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 اصفهان-خبرنگارتوســعه 
ایرانی-شهردار اصفهان در افتتاحیه 
نمایشگاه خدمات شهری گفت: با توجه 
به تأکید شورای اسالمی شهر، حرکت 
به سمت اصفهان هوشمند با یک شیب 
مالیم در جریان است که تاکنون در چند 
حوزه اجرایی از جمله شهرسازی، حمل 

و نقل و خدمات شــهری این مطالبه را 
اجرایی کرده ایم. علی قاســم زاده  در 
مراســم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه 
تخصصی حمــل و نقــل و ترانزیت و 
یازدهمین نمایشــگاه جامع مدیریت 
شهری که در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی اصفهان برگزار شد، اظهار 

کرد: نــگاه ما به اصفهــان باید نگاهی 
جدید و متفاوت باشد. او ادامه داد: گاهی 
نمایشگاه ها برای حل مسائل جدید و 
ارائه خدمات مطابق با استاندارد امروز و 
گاهی نیز با نگاه به فردا است که اصفهان 

فردا را اصفهانی هوشمند می دانیم.
قاســم زاده افزود: آنچه که شورای 

اسالمی شــهر هم از مدیریت شهری 
خواسته  است، حرکت به سمت اصفهان 
هوشمند با یک شــیب مالیم است که 
تاکنون در چند حوزه اجرایی ازجمله 
شهرســازی، حمل و نقــل و خدمات 

شهری این مطالبه را اجرایی کرده ایم.
شهردار اصفهان با تأکید بر لزوم ارائه 

خدماتی سازنده در راستای حرکت به 
سمت اصفهان هوشمند، عنوان کرد: 
از کسانی که در این نمایشگاه شرکت 
می کنند، انتظار می رود با نگاه به اصفهان 
فردا، حضوری فعال تر در نمایشــگاه 
داشته باشند و خدماتی را ارائه کنند که 
در هر حوزه یک قدم به سمت اصفهان 

هوشمند حرکت کنیم.
او افزود: امیدواریم در این مســیر 
اصفهان و دیگر کالنشــهرها با همت 
مدیران شهری، شرکت های دانش بنیان 
و شرکت های خصوصی پیشگام باشند و 
روزی فرا رسد که به اصفهان به عنوان 
شهر زندگی و شهری که مردم از زندگی 

در آن رضایت کافی دارند، ببالیم.
برای اداره شــهر به تفکــرات نوین 

نیاز داریم
رئیس کمیسیون محیط زیست و 
خدمات شهری شورای شهر اصفهان 
هم گفــت: امیدواریم این نمایشــگاه 
محلی برای تبادل افکار، اندیشــه ها و 
رونق فعالیت های مدیریت شــهری و 

حوزه های مختلف آن باشد.
سید امیر سامع با اشاره به ضرورت 
دستیابی به ایده های نو برای اداره شهر 
اظهار کرد: برای اداره شهر به آینده نگری، 
ایده های جدید، تفکرات نوین و تجربیات 
مثبت نیاز داریم و این نمایشگاه سعی 

می کند همه این مــوارد را درکنار هم 
داشته باشد.

او ادامــه داد: باتوجــه بــه دعوتی 
که از مدیران شــهرداری های استان 
و کالن شــهرها صورت گرفته اســت، 
امیدواریــم ایــن نمایشــگاه محلی 
برای تبادل افکار و اندیشــه ها و رونق 
فعالیت های بخش مدیریت شــهری، 
حمل و نقل و ترانزیت شهری و ایمنی 

و حفاظت باشد.
رئیس کمیسیون محیط زیست و 
خدمات شهری شورای شهر اصفهان 
روند حرکت این نمایشــگاه را مطلوب 
دانست و خاطرنشــان کرد: نمایشگاه 
مدیریت شهری با بحث مبلمان شهری 
آغاز شد و امروز در یازدهمین دوره خود 

مسیر مطلوبی را طی کرده است.

شهردار اصفهان تأکید کرد؛

 دستیابی به اصفهان هوشمند
 رویکرد یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری

گاهی نمایشگاه ها برای 
حل مسائل جدید و ارائه 

خدمات مطابق با استاندارد 
امروز و گاهی نیز با نگاه 

به فردا است که اصفهان 
فردا را اصفهانی هوشمند 

می دانیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان خبرداد؛

  صدوراخطار قطع  برق  برای بیش
 از ۱۸۰ دستگاه دولتی گیالن  

 رشت - مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-  مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
گیالن اعالم کرد:با اجرای طرح هوشمندســازی 
لوازم اندازه گیری برای بیش از ۱۸۰ اداره و دستگاه 

