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خبر
اهدایکمکدهمیلیاردریالیبانک
تجارت در سی و دومین گلریزان ستاد دیه

حمايت از اجراي طرح هاي دانشگاهي در بخش صنعت و معدن وظيفه حرفه اي ماست

مديرعامل بانك صنعت و معدن تأكيد كرد:
حمايت از اجراي طرح هاي دانش��گاهي در
ارتباط با موضوعات صنعتي و معدني وظيفه
حرفه اي اين بانك بوده كه نتيجه آن كمك
به ايجاد ش��ركت هاي دانش بنيان اس��ت.
مديرعامل بانك صنعت و معدن تأكيد كرد:
حمايت از اجراي طرح هاي دانش��گاهي در
ارتباط با موضوعات صنعتي و معدني وظيفه
حرفه اي اين بانك بوده كه نتيجه آن كمك

به ايجاد شركت هاي دانش بنيان است .به
گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت
و معدن ،حسين مهري رييس هيأت مديره
و مديرعام��ل به همراه تع��دادي از مديران
اي��ن بانك در ديدار با س��يد احمد معتمدي
رياست دانشگاه اميركبير كه صبح امروز در
محل اين دانشگاه برگزار شد اظهار داشت:
هدف بان��ك صنعت و معدن از گس��ترش
هم��كاري با اي��ن مركز حماي��ت ازتبدیل

نوآوری ها و دستاوردهای علمی به فناوری
ها و محصوالت مورد نیاز کشور است .وي
افزود :اين مركز اقدامات اثرگذاري در بخش
هاي مختلف انجام داده و ارتباط بيشتر بانك
صنعت و معدن با اين مركز عالوه بر ايجاد
ارتباط بين صنعت و دانشگاه مي تواند موجب
رشد و ش��كوفايي صنايع مختلف كشور به
خصوص صنايع دانش بنيان ش��ود .مهري
درادامه بيان داش��ت :به عن��وان يك بانك

تخصصي ،مسؤليت اجتماعي ما حمايت از
طرح هاي صنعتي ،معدني و دانشگاهي است
و بانك در اين قبيل پروژه ها بايد حضور فعال
داشته باشد .مديرعامل اين بانك خاطرنشان
ك��رد :از ظرفيت هاي قانون بودجه س��ال
جاري در جهت حمايت از فعاليتهاي دانشگاه
اميركبير به عنوان يك دانش��گاه تخصصي
اس��تفاده خواهيم كرد .مهري تصريح كرد:
ارتباط دادن شركت هاي مستقر در اين مركز

ایفای مسئولیت اجتماعی صنعت بیمه
در کنار عمل به تعهدات حرفه ای

به واحدهاي توليدي و ارائه مشاوره تخصصي
به اين صنايع از جمله اهدافي است كه اين
بانك در س��ال جاري كه سال رونق توليد و
حمايت بيشتر از كارآفرينان است ،با جديت
دنبال مي كند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اعالم کرد

بانک تجارت در سی و دومین گلریزان ستاد
مردم��ی رس��یدگی به امور دی��ه و کمک به
زندانیان نیازمند کش��ور ب��ا اهدای ده میلیارد
ری��ال کمک نق��دی از مح��ل  5درصد از 2
درصد منابع قرض الحس��نه ،حضور موثری
در این مراس��م داش��ت .به گزارش روزنامه
عصرایرانی��ان به نقل از رواب��ط عمومی ،در
این مراس��م که مصادف با ششمین روز ماه
مبارک رمضان با حضور حجت السالم ناطق
نوری ،جهانگیر رئیس سازمان زندان ها ،سید
عالءالدین میر محم��د صادقی رئیس هیأت
مدیره ،س��ید اسداله جوالیی مدیرعامل ستاد
مردم��ی رس��یدگی به امور دی��ه و کمک به
زندانیان نیازمند کشور ،تعدادی از نمایندگان
مجلس و جم��ع کثیری از خیری��ن نیکوکار
برگزار ش��د ،بانک تج��ارت ضمن اهدای ده
میلیارد ریال کم��ک نقدی از محل  5درصد
از  2درص��د منابع قرض الحس��نه ،با برپایی
باج��ه ای ام��کان جم��ع آوری کمک های
نقدی خیرین حاضر در مراس��م جهت کمک
ب��ه آزادی زندانیان جرائم غی��ر عمد فراهم
کرد ک��ه این اق��دام با اس��تقبال نیکوکاران
حاضر در همایش مواجه شد.حجت االسالم
عل��ی اکبر ناطق نوری در س��خنانی کوتاه با
اش��اره به اینکه به عنوان یک طلبه مبلغ 5
میلیون تومان به س��تاد مردمی رسیدگی به
امور دی��ه و کمک به زندانیان نیازمند کمک
م��ی کند،گفت :جمعآوری کم��ک برای آزاد
کردن زندانیان جرایم غیر عمد کاری اس��ت
که قیمت ندارد.

