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وزیر را هوشهرسازی:

خبر

معاون وزیر راه:

سهم راهآهن از حمل بار در سال ۹۶
به ۴۷میلیون تن رسید

معاونمرکزتحقیقاتمسکن:

اسکان موقت زلزلهزدگان در کانکس
راهکار مناسبی نیست

وزارت راه -معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
گفت :در حوزه اسکان موقت راهحل مناسبتری غیر از کانکس نبود ولی کانکس
راهکار مناسبی برای زلزله به شمار نمیرود .سعید بختیاری در نشست ویژه اعالم
نتایج طرحهای اسکان موقت پس از زلزله گفت :آیا زلزلههای رخ داده به ویژه زلزله
کرمانشاه و ابعاد حادثه آن توانسته است در کاهش تلفات ناشی از زلزله تاثیرگذار
باشد؟ سواالتی از این دست که به میزان تاثیرگذاری اقدامات در برابر کاهش تلفات
ناشی از حوادث طبیعی همچون زلزله میانجامد محورهایی است که به کرات و
پس از وقوع زلزلههای متعدد با آن مواجهیم.
وی با تاکید بر این مطلب که موضوع انتخاب طرحهای اسکان موقت پس از زلزله
یکی از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه ویژه کرد ،گفت :همواره راهحل
یدانیم که کانکس مسایل مربوط
برای اسکانموقت ،کانکس بوده است و همگان م 
به خود را دارد و راهکاری مناسب برای زلزله به شمار نمیرود.

بازگشت تحریمها راه ورود شرکتهای لیزینگ هواپیما
به ایران را میبندد

تسنیم -مدیر یک شرکت بزرگ اجارهدهنده هواپیما گفت ،تصمیم دولت
آمریکا به برقراری مجدد تحریمها علیه ایران ،پنجرهای را که برای فعالیت تجاری
این شرکت در ایران باز شده بود بست .به گزارش پایگاه خبری سی ان بی سی،
مدیر یک شرکت بزرگ اجارهدهنده هواپیما گفت ،تصمیم دولت آمریکا به برقراری
مجدد تحریمها علیه ایران ،پنجرهای را که برای فعالیت تجاری این شرکت در
ایران باز شده بود بست.فیروز تاراپوره ،مدیر شرکت دوبی ایروسپیس انترپرایز گفت:
«فکر میکنم با تصمیم هفته گذشته ترامپ ،فرصت تجارت برای ما (با ایران)...
دیگر وجود ندارد .وی افزود ،زمانی که توافق هستهای ایران در سال  2015به امضا
رسید ،شرکتهای بینالمللی امیدوار بودند که بتوانند با ورود به بازار ایران نیازهای
این کشور به هواپیماهای جدید را مرتفع کنند«.از نظر ما ،ایران برای نوسازی ناوگان
هوایی خود به 400تا 500هواپیمای جدید نیاز دارد ...عمر متوسط ناوگان هوایی
این کشور بیش از  20سال است و فرصتهای زیادی از طریق اجاره هواپیما برای
ایران وجود داشت زیرا اجاره به ایرالینهای ایرانی اجازه میداد که خیلی سریع
رشد کنند ».وی اضافه کرد که شرکت دوبی ایروسپیس انترپرایز ،در حال حاضر
هیچ فعالیت تجاریای در ایران ندارد.

عباس آخوندی ،وزیر راهوشهرسازی در همایش GISیکپارچه در سازمانهای
مکانمحور با تاکید بر اینکه یکی از کانونهای اصلی فساد عدم افشای اطالعات و
انحراف در اطالعات است ،تصریح کرد :نحوه تصمیمگیری و انتفاع کامال متفاوت
است .در حوزه علم اقتصاد راجع به انحراف در اطالعات این اعتقاد وجود دارد که
یکی از کانونهای اصلی فساد عدم افشای اطالعات و انحراف در اطالعات است.
وی افزود :یکی از منابع اصلی توزیع رانت و سوداگری همین داستان دسترسی
یداند در یک شرکت بورس االن هیات مدیره
به اطالعات درونی است .کسی که م 
یداند داستان متفاوتی دارد.
چه تصمیمی میخواهد بگیرد با آن کسی که نم 
به گزارش «جهان صنعت» ،وزیر راهوشهرسازی با اعالم اینکه در بحث دسترسی
آزادبهاطالعاتبحثمهمازجهتتوزیعمنابعودسترسیبهمنابعاست،گفت:آقای
امینیوقتیاجرایاینطرحراترغیبمیکردندبهایشانگفتماگریکطرحانضباط
شهری در ایران میخواهیم تا مردم از بینظمی و نداشتن قواره مشخص آن ننالند در