دولتی اخطار قطع صادر شده است.
محمدتقی مهدیزاده مدیریت مصرف هوشمند 
راه برون رفت از چالش های پیش روی صنعت برق 
اســت عنوان کرد و افزود: طرح هوشمندســازی 
لوازم اندازه گیری در استان بمنظور رویت پذیری 
و کنترل پذیری مشــترکین با اولویت مشترکین 
صنعتی، کشــاورزی، اداری و پرمصرف خانگی با 
موفقیت در حال اجرا اســت. وی هوشمندسازی 
لوازم اندازه گیری، برقراری مشوق های مدیریت 
مصرف و عادالنه سازی یارانه های بخش انرژی را از 
مهمترین شیوه های نوین و موفق صنعت برق کشور 
عنوان کرد  و تاکید کــرد: با رویت پذیری و کنترل 
پذیری مشترکین بخش های مختلف و مشترکین 
خانگی پرمصرف گام اساسی برای مدیریت پیک 
بار در تابستان برداشته شــد. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق گیالن اظهار داشــت: با کنترل 
پذیر کردن مشــترکین از راه دور، قابلیت اعمال 
محدودیت بار مصرفی برای مشترکین پر مصرف در 
ایام پیک فراهم می شود که می تواند کمک بسزایی 
به پایداری شبکه و عدم قطع برق سایر مشترکین 

بویژه مشترکین خانگی داشته باشد.
    

 جانمایی ۳ مخزن تامین کننده 
آب شرب در منطقه حفاظت 

شده کولگ مهران
 ایالم-اکرم چرخ انداز،خبرنگارتوسعه 
ایرانی- معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع 
زیســتی اداره کل حفاظت محیط زیست ایالم 
گفت: ۳ مخزن ذخیره آب و آبشخور برای استفاده 
حیات وحــش منطقه حفاظت شــده کولگ در 

مهران ساخته شده است.
»علیرضا محمدی« در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: در پی خشکسالی های اخیر و کاهش شدید 
نزوالت جوی در ســال جاری، منابــع آبی مورد 
استفاده حیات وحش در زیستگاه ها بخصوص در 
مناطق گرمسیری استان دچار تنش و دسترسی 
حیات وحش به منابع آبی با مشــکل مواجه شده 
است. وی افزود: در راســتای کاهش اثرات تنش 
آبی بر حیات وحــش، اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان از محل اعتبارات خشکسالی و 
تملک دارایی های ســرمایه ای ابالغی از سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور، اقدام به ساخت سه 
مخزن ذخیره آب ۶ هزار لیتری و ۲۰ متر آبشخور 
در محدوده منطقه حفاظت شــده کولگ شده و 
عالوه بر بهره برداری از آن، آبرسانی به صورت سیار 
به این مخازن صورت می گیــرد. معاون محیط 
زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت 
محیط زیســت ایالم تصریح کرد: پس از بررسی 
کارشناســی مناطق دارای تنش آبی و توجه به 
امنیت و حفاظت حیات وحش، مکان های تامین 
کننده ی آب شرب حیات وحش، جانمایی و اجرا 

گردید.
    

  پیک مصرف برق بوشهر
 به ۱۷۵۰ مگاوات رسید

 بوشهر-خبرنگارتوســعه ایرانی-معــاون 
بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان بوشــهر گفت: با همکاری و تعامل 
مشــترکان پیک مصرف برق اســتان به ۱۷۵۰ 
مگاوات رسید. علیرضا صالحی با بیان اینکه ۹۵ 
درصد اداره ها همکاری خوبــی با صنعت برق در 
مدیریت مصرف برق دارنــد گفت: این همکاری 
باعث کاهش مصرف برق به میزان ۲۶ مگاوات شد. 
او پیک مصرف برق استان بوشهر را اکنون ۱۷۵۰ 
مگاوات دانست و عنوان کرد که با همکاری و تعامل 
مردم، دســتگاه های اجرایــی، ادارات، صاحبان 
صنایع و کشاورزان، اوج بار مصرف برق به هزار و 
۷۵۰ مگاوات رسید و این درحالی است که پیک 
مصرف برق استان در اواخر تیرماه به میزان ۲ هزار 

و ۱۵۰ مگاوات ثبت شده بود.