کلید تامین مالی مسکن در دست بانک مسکن

معاون مس��کن و س��اختمان وزی��ر راه و شهرس��ازی اعالم کرد
عملکرد مس��ووالنه بانک مس��کن در حوزه تامین مالی دو حوزه
عرضه و تقاضای بازار ملک شایس��ته تقدیر اس��ت .س��ید مازیار
حسینی ،معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت
و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مس��کن-هیبنا ،با بیان اینکه
بانک مس��کن رکن محوری تامین مالی بخش مسکن محسوب
می شود خاطرنشان کرد :در اجرای طرح ها و برنامه های تدوین
ش��ده از سوی وزارت راه وشهرسازی برای رونق بخشی به حوزه
س��اخت و بازار معامالت مسکن بانک مس��کن نقش محوری و
کلیدی دارد و خوشبختانه با همکاری دلسوزانه مدیران ارشد این
بانک در پیش��برد این برنامه ها امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک
نیاز خانوارها را به مسکن مورد نیازشان مرتفع کنیم .وی با اشاره
به تدوین بسته رونق مس��کن در بانک مسکن خاطر نشان کرد:
هدف از بس��ته رونق مس��کن در وهله اول تحقق شعار سال 98
مبنی بر رونق تولید اس��ت که دولت به صورت جدی برای این موضوع عزم
خود را جزم کرده اس��ت؛ حوزه مس��کن و س��اختمان هم یکی از ضروریات
جامعه و موضوعی مورد تقاضا و مورد نیاز از سوی مردم است و هم این که
تولید ،اشتغال و رونق بخشی به این صنعت جزو کم هزینه ترین حوزه هایی
است که می تواند منجر به ایجاد مشاغل گوناگون و بی شمار شود .حسینی
ادامه داد :به همین دلیل طبیعی است که دولت به دنبال رونق تولید مسکن
باش��د؛ رونق بازار ساخت و ساز می تواند بسیاری از صنایع کشور که به طور
مستقیم و غیر مستقیم با صنعت ساختمان در ارتباط هستند را فعال کند که

بیش از  130رش��ته مختلف را در بر می گیرد و باعث شادابی اقتصاد کشور
می شود.این در حالی است که رونق ساخت و ساز از سوی دیگر نقطه امنی
است برای جمع کردن سرمایه های مردم و به کار گیری آن برای تولید یک
محصول بادوام که می توان از آن به عنوان یک کاالی ارزشی و سرمایه ای
ماندگار برای مردم یاد کرد .معاون وزیر را و شهرس��ازی تصریح کرد :قاعدتا
حمایت های دولت در این بخش بیش��تر متمرکز بر اقش��ار ضعیف و دهک
ه��ای میان درآمدی جامعه خواهد بود که هر کدام از این ها در فرمول ها و
راه حل های خود مورد توجه و اقدام برای تامین مسکن قرار خواهند گرفت.
وی افزود:در این زمینه تنوع بخشی به بازار مالی مسکن جزو ماموریت هایی