دیدگاه

وزارت راه -مدیرعامل شرکت راهآهن گفت :رشد حمل ریلی بار از سال  ۹۲تا
 ۹۴به  ۳۵میلیون تن ،در سال  ۹۵به  ۴۰میلیون تن و در سال  ۹۶به  ۴۷میلیون
تن افزایش یافت که رشد قابل توجهی محسوب میشود .سعید محمدزاده در
مراسم اختتامیه برگزاری دورههای آموزشی بینالمللی ریلی اظهار داشت :تدبیر
و تفکر نتیجه عمل ما را رقم میزند به همینخاطر نمیتوان بدون تدبیر نتایج
خوبی را رقم زد.
وی افزود :راهآهن ایتالیا زمانی زیانده بود؛ اما امروز به سوددهی رسیده ،لذا مساله
اثربخشی نیروی انسانی از اهمیت ویژهای برخوردار است .محمدزاده با بیان اینکه
باتوجه به نام راهآهن به عنوان شرکت و پیشتر به عنوان بنگاه ،این مجموعه باید
اقتصادی باشد گفت :در بخش بار طی سالهای  ۸۴و  ۸۵سهم راهآهن  ۲۰درصد
بوده و در سال  ۹۲این سهم به حداقل ممکن رسید .همچنین از سال  ۸۴تا ۹۲
در راهآهن خصوصیسازی انجام گرفت.
مدیرعامل شرکت راهآهن در پاسخ به این پرسش که چرا راهآهن با این سیل
عظیم کاهش سهم در بازار مواجه شده است؟ ،به نرخ تعرفه ریلی اشاره و خاطرنشان
کرد :در سال ۹۲سهم راهآهن از تعرفه ۵۷درصد بود که طی سه سال به ۱۹درصد
رسید و این کاهش به منزله کم شدن درآمد راهآهن به یکسوم است.

وظیفهدولتمدعیتوسعه،توزیعمنصفانهاطالعاتاست

ابتدای راه باید مردم اطالعات داشته باشند و بدانند که طرح جامع چیست.
وی ادامه داد :اینکه من از محل پیرامون خودم اطالعات داشته باشم بسیار مهم
است و بدانم که این طرح جامع تفصیلی چه ضوابطی را مشخص کرده است .باید
بدانم قرار است اتفاقی در کنار خانه من رخ بدهد ،قانونی است یا غیرقانونی است.
این مقام مسوول در دولت دوازدهم افزود :این طرح میخواهد بحث تبادل را
انجام دهد تا مردم دسترسی داشته باشند و ما در دولت به دنبال این مساله بوده
و آن را ایجاد میکنیم.
وی افزود :چگونه اطالعات ثروت میشــود؟ همین اتفاقی که در سیســتم
اپلیکیشنهای مختلف و در سیستمهای استارتآپها میبینید .اگر کسی یک
استارتآپ راه میاندازد اطالعات تولید ارزش افزوده او میشود و با یک پردازش
آن را به محصول قابل استفاده تبدیل میکند .پس حاال در این خصوص کشوری
پیشرو است که بیشترین اطالعات را به آزادترین شکل ممکن به مردم خودش ارائه
میدهد.وزیر راهوشهرسازی ادامه داد :اگر دنبال بحثهای استارتآپی هستیم و اگر
دنبال بحثهای کسب و کارهای نوین ،کل این کسب و کارها براساس اطالعات
است .لذا اینجاست که میبینید یکسری جوان با سرمایههای اندک که نزدیک