استانها

ساری خبرنگارتوسعه ایرانی-سرپرست دانشگاه مازندران 
آسیب های اجتماعی را یکی از مهمترین معضل ها در جامعه و 
بخش جدایی ناپذیر از زندگی امروزدر مناطق مختلف استان 
دانست و گفت: خودکشی، کودکان کار و طالق از آسیب های 
اجتماعی اصلی در مازندران است که راهکار برون رفت از این 
معضالت، بحث های تخصصی و به کارگیری دانشگاه ها در 

این حوزه به طور جدی و میدانی است.
حشــمت اله علی نژاد در نشســت رویداد آسیب های 

اجتماعی-فرهنگــی مازندارن با حضور معاون سیاســی 
استاندار، آسیب های اجتماعی را یکی از مهمترین معضالت 
جامعه و بخش جدایی ناپذیــر از زندگی امروزی در مناطق 
مختلف استان عنوان کرد و گفت: متاســفانه در استان در 
مقوله پیشگیری از آسیب های اجتماعی غفلت شده است 
چراکه اولویت بندی پیشگیری از آسیب های اجتماعی بسیار 

ضروری و مهم است.
علی نژاد با تاکید بــر اینکه جامعه هدف آســیب های 

اجتماعی را باید به درســتی رصد کنیــم، امیدآفرینی را 
یکی از مسائل مهم در این زمینه خواند و با اشاره به اهمیت 
نقش آفرینی دانشــگاه ها در این مســیر، بر لزوم استفاده 
از اســاتید مختلف و روان شناســان متخصص در راستای 
تشخیص آسیب های اجتماعی و فرهنگی در مناطق مختلف 

استان و تعیین راهکاری برای حل مسئله تاکید کرد.
وی در ادامه، به حضور ۱۴ هزار دانشجو، ۴۱۰ عضو هیئت 
علمی و ۵۶۰ یاور علمی در رشــته های مختلف در دانشگاه 
مازندران به  عنوان یک ظرفیت با ارزش در استان اشاره کرد 
و با بیان اینکه باید اثرات تصمیمات مدیران در حل مسایل 
اجتماعی در کف خیابان و جامعه نشــان داده شود، افزود: 
خودکشــی، کودکان کار و طالق از آسیب های اجتماعی 

اصلی در مازندران است که راهکار برون رفت از این معضالت، 
بحث های تخصصی و به کارگیری دانشگاه ها در این حوزه به 

طور جدی و میدانی است.

 سرپرست دانشگاه مازندران تاکید  کرد؛

ضرورت اولویت بندی پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

  اهواز-خبرنگارتوسعه ایرانی-شــهردار اهواز با اشاره 
به آغاز اصالح بخشی از هندســی جاده ساحلی، گفت: با 
اقدامات انجام شده توسط شــهردارهای کوت عبداهلل و 
اهواز پل فوالد حدود سه ماه آینده به بهره برداری می رسد.

رضا امینی  در آئیــن افتتاحیه آســفالت معابر کوی 
بسیجیان اظهار کرد: در دوازدهمین هفته از طرح هر هفته 
چند افتتاح شاهد افتتاح آســفالت معابر کوی بسیجیان 
هستیم، با توجه به وضعیت نامناســب این معابر و بازدید 
نماینده ولی فقیه عملیات آســفالت معابــر این محله در 
اولویت قرار گرفت و منطقه دو شهرداری اهواز مسئولیت 

اجرای آن را عهده دار شد.
وی افزود: وضعیت تأمین قیر در ماه های گذشــته در 
شرایط مناسبی قرار نداشــت، اما در حال حاضر با توجه 
به شرایط ایجاد شــده در تالش هســتیم، قیر بیشتری 
برای کارخانه آسفالت تأمین کنیم، چرا که آسفالت یکی 
از ضرورت های زندگی شــهری و مــورد تقاضای جدی 

شهروندان اهواز است.
شهردار اهواز ادامه داد: امیدواریم طرح هر هفته چند 
افتتاح باعث ایجاد انگیزه بیشتر میان کارکنان و مدیران 
مناطق و سازمان ها شود، چرا که تعریف پروژه تنها پروژه 
عمرانی نیست، به طور مثال هفته یازدهم به سامانه های 
هوشمند مربوط می شد و در هفته دیگری بهره برداری از 
ماشین آالت مد نظر بوده اســت، هر چقدر پیش می رویم 

تعداد پروژه ها بیشتر می شود، لذا امیدوارم با توزیع متوازن 
خدمات با رویکرد محرومیت زدایی در حاشیه شهر بتوانیم 

خدمات بهتری به شهروندان ارائه دهیم.
وی تاکید کرد: عملیات ترمیم و بازسازی پل فوالد در 
بخش شرقی توسط شهرداری کوت عبداهلل و بخش غربی 
آن را نیز شــهرداری اهواز اجرا می شود، با توجه به تاکید و 
تأیید دادستان اهواز قطعات به سرقت رفته مانند بادبندها 
خریداری شــده اســت و حدود ســه ماه آینده پل آماده 

بهره برداری خواهد بود.
امینی ادامه داد: هم زمان با بازسازی پل فوالد، کندرو 
جاده ساحلی حدفاصل میدان مالیات تا نزدیکی پل پنجم 
در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم دو مسیر رفت از شمال به 
جنوب و یک مسیر جنوب به شــمال داشته باشیم که در 

کاهش ترافیک تأثیر بسزایی دارد.