اس��ت که بانک مس��کن به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن
عهده دار آن اس��ت؛تدوین بسته رونق مس��کن و رونمایی از آن
در کنار س��ایر اقداماتی که از گذشته تاکنون در راستای کمک به
تامین مالی بخش مس��کن انجام شده اس��ت نشان داد که بانک
نس��بت به این تعهد و ماموریت خود مسووالنه عمل می کند و با
تحقق این برنامه ها ما در آینده شاهد زمینه سازی رونق مسکن
و خانه دار ش��دن خانوارهای نیازمند مسکن خواهیم بود .حسینی
با بیان اینکه در سیاس��ت های تامین مس��کن که از سوی دولت
در مقطع زمانی فعلی دنبال می ش��ود تعادل بخشی بین میزان و
کیفیت عرضه با جنس تقاضا مورد تاکید و توجه است؛گفت:اعتقاد
داریم قبل ار آنکه بخواهیم هر اقدام حمایتی درباره س��مت تقاضا
انجام دهیم باید برای رونق س��اخت و س��از و تولید مسکن چاره
اندیش��ی کرده باشیم و آن را شکل داده باشیم؛پیشنهاد ما در این
باره این است که بتوانیم هر دو سمت عرضه و تقاضا را به یکدیگر
متصل کنیم؛پیوند مشارکت در ساخت به فروش اقساطی عمال مصرف کننده
را به تولید کننده در بخش س��اختمان به صورت مس��تقیم وصل می کند و
بانک هم با روش های مختلف به عنوان مرجعی که قابل اعتماد برای مردم
اس��ت می تواند زمینه این اعتماد را برای مردم ش��کل دهد .وی تاکید کرد:
بدون ش��ک کلید تامین مالی برای رونق در بخش مس��کن و ساختمان در
دس��ت بانک مسکن اس��ت که با حمایت ها و پشتیبانی خود در اجرای طرح
های تامین مس��کن می توان از این بان��ک بعنوان بازوی اصلی تامین مالی
مسکن یاد کرد.

ک ملی ایران در واگذاری اموال و دارایی ها
رئیس مجلس اعالم کرد :عملکرد مطلوب بان 
رییس مجلس شورای اسالمی گفت :بانک ملی
ایران از بانک هایی بوده که در واگذاری اموال
و دارایی های خود نسبت به سایر بانکها بهتر
عمل کرده اس��ت .به گزارش روابط عمومی

بان��ک ملی ای��ران ،دکتر عل��ی الریجانی در
نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای
اسالمی پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه
حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل

 44قانون اساس��ی در خص��وص نحوه اجرای
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام
مالی کشور در حوزه بازارهای مالی ،این موضوع
را اعالم کرد .این واگذاری ها در راستای عمل

به ماده  16قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و
ارتقای نظام مالی کش��ور و همچنین عمل به
سیاس��ت های کالن دولت و خ��روج از بنگاه
داری بانک ها صورت گرفته است .بانک ملی

ایران از زمان ابالغ قانون مذکور در سال  94تا
ابتدای اسفند ماه سال گذشته بیش از  46هزار
و  500میلیارد ری��ال از اموال مازاد خود اعم از
امالک و سهام را واگذار کرده است.

حضور همه جانبه و درخش��ان صنعت بیمه
در س��یل اخی��ر چند اس��تان کش��ور بخش
اعظم مش��کالت بیمه گذاران س��یل زده را
برطرف کرده است به گونه ای که عالوه بر
پرداخت برخی از خس��ارات ،هماهنگی های
الزم برای تکمیل پرونده های خس��ارت نیز
توسط ش��رکت های بیمه انجام شده است.
به گزارش روزنام��ه عصرایرانیان به نقل از
اداره کل رواب��ط عموم��ی و امور بین الملل
بیم��ه مرکزی ،عملک��رد صنع��ت بیمه در
ماجرای س��یل اخیر ،زمینه ترغیب مردم به
خرید بیمه نامه را به دنبال داش��ته که رشد
ص��د درصدی تا صدوپنجاه درصدی فروش
بیمه نامه حوادث در برخی ش��رکتهای بیمه
در دو ماه اخیر از نشانه های این رضایتمندی
محسوب می شود.بر اساس همین گزارش،
بیمه مرکزی و خانواده صنعت بیمه عالوه بر
ایفای ماموریت حرف��ه ای خود در پرداخت
خسارت به آسیب دیدگان حادثه ،در راستای
عمل به تعه��دات اجتماعی ،با تمام قوا وارد
میدان ش��ده و مس��ئولیت اجتماعی خود را
ب��ا اهدای کم��ک های نق��دی و غیرنقدی
ب��ه ارزش ریالی بالغ ب��ر ۲۵میلیارد ریال به
مناطق حادثه دیده ،انج��ام داده اند.آنچه از
گزارش های امدادرسانی صنعت بیمه مربوط
به بخ��ش ایفای مس��ئولیت اجتماعی قابل
دستیابی است از اهدای وجوه نقد به صورت
کم��ک مس��تقیم کارکنان بیم��ه مرکزی و
صنعت بیمه ،ارسال محموله های کاالهای
موردنیاز ش��امل اقالم غذایی و بهداش��تی،
لوازم خانگی ،تامین هزینه چادرهای اسکان
موق��ت و تهیه و توزی��ع روزانه چندین هزار
وعده غذای گرم برای سیل زدگان حکایت
دارد.ش��ایان ذکر اس��ت صنعت بیمه و نهاد
ناظر در خصوص زلزله کرمانش��اه و حوادث
مش��ابه نیز حضوری فع��ال و دلگرم کننده
داشته و عالوه بر پایبندی به تعهدات حرفه
ای در ایفای مس��ئولیت ه��ای اجتماعی نیز
موفق عمل کرده است.