به صفر است یک ارزش افزوده میلیاردی ایجاد میکنند .اینها که زمین ،سرمایه و
ماشینآالت نداشتند و اطالعات ابزار کار آنها بوده که ثروت ایجاد کرد.
عباس آخوندی با اشاره به اینکه وظیفه یک دولت که مدعی توسعه است توزیع
منصفانه اطالعات است ،گفت :وظیفه یک دولت که مدعی توسعه بوده و میخواهد
با بقیه کشورهای جهان رقابت کرده و دنبال اقتصادی مقاومتی و درو نزاست با تکیه
بر منابع درونی است باید اطالعات درونی را به صورت منصفانه و آزاد در اختیار
هرکسی که میتواند یک خلق ارزش افزوده داشته باشد ،قرار دهد.
وی افزود :در این صورت است که با راهحلهایی مواجه میشویم که به ذهنمان
نرسیده و این میتواند در حوزه مسکن ،حملونقل ،آب ،برق و در هر حوزه دیگری
باشد و اینجاست که اطالعات تبدیل به دارایی میشود .در همین خصوص به دنبال
این هستیم که با این سیستم اطالعات را به دارایی تبدیل کنیم.
وزیرراهوشهرسازیباتاکیدبراجرایاینسیستمدروزارتخانهباتوجهبهبخشنامه
ابالغ شده به دو دیدگاه در دسترسی آزاد به اطالعات اشاره داشت و گفت :به تمام
همکاران در وزارتخانه بخشنامهای ابالغ شد که همه موظف شدند اطالعات را پنهان
نکرده و با فاصله زمانی کمی آن را منتشر کنند.

ن در تهران؛
جدیدترین وضعیت معامالت مسک 

احتمال افزایش  15درصدی اجارهبها در تابستان

گروه مسکن  -بازار مسکن در واحدهای
بــا عمر کمتر از  ۱۵ســال با حجم باالیی از
تقاضای بیپاسخ روبهرو است ،مسالهای که به
افزایش قیمت این واحدها بیش از گزارشهای
رسمی بانک مرکزی منجر شده است .بانک
مرکزی چندی پیش در گزارشــی اعالم کرد
قیمت مســکن (در تهران) طی فروردین ماه
امسال در مقایســه با فروردین سال گذشته
حدود  30درصد افزایش یافته است .مطابق
این گزارش طی فروردین امســال متوسط
قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی
معاملهشده از طریق بنگاههای معامالت ملکی
شهر تهران 5میلیون و  530هزار تومان بود
که نسبت به اسفند ماه  96و فروردین  97به
ترتیب دو درصد کاهش و  29/5درصد افزایش
نشان میدهد.
بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه
نسبت به ماه مشــابه سال قبل به منطقه 5
(معادل  46/7درصد) و کمترین میزان رشد
به منطقه ( 19معادل  0/4درصد) تعلق دارد.
در بین مناطق 22گانه شهر تهران ،بیشترین
متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی
معامل ه شــده  11میلیون و  640هزار تومان
متعلق بــه منطقه یک و کمتریــن نیز با 2
میلیون و  640هزار تومان مربوط به منطقه
 18بــوده اســت .این نرخها در مقایســه با
فروردین سال گذشته به ترتیب  43/9و 33/9
درصد افزایش داشته است.
بررسی بازار مسکن طی ماههای فروردین و
اردیبهشت ماه امسال نشان میدهد تقاضا برای
واحدهای زیر  15سال سن شدت گرفته است.
یکی از دالیل این اتفاق وامهای  160میلیون
تومانی بانک مســکن برای خان ه اولیهاست
که محدودیت  15سال را برای استفاده دارد.

عدم تناســب تقاضا و عرضه در این بخش و
همچنین کمبود واحدهای  50تا  80متری
شرایطی را به وجود آورده تا عمال بازار مسکن
در بخش ســاختمانهای با عمر کمتر از 15
سال دستخوش تغییرات قیمتی بیشتری شود.
در این وضعیت ،وزارت راهوشهرسازی به دنبال
افزایش سقف تسهیالت  160میلیون تومانی
به  200میلیون تومان است ،برنامهای که البته
مدیران بانک مسکن فعال قصدی برای طرح
درخواست آن هم ندارند .با این مقدمه سری
به معامالت انجام شده واحدهای مسکونی زیر
 15سال شهر تهران میزنیم.

