه
ســمت قناتهــا و چشــمهها و بندهــا اشــاره
کــرد و گفــت :بایــد ضــرورت اجــرای طرحهــای
آبخیــزداری بــرای مــردم فرهنگســازی شــود.
بــه گفتــه معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع
طبیعــی و آبخیــزداری اســتان ســمنان بــا
تقویــت مشــارکت مــردم در ایــن حــوزه

میتــوان ســرمایهگذاری مــردم و کشــاورزان
را بــرای اجــرای طرحهــای آبخیــزداری
افزایــش داد بهگونــهای کــه تاکنــون در
اســتان پروژههــای بســیاری بــا مشــارکت
مــردم و بهرهبــرداران در ســطح اســتان بــه
مرحلــه اجــرا و بهرهبــرداری رســیده اســت.
عبدالشــاه اظهار داشــت :در کشــور ما که میزان
مصــرف و اســتحصال آب بســیار بــاال و در حــد
بحرانــی اســت ،اجــرای طرحهــای آبخیــزداری
از جملــه اجــرای ســازههای مکانیکــی و
انجــام اقدامــات مدیریتــی کــه منجــر بــه
حفــظ و پایــداری پوشــش گیاهــی میشــود.
وی افــزود :از اول مهرمــاه پارســال
تاکنــون بهعنــوان ســال زراعــی جــاری،
بهطــور متوســط  130میلیمتــر بــارش
در اســتان وجــود داشــته اســت کــه بــا

سمنان -آذرپژمان
سرپرســت ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجــارت اســتان ســمنان گفــت :هیچگونــه
کمبــود در زمینــه کاالهــای اساســی
و مــواد پروتئینــی نداریــم و تمرکــز
بازرســیها بــر روی ایــن اقــام اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان
ســمنان ،علــی تشــنه دل گفــت :بازرســی
از واحدهــای صنفــی بــا اولویــت کاالیــی
مــواد پروتئینــی بــا شــدت انجــام خواهــد
شــد تــا بــا هرگونــه سوءاســتفاده برخــی
افــراد ســودجو برخــورد و جلوگیــری شــود.
وی ضمــن ارائــه گزارشــی از وضعیــت
بــازار و اقدامــات نظارتــی صــورت گرفتــه
تصریــح کــرد :طــی دو مــاه گذشــته
بالغبــر  10هــزار و  657مــورد بازرســی از
واحدهــای صنفــی اســتان صــورت گرفتــه
اســت و  821مــورد پرونــده تخلــف بــا
عناویــن عــدم درج قیمــت ،گرانفروشــی،
کمفروشــی ،تقلــب و غیــره ثبتشــده اســت.

سرپرســت ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجــارت اســتان ســمنان بــا اشــاره بــه دیگــر
دســتور کار ایــن جلســه اظهــار داشــت :در
ایــن نشســت گزارشــی از وضعیــت اقــام
پروتئینــی ،میــزان تولیــد و علــل افزایــش
قیمــت ارائــه شــد و تصمیماتــی اتخــاذ شــد.
تشــنه دل افــزود :بــا توجــه بــه مصوبــات
کارگــروه تنظیــم بــازار کشــور قیمــت مصــوب
تخممــرغ درب مرغــداری  9هــزار و 500
تومــان بــرای مصرفکننــده  ۱۱هــزار تومــان
اعالمشــده اســت کــه عرضــه آن بیشــتر از ایــن
رقــم بهعنــوان تخلــف محســوب میشــود.
وی افــزود :قیمــت مــرغ زنــده نیــز  10هــزار
تومــان و قیمــت گوشــت مــرغ تــازه بــرای
مصرفکننــده نیــز  15هــزار تومــان بــه
اضافــه  5درصــد بــر اســاس کرایــه حمــل
و ســایر هزینههــا متناســب بــا وضعیــت در
ســایر شهرســتانها اســت کــه از ســوی ســایر
واحدهــای تولیــدی ،صنفــی و عرضهکننــده
الزماالجــرا اســت.