شهرستان
اخبار شهرستان
یکصد و بیست و سومین جلسه علنی
شورای اسالمی تبریز

اعضای شورای اسالمی شهر تبریز در جلسه
امروز خود از شهردار و جمعی از آتش نشانان
ایثارگر سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز
تجلیل کردند .یکصد و بیس��ت و س��ومین
جلس��ه ش��ورای اسالمی ش��هر تبریز صبح
امروز ش��اهد بحث و بررس��ی موضوع آتش
س��وزی اخیر بازار ب��زرگ تبریز ب��ود .طی
این جلس��ه ،اعضای شورای ش��هر تبریز از
تالش های ایرج ش��هین باهر شهردار تبریز
و آتش نش��انان ایثارگر سازمان آتش نشانی
شهرداری تبریز قدردانی و در پایان جلسه از
آنها تجلیل کردند.
ساختارسازی در شهرداری برای
حرکت به سمت هوشمندسازی شهر

رئیس س��تاد شهر هوش��مند شهرداری قم
گفت :در حال حاضر به دنبال این هس��تیم
که با کدخدامنشی و فضای ارتباط دوسویه
تعامالت بیندس��تگاهی در شهر را افزایش
دهی��م و بتوانیم بس��تر یکپارچهس��ازی و
هوشمندسازی را فراهم کنیم که به همین
خاطر ستاد ش��هر هوش��مند در شهرداری
تش��کیل شده اس��ت .همایون یزدانپناه با
بیان ضرورت یکپارچه سازی و الکترونیکی
سازی خدمات در شهر اظهار کرد :در بستر
یکپارچهس��ازی خدم��ات ش��هرداری می
تواند بیاید و زمینهای برای یکپارچهس��ازی
خدم��ات و فرآیندها به صورت الکترونیکی
فراه��م کند و س��پس در این قالب خدمات
مختل��ف در مع��رض دید و انتخ��اب قرار
گیرد .وی ب��ا بیان اینکه در س��طح کالن
کشوری قانونی برای بحث هوشمندسازی
شهر نداریم گفت :سالهاست در خصوص
شهرهای هوشمند در دنیا کار میشود و اگر
در این زمینه معطل قانون شویم مردم ضرر
می کنند و راس��ا با دستور شهردار قم وارد
مس��اله شدیم .رئیس س��تاد شهر هوشمند
ش��هرداری قم اذعان ک��رد :در حال حاضر
به دنبال این هس��تیم که با کدخدا منشی و
فضای ارتباط دوس��ویه تعامالت را افزایش
دهی��م و بتوانیم بس��تر یکپارچهس��ازی و
هوشمندسازی را فراهم کنیم که به همین
خاطر ستاد ش��هر هوش��مند در شهرداری
تشکیل شده است.