بر این اســاس در محله جوادیه یک واحد
مســکونی  8سال ساخت  60متری با قیمت
 223میلیون تومان معامله شده است ،یعنی
هر مترمربع حــدود  3/7میلیون تومان .در
زرگنده یک دستگاه آپارتمان  103متری با
عمر  9سال  845میلیون تومان معامله شده،
قیمت هر مترمربع این واحد مسکونی در زمان
عقد قرارداد (اوایل فروردین  8 )97میلیون و
 130هزار تومان بوده است.
قیمت هر مترمربع واحد مســکونی 102
متری یک ساله واقع در احتشامیه دروس 14
میلیون تومان است .این آپارتمان یک میلیارد

و  430میلیون تومان معامله شده است .واحد
مسکونی  90متری  6سال ساخت اوایل ماه
جاری در آپادانا با قیمت  595میلیون تومان
معامله شده اســت .هر مترمربع حدود 6/5
میلیون تومان .در اســتاد معین معامله یک
دســتگاه آپارتمان  82متری با سن  7سال،
با قیمت هرمترمربع  5/5میلیون تومان و در
مجموع  450میلیون تومان در ســامانه کد
رهگیری ثبت شده است 3/1.میلیون تومان
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی چهار ساله
در ارامنه جنوبی است .در حکیمیه هر مترمربع
واحد مسکونی سه سال ساخت معامله شده در

بنگاههای امالک  5/4میلیون تومان بوده است.
یک واحد  62متری واقع در ابوذر  157میلیون
تومان معامله شده است .این واحد مسکونی 4
ساله بوده و قیمت هر مترمربع آن دو میلیون
و  570هزار تومان است.
 افزایش  ۱۵درصــدی اجارهبهای
مسکن در تابستان
نایبرییس اتحادیه مشاوران امالک نیز با
بیان اینکه حداکثر افزایش قیمتها در بازار
اجارهبهای مسکن  ۱۵درصد خواهد بود ،گفت:
چهار عامل افزایش قیمت مسکن ،تورم ،عدم
توازن بین عرضه و تقاضا و کاهش نرخ سود
بانکی در گرانی اجارهبهای مســکن اثرگذار
هستند .حســام عقبائی در گفتوگو با ایلنا
با اشــاره به وضعیت بازار اجارهبهای مسکن
در تابستان سالجاری اظهار داشت :افزایش
قیمت اجارهبها قطعا در بازار مســکن تهران
رخ خواهد داد.
وی بــا اشــاره به دالیــل افزایش قیمت
اجارهبها در تابســتان امســال اظهار داشت:
یکــی از دالیل اصلی تعیین نــرخ اجارهبها
شاخص قیمت مسکن است .ما شاهد افزایش
قیمت مســکن از زمســتان سال گذشته در
بــازار بودیم و اگر فرض کنیم افزایش قیمت
خانه در بهار  ۹۷حبــاب بوده قطعا افزایش
قیمتها در زمستان ســال گذشته اثر خود
را در افزایش اجارهبها میگذارد .نایبرییس
اتحادیه مشاوران امالک با اشاره به یکی دیگر
از عوامل افزایش اجارهبها گفت :از دیگر دالیل
اصلی افزایش اجاره در بازار مسکن نبود توازن
بین عرضه و تقاضاســت به طوری که تقاضا
بیشــتر از عرضه است و همین نبود عرضه و
محدودیــت در فایلهای اجاره باعث افزایش
قیمت اجارهبها میشود.

گزارش نمایندگان جهان صنعت از سراسر کشور
مازندران

برگزاری سلسله جلسات هماندیشی با صاحبان کاال در
بندر امیرآباد

نشست هماندیشی با صاحبان کاال جهت
ارتقای خدمات بندری و تسریع در ورود و
خروج کاال و شناسایی موانع موجود در بندر
امیرآباد برگزار شد .مدیر بنادر و دریانوردی و
منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد در این جلسه
در جمع صاحبان کاال با بیان اینکه هدف
از این نشست اجرا شدن ایدههایی است که
به افزایش میزان تناژ کاال و تسریع تخلیه و بارگیری آن در این بندر منجر شود
گفت :توسعه صادرات و ترانزیت کاال به کشورهای عراق و افغانستان از اصلیترین
برنامههای سالجاری بندر امیرآباد در بخش حملونقل دریایی است.
رضوانی با اشاره به اینکه طرح ترافیک بندر امیرآباد جهت روانی تردد کامیونها
و وسایل نقلیه در آینده نزدیک به اجرا درخواهد آمد افزود :در راستای توسعه بندر
امیرآباد پروژههایی از قبیل راهاندازی دو دستگاه باسکول ویژه صادرات ،ساماندهی
حمل داخلی ،راهاندازی سورتینگ و سردخانه و پروژه سامان توزین از طریق فناوری
نوین و ...در دست اقدام این بندر در سالجاری است .در ادامه این نشست صاحبان
کاال با بیان نقطه نظرات خود به بررسی مسایل پیرامون این حوزه پرداختند.
خراسان رضوی