انتصاب مدیران امور آب و فاضالب شهرستان آستانه
اشرفیه وشهرستان الهیجان
رشت – فاطمه حیدری
طــی حکمــی از ســوی مهنــدس حســینی
رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــرکت
آب و فاضــاب گیــان و براســاس طــرح
یکپارچــه ســازی شــرکت هــای آب و فاضــاب
شــهری و روســتایی ،ســید فخرالدیــن حزنــی
بعنــوان مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان
آســتانه اشــرفیه و کامبیــز اســمعیلی آهندانــی

بعنــوان مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان
الهیجــان منصــوب شــد.
گفتنــی اســت؛ حزنــی پیــش از ایــن بــه عنــوان
مدیــر امــور آب و فاضــاب روســتایی الهیجــان
و کامبیــز اســمعیلی آهندانــی پیــش از ایــن
بــه عنــوان مدیــر امــور آب و فاضــاب شــهری
الهیجــان مشــغول بــه خدمــت بــوه انــد.

توجــه بــه پهنهبنــدی اســتان12.6 ،
میلیــارد مترمکعــب نــزوالت آســمانی
در اســتان بایــد وجــود داشــته باشــد.
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی
و آبخیــزداری اســتان ســمنان اظهــار
داشــت ۷۰ :تــا  80درصــد ایــن میــزان
نــزوالت آســمانی بهصــورت روانــاب یــا
تبخیــر از دســترس خــارج میشــود کــه بــا
اجــرای طرحهــای آبخیــزداری و سدســازی
 20تــا  30درصــد ایــن میــزان روانــاب
ذخیرهســازی و یــا نفــوذ داده میشــود.
عبدالشــاه اظهــار داشــت :بــا احداث ســازههای
ســنگ و مالتــی ،پخــش ســیالب ،بنــد خاکــی
در اســتان از ســال  ،1398-1370ساالنه 85.6
میلیــون مترمکعــب ســاالنه کنتــرل میشــود.
وی افــزود :در اســتان ســمنان تاکنــون
بیــش از  200بنــد خاکــی بــا حجــم
عملیــات  6میلیــون و  24هــزار مترمکعــب
و حجــم مخــزن  25میلیــون و 307
هــزار مترمکعــب احداثشــده اســت.
معــاون اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری
اســتان ســمنان افــزود :ســال گذشــته 400
میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل صنــدوق
توســعه ملــی بــه اجــرای طرحهــای
آبخیــزداری و آبخــوانداری اســتان اختصــاص
داده شــد کــه نســبت بــه ســال  97ایــن
میــزان تقریبــاً  2برابــر افزایــش داشــت.
عبدالشــاه با بیــان اینکــه مطالعــات آبخیزداری
تاکنــون در  473هــزار هکتــار از مســاحت
عرصههــای منابــع طبیعــی اســتان انجــام

و حــدود  50هــزار هکتــار در حــال مطالعــه
اســت؛ تصریــح کــرد :اجــرای طرحهــای
مطالعــات آبخیــزداری و همچنیــن اجــرای
طرحهــای آبخیــزداری بــرای اســتان بــا
توجــه بــه توپوگرافــی منطقــه ضــروری اســت.
وی بــا اشــاره بــه بــارش اوایــل ســال
جدیــد نیــز گفــت :بــا توجــه بــه میــزان آب
موجــودی کــه در بندهــای اســتان بــه دلیــل
بارشهــای گذشــته وجــود داشــت ،تعــدادی
از بندهــای خاکــی اســتان از جملــه بنــد
زرینکمــر شهرســتان شــاهرود ســرریز کــرد.
بــه گفتــه معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع
طبیعــی و آبخیــزداری اســتان ســمنان هــر بــا
اجــرای عملیــات آبخیــزداری از ســال -1370
 ،1398ســاالنه  8.5میلیــون مترمکعــب
ســفرههای آبهــای زیرزمینــی تغذیــه
میشــود کــه ایــن امــر ســبب زنــده شــدن
دوبــاره چشــمهها و قناتهــا در پاییندســت
میشــود.