اخبارشهرستان

نظام توليد و فروش فوالد مبارکه با رويکرد مشتريمداري راهاندازي شده است

در هجدهمين همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان

مدي��ر پش��تيباني فروش و بازارياب��ي فوالد مبارکه تصري��ح کرد :در هر
جامعهاي که توليد و عرضۀ محصوالت و خدمات به طور گسترده صورت
ميگيرد ،دولتها مجموعهاي از سياستهاي حمايتي را اعمال ميکنند
تا منافع عموميجامعه حفظ و تأمين ش��ود .همين امر مسئوليت و انگيزۀ
توليدکنندگان را براي رعايت حقوق مصرف کنندگان دوچندان ميسازد.
ب��ه همين دليل ،هرس��اله هماي��ش روز ملي حماي��ت از حقوق مصرف
کنن��دگان براي ايجاد انگيزه و تش��ويق واحدهايي که به حقوق مصرف
کنن��دگان احترام گذاش��تهاند برگزار و با اعطاي تندي��س و گواهينامه از
واحدهاي منتخب ملي تجليل ميگردد.محمد تاجمير رياحي خاطرنشان
کرد :در اين همايش  545ش��رکت ارزيابي گرديدند و  91ش��رکت حائز
دريافت جوايز ش��ناخته ش��دند .در اين بين  16ش��رکت تنديس طاليي،
 26ش��رکت تنديس نقره اي 9 ،شرکت تنديس برنزين و  40شرکت نيز
موفق به دريافت گواهينامه ش��دند .در اين ميان ،ش��رکت فوالد مبارکه
براي چهارمين س��ال متوالي موفق به دريافت تنديس طاليي ش��د.وي
در تش��ريح نظام توليد و فروش ش��رکت فوالد مبارکه اظهار داشت :اين
نظام از ابتداي بهره برداري با رويکرد مشتري مداري و احترام به حقوق
مصرف کننده ،ايجاد و راه اندازي ش��ده و به همين منظور س��اختارهاي
مناس��ب و متفاوتي براي تحقق اين اس��تراتژي در شرکت ايجاد گرديده

است که از آن جمله ميتوان به فعاليتهاي تحقيق و توسعه ،تأمين سبد
کاال مطابق نياز مش��تري ،بهبود کيفي��ت محصوالت توليدي هم جهت
با نياز مش��تريان و بازار ،ارائۀ خدمات خرده فروش��ي در سراس��ر کشور،
بازديده��اي ادواري و ارتباط مداوم با مش��تريان ،ارائۀ کتابچههاي فني
تخصصي ،بررس��ي ادعاهاي فني و تجاري مصرف کنندگان ،نظرسنجي
س��االنه از مش��تريان ،برگزاري گردهمايي با حضور مشتريان ،برگزاري

 100انشعاب غیرمجاز آب در روستاهای ایالم شناسایی شد

ایالم،آذر یعقوبیان:مدیر عامل شرکت آب و فاضالب
روس��تایی ایالم گفت :از ابتدای س��ال جاری تاکنون
 100انش��عاب غیر مجاز آب در روستاهای این استان
شناسایی و قطع شده است.
ن��وراهلل تیموری گف��ت :فعالیت مس��تمر اکیپ های
شناسایی منجر به قطع انشعابات غیرمجاز و شناسایی
مش��ترکان پرمصرف در مناطق روستایی شده است.
وی افزود :انش��عاب غیرمجاز و اس��راف آب شرب در

روستاها موجب افت فشار و قطعی های مکرر در این
مناطق می شود.تیموری به میزان مصرف بیش از حد
آب در سطح روستاهای این استان اشاره کرد و یادآور
ش��د :میزان مصرف آب ش��رب در سطح روستاهای
ای�لام به نس��بت جمعیت بی��ش از  2برابر حد مجاز
اس��ت در حالیکه الگو و متوس��ط مصرف روزانه آب
در روستاهای کش��ور بین  150تا  200لیتر در شبانه
روز است.