معاون اقتصادی شهردار مشهد:

بیشترین سود قطعی اوراق مشارکت را
شهرداری مشهد پرداخت کرده است

معاون اقتصادی شهردار مشهد گفت:
فروش اوراق مشارکت خط  ٢قطارشهری
مشهد به مبلغ  ٧٠٠میلیارد تومان که از روز
ت تا روز پنجشنبه ادامه
شنبه آغاز شده اس 
خواهد داشت .رضا خواجهنائینی در حاشیه
ســمینار تخصصی بازار مسکن با توجه به
تحوالت اخیــر در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :این اوراق با سود  ٢٠درصد ،پرداخت سود هر سه ماه یک بار ،معاف از مالیات
و قابل خرید در بورس در شعب منتخب بانک آینده عرضه شده است.
وی افزود :در  10سال اخیر شهرداری مشهد بیشترین سود قطعی اوراق را در
بین شهرداریهای کشور داشته است .خواجهنائینی با بیان اینکه  ۵٠درصد از اصل
و سود اوراق مشارکت توسط دولت تضمین شده است ،افزود :با توجه به اینکه نرخ
سود بانکی  ١۵تا  ١۶درصد است ،این اوراق از نرخ سود مناسبی برخوردار است و
عالوه بر این در امر توسعه به افراد حس مشارکت میدهد .معاون اقتصادی شهردار
مشهد اظهار کرد ۴٠٠ :میلیارد تومان از این اوراق مربوط به خط  ٢و  ٣٠٠میلیارد
ن برای اوراق
تومان هم مربوط به خط  ٣قطار شــهری مشهد اســت .عالوه بر ای 
مشارکت جدید ویژه خطوط قطارشهری و بافت فرسوده پیگیریهای الزم در حال
انجام است تا این اوراق نیز در سالجاری منتشر شود .وی در خصوص فاینانس خط
 2قطارشهری و سرانجام آن با توجه به خروج آمریکا از برجام گفت :این فاینانس باید

مجوز شورای اقتصاد را دریافت کند که اکنون در حال طی روند اجرایی است اما با
توجه به اینکه فاینانسور طرف مقابل چینی است ،مشکلی از بابت برجام به وجود
نخواهد آمد .وی همچنین افزود :باید نگاههای سرمایهگذاری به مشهد تغییر کند.
دیگر ساخت مجتمع تجاری آن هم به شیوه قدیم جواب نمیدهد و باید پروژهها
بر مبنای نیازهای واقعی مردم طراحی و اجرا شود .وی ساخت مجتمعهای آبی،
شهربازی ،ایجاد خیابان غذا و نمایشگاه گل را نگاهی نو به مشارکتهای مردمی
دانست و گفت :سرمایهگذاران و شهرداری باید با شناسایی نیازهای مردم ،پروژههایی
جدید را تعریف کنند .بهطور قطع شهر مشهد با حضور  ٣٠میلیون زائر ظرفیتهای
فراوانی در این خصوص دارد.
همدان