گرگان -مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
استاندار گلستان با تاکید بر ضرورت بهره مندی استان 
از برنامه عملی در رسیدن به سند چشــم انداز و برنامه 
راهبردی توسعه گفت: افزایش درآمد خانوارها، یکی از 
مهمترین اولویت های اقتصادی برای رسیدن به میانگین 

کشوری است.
 علی محمد زنگانه در نشســت کارگــروه اقتصادی، 
اشتغال و ســرمایه گذاری اســتان اظهار داشت: سرانه 
درآمد هر خانوار استان گلســتان ۲۸۰ میلیون ریال و 
میانگین کشــوری این رقم ۴۳۰ میلیون ریال است که 
باید از همه ظرفیت ها برای رســیدن به متوســط ملی 

استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: گلستان ظرفیت افزایش درآمد 
ناخالص تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را دارد در حالی که 
برای افق ۱۴۰۴ درآمدی معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان 

برنامه ریزی شده است.
زنگانه افزود: درآمد ناخالص گلستان در انتهای سال 

گذشته ۵۶ هزار میلیارد تومان بود.
استاندار گلستان گفت: برای توسعه اقتصادی استان 
چشم انداز رشد هشــت درصدی ترسیم شده که تالش 
می شود تا سهم هر بخش برای دستیابی به این رشد در 

منطقه مشخص و اجرا شود.
استاندار گلستان گفت: دســتگاه ها و بانک ها ملزم 
به جذب اعتبار ۱۱۲ هزار میلیــارد ریالی از محل منابع 
داخلی با لحاظ رشــد هشت درصدی توســعه استان 

هستند.
زنگانه تاکید کرد: برای جذب این منابع دستگاه ها و 
بانک های عامل پای کار باشند و اطالعات متقاضیان واجد 
شرایط را در سامانه درج کنند تا هرچه سریع تر پرونده ها 

بررسی و اعتبارات جذب شود.
به گفته وی توزیع این اعتبار از محل اعتبارات ســفر 
رییس جمهور به گلستان براساس شاخص هر شهرستان 
توزیع شده و فرمانداران موظف به نظارت برای پرداخت 

آن به متقاضیان واجد شرایط هستند.

شهردار خبرداد؛

  بهره برداری از پل فوالد اهواز تا ۳ ماه آینده
استاندار گلستان:

 افزایش درآمد خانوارها، اولویت  اقتصادی گلستان برای رسیدن
 به میانگین کشوری است

خبرخبر

 تبریز-امید محمدزاده،خبرنگارتوســعه ایرانی-سرپرســت شرکت عمران 
سهند از پیشرفت فیزیکی بیش از ۲۰ درصدی ۴ پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن 

خبر داد.
مهندس غالمرضا اقبالی در این باره اظهار کرد: سهم شرکت عمران سهند در 
گام اول نهضت ملی مسکن که با دستور رئیس محترم جمهوری اسالمی عملیات 

اجرایی آن آغاز  شد، ۹هزار و ۲۵۱ واحد است.
او ادامه داد: از همــان روزهای ابتدایی اقدامات اولیه بــرای احداث ۳۰ پروژه 
مسکونی در نقاط مختلف شهر جدید ســهند آغاز شد که تاکنون بیش تر پروژه ها 

از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارند.
او تشــریح کرد: پروژه  ۳۹۹ واحدی شمس با پیشــرفت فیزیکی ۲۴ درصد، 
۹۶واحدی نیلوفر با پیشرفت فیزیکی ۲۲ درصد، ۴۶۸ واحدی فخر ۱ با پیشرفت 
۲۰ درصد و ۷۶۸ واحدی چشمه با پیشرفت ۳۴ درصد از جمله پروژه هایی هستند 

که از پیشرفت خوبی برخوردار بوده و با سرعت در حال اجرا هستند.

سرپرست شرکت عمران سهند یادآور شد: در این میان ۱۱ پروژه نیز پیشرفت 
فیزیکی باالی ۱۰ درصــدی دارند که از جملــه می توان بــه پروژه های کمال، 

نگارستان، بهارستان، آذر، یلدای ۱ و  اشاره کرد.
غالمرضا اقبالی همچنین گفت: با تاکید ریاســت محترم جمهوری اسالمی و 
وزیر محترم راه و شهرسازی، هم اکنون پیشبرد پروژه های نهضت ملی از مهم ترین 
و اولویت دارترین ماموریت های شــرکت عمران به شــمار می آید که مشاوران، 
طراحان، ســازندگان و ناظران این نهضت به صورت شبانه روزی در حال فعالیت 

هستند

 پیشرفت 2۰ درصدی 4 پروژه نهضت ملی 
مسکن در شهرجدید سهند