جلس��ات فن��ي و تجاري با مش��تريان ،طراحي و پياده س��ازي سيس��تم
 CRMب��ا ارائ��ۀ خدمات تجاري مالي و وضعيت س��فارشها در فرايند
توليد ،بررسي وضعيت صورت حسابهاي مشتري ،پياده سازي استاندارد
مش��تري مداري  ISO10004و اس��تاندارد بررسي ش��کايات مشتريان
 ISO10002اش��اره کرد.او تداوم اقدامات و برنامههاي فوالد مبارکه در
راستاي مش��تري مداري را يکي از مهمترين استراتژيهاي گروه فوالد
مبارکه اعالم کرد و اظهار داش��ت :موفقيتهاي يادش��ده مسئوليت ما را
در برابر جامعه و مشتريان بيش ازپيش ميسازد و همين امر تداوم بهبود
و توس��عه در ش��رکت فوالد مبارک��ه را در تمام زمينهه��ا ضروري کرده
اس��ت .در همين راس��تا ،برخي از بهبودهايي که براي س��ال آينده پيش
بيني و هدف گذاري ش��ده است عبارت اند از :برنامهريزي جهت ثبت و
پيگيري اقدامات اصالحي حاصل از نتايج نظرس��نجي مشتريان؛ جلسات
فني با مش��تريان و ادعاي مشتريان در نرم افزار اقدامات اجرايي شرکت
به منظور س��رعت بخش��يدن به انج��ام اقدامات اصالحي و ش��فافيت و
اثربخش��ي بيشتر اقدامات بهبود مدنظر مشتريان؛ برنامهريزي براي پياده
س��ازي مرکز تماس مشتريان فوالد مبارکه؛ اجراي بانک جامع مشتريان
فوالد مبارکه به منظور ايجاد بانک اطالعاتي منسجم از مشتريان بالقوه
و بالفعل کشور و سهولت ارتباط با آنها.

ظرفیت تولید آب از آبشیرینکن بوشهر افزایش یافت

بوش��هر -خبرنگار عصرایرانیان  :عبدالحمید حمزهپور
در نشست با مسئوالن دستگاههای اجرایی استان بوشهر
از اجرای طرح نوس��ازی شبکه آبرسانی شهرهای استان
خبر داد و اظهار داش��ت :یکی از مشکالت توزیع آب در
شهرهای اس��تان بوشهر ،فرسودگی شبکهها و هدررفت
آب از ش��بکهها است که در این راستا طرح نوسازی این
ش��بکهها در دس��تور کار ش��رکت آب و فاضالب استان
بوش��هر قرار گرفته اس��ت.به گزارش رواب��ط عمومی و

آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب استان بوشهر :
عبدالحمید حمزهپور در نشست با مسئوالن دستگاههای
اجرایی اس��تان بوش��هر از اجرای طرح نوس��ازی شبکه
آبرسانی شهرهای استان خبر داد و اظهار داشت :یکی از
مشکالت توزیع آب در شهرهای استان بوشهر ،فرسودگی
شبکهها و هدررفت آب از شبکهها است که در این راستا
طرح نوسازی این ش��بکهها در دستور کار شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر قرار گرفته است.

کاهش  ۲۳درصدی هدر رفت آب در بادرود طی  ۵سال
اصفهان،مریم کربالی��ی :مدیر آبفا بادرود
در دومین برنامه از سلس��له نشس��ت های
برنامه رادیویی ج��اری حیات  ۶با موضوع
مدیریت مص��رف بهین��ه آب گفت:منطقه
بادرود تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان
بزرگ ق��رار ندارد  ،آب ش��رب این منطقه
از طری��ق  ۶حلقه چ��اه با دبی باالی ۱۲۰
لیتر در ثانیه تامین می شود و با بکارگیری
سیس��تم تله متری و تله کنترل توانس��تیم
از ه��در رفت آب جلوگی��ری کنیم که این

امر افزایش ظرفیت تامین را بهمراه داشت
خامس��ی افزود:در چند سال اخیر توانستیم
با اصالح ش��بکه فرس��وده  ،هدر رفت آب
درش��هر بادرود را کاهش دهیم بطوریکه
در س��ال  ۹۲میزان هدر رفت آب در بادرود
بیش از ۴۴درصد بوده اما این رقم در سال
 ۹۷ب��ه  ۲۱درصد کاه��ش یافت بطوریکه
می توان گفت طی  ۵س��ال ش��هر بادرود
ش��اهد کاهش  ۲۳درص��دی هدر رفت آب
بوده اس��ت.وی با بی��ان اینکه ب��ادرود در

منطقه کویری قرار دارد و در س��ال گذشته
با خشکسالی بی سابقه ایی مواجه بود ولی
آب شرب این منطقه پایدار تامین شد اعالم
کرد:از آنجاییکه آب شرب منطقه بادرود از
طری��ق چاه تامین می ش��ود بنابراین رصد
ک��ردن آنالین کمیت وکیفی��ت آب چاهها
منج��ر به تامی��ن پایدار آب ش��رب منطقه
می گردد.خامسی گفت:هم اکنون مصرف
س��رانه آب در بادرود ۱۸۰لیتر در شبانه روز
اس��ت در حالیکه این رقم در سال  ۹۶بیش

از  ۲۰۰لیتر در ش��بانه روز بوده اس��ت و در
تالش هس��تیم با دردس��تور کار قرار دادن
فعالیت های فرهنگی مصرف سرانه آب را
در این منطقه کاهش دهیم.مدیر آبفا بادرود
گفت:در  ۱۰س��ال گذشته در منطقه بادرود
آبهای زیر زمینی افت بسیار شدیدی داشته
در چنین ش��رایطی سعی کردیم با مدیریت
مص��رف مانع از مصرف بی رویه ش��ویم و
در س��ال آبی جدی��د هم ک��ه بارندگی ها
قابل توجه بوده همچنان موضوع مدیریت

مصرف مدنظر قرار دارد.در ادامه این برنامه
زهره تش��یعی رئی��س خان��ه فرهنگ آب
اصفه��ان گفت :اصالح الگ��وي مصرف و
مصرف بهينه نيازمند فرهنگس��ازي پايدار
اس��ت و اين خود نيازمند راهکارهايي است
تا همه افراد جامعه الزاما رفتارهاي اصالح
مصرف را احس��اس کنند و ب��ه تدريج اين
اصالح نهادينه شده و به يک رفتار پايدار و
در نهايت به يک فرهنگ در تمامي عرصه
هاي اجتماعی تبديل شود.

شستشوی بیش از 15هزار متر مکعب
مخزن ذخیره آب شرب روستاهای
استان قم

رئیس اداره کنترل کیفی شركت آب و فاضالب
روستايي استان قم گفت :به منظور ایمن سازی
و پیش��گیری از بروز آلودگی ،طي سال گذشته
تع��داد  56باب از مخ��ازن ذخیره آب ش��رب
روس��تاهای اس��تان ،با حجمی بالغ بر  15هزار
متر مکعب شستشو و گندزدایی شد .به گزارش
روابط عمومي شركت آبفار استان قم ،مهندس
محمد علی بلندی اظهار داشت :شركت آب و
فاضالب روس��تايي استان قم در راستاي انجام
رس��الت خود مبني بر توليد و توزيع آب شرب
س��الم و بهداش��تي در روس��تاها ،طبق برنامه
زمانبندي شده نسبت به اليروبي و گندزدايي
ش��بكه ها و مخازن آب شرب اقدام مي نماید.
علی بلندی با اشاره به شستشوی  15هزار متر
مکعب مخزن به منظور ارتقا سطح بهداشتی آب
و باالبردن کیفیت آب مصرفی مشترکین گفت:
از نکات قابل توجه در اجرای این عملیات این
است که شستشو و گندزدایی این مخازن بدون
مواجه با قطعی آب انجام شد که این مهم طبق
ضوابط و اس��تاندارهای کنترل کیفی اقدام و به
پایان رس��ید .این مقام مسئول در پایان اذعان
داشت :طی عملیات شستش��وی مخازن ،ابتدا
آب مخ��زن تخلیه و عملیات الیروبی و تخلیه
رسوبات انجام می ش��ود و در انتها نیز سطوح
داخلی مخزن با محلول کلر گندزدایی می شود.
برگزاری جلسه کمیته تصویب طرح
های هادی و تعیین محدوده روستایی

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان قم  ،به استناد جزء  5بند ((الف))
ماده  26قانون برنامه ششم توسعه در خصوص
نحوه بررس��ی و تصویب طرح های هادی و
تعیین محدوده روستایی  ،جلسه کمیته تصویب
طرح هادی روستاها و تعیین محدوده روستایی
با حضور آقایان :بلدی مدیر کل بنیاد مسکن
انقالب اس�لامی قم  ،حی��دری فرماندار قم ،
رحمانی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن
 ،چهرگان��ی مدی��رکل دفتر امور روس��تایی و
ش��وراهای اس��تانداری  ،صالحی معاون اداره
کل راه و شهرس��ازی و س��ایر اعضای کمیتة
تصوی��ب در خصوص بررس��ی م��وارد تغییر
کاربری و الحاق اراضی ملی در سالن جلسات
بنیاد مسکن استان تشکیل گردید.