همایش انسان و محیطزیست در همدان برگزار شد

رییس اداره حفاظت محیطزیســت شهرستان همدان در همایش انسان و
محیطزیست در خصوص چالش آب در ایران گفت :در حالی که متوسط بارندگی
ساالنه در جهان حدود 800میلیمتر است ،متوسط بارندگی ایران در طول 30
ســال اخیر تنها  251میلیمتر بوده است و حجم نزوالت جوی استان همدان
بهطور متوسط ساالنه شش میلیارد و  388میلیون مترمکعب است که  67درصد
آن تبخیر میشود .بهاره نوریصفا افزود :از مجموع  95میلیارد مترمکعب آب
استحصالی ساالنه در ایران ،بیش از  90درصد آن در بخش کشاورزی مصرف
میشــود که  60درصد آن هدر میرود این در حالی است که متوسط جهانی
مصرف آب در بخش کشاورزی حدود  70درصد است.وی ادامه داد :در ایران
برای تولید یک کیلوگرم محصول  2000لیتر آب مصرف میشود در حالیکه
در کشورهای در حال توسعه برای تولید همین مقدار محصول  1300لیتر آب
به مصرف میرسد .وی مساله مدیریت منابع آبی را نقطه ضعف بزرگی دانست
و افزود :نگاه غلط مدیران و سیاســتگذاران و برخی دانشگاهیان داخل کشور،
به مســاله آب ،مدیریت غلط الگوی کشت محصوالت آببر در کشور و تصور
غلط حل مشکل آب کشور با ساخت سازههای هیدرولیکی از جمله مشکالت
مدیریتی این حوزه است.
ایالم

دومین جشنواره برترینهای شرکت توزیع برق ایالم
برگزار شد

دومین جشنواره برترینهای شرکت توزیع برق ایالم به خوان آخر رسید و با اعالم
نفرات برتر به کار خود پایان داد .در آیین اختتامیه این مراسم مدیرعامل شرکت
توزیع برق ایالم با تقدیر از زحمات همکاران در طول سال نیروی انسانی کارآمد و
ماهر را سرمایه بیبدیل هر سیستم برشمرد و گفت :برگزاری این جشنواره میتواند
نقش یک موتور محرک برای ایجاد رقابت سالم در بین همکاران داشته باشد .هادی
شیرخانی ادامه داد :تالش و کوشش پرسنل ساعی و سختکوش صنعت توزیع برق
استان برای تامین برق مشترکین که رسالت بنیادین ماست به خودی خود میتواند
باعث برتر شدن تمامی پرسنل این شرکت در بین دستگاههای خدمترسان شود.
گفتنی است دراختتامیه دومین جشنواره برترینهای شرکت توزیع برق ایالم 50تن
از کارکنان برتر مورد تقدیر قرار گرفتند و تجلیل از سالیان خدمت صادقانه مدیران
عامل ادوار این شرکت نیز از بخشهای جنبی این مراسم بود.

خوزستان

تحقق  4400متر حفاری افقی و جهتدار از سوی
شرکت ملی حفاری ایران

اهواز -لیال زرگانیان -متخصصان سختکوش شرکت ملی حفاری ایران در سال
تدار در مناطق
گذشته موفق به انجام  44هزار و  818متر حفاری به روش افقی و جه 
خشکی و دریایی کشور شدند .مدیر عملیات ویژه حفاری شرکت ملی حفاری ایران در
این ارتباط توضیح داد :این عملیات روی 81حفره صورت گرفت و در قیاس با عملکرد
سال قبل از آن از نظر متراژ هشت درصد و از لحاظ تعداد چاه  13درصد رشد نشان
میدهد.مهران عالیپور گفت :در این مدت متخصصان و کارشناسان مجرب این مدیریت
موفق به اجرای هزار و  555متر عملیات مغزهگیری از چاههای نفت و گاز شدند و پنج
تدار را از
عملیات در خصوص عبور از جداره چاه نیز انجام شد .وی حفاری افقی و جه 
روشهای روزآمد در صنعت حفاری در جهان عنوان کرد که دارای تخصص باال و کاربری
خاص از نظر موقعیت عملیات و شرایط محیطی است .
تهران

شهردار رباط کریم مطرح کرد؛

مناطقکمترتوسعهیافتهاولویتهایمدیریتشهری

شهردار رباط کریم گفت :مناطق کمترتوسعهیافته اولویتهای مدیریت شهری رباط
کریم است .محمد میرزمانی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح پروژههای عمرانی
شهرستانرباطکریمکه باحضورمحمدحسینمقیمی،استاندارتهرانبرگزارشد،طی
سخنانی اظهار داشت :همه مجموعههای این شهرستان در تالش هستند تا خدمات
خوبی به مردم ارائه دهند و نگاه ویژه ما در رباط کریم همواره به مناطق کمترتوسعهیافته
بوده است.میرزمانی افزود :منطقهای به نام حسنآباد جدیدا جزو محدوده شهری رباط
کریم قرار گرفته است و در این محله خدمات خوبی مثل احداث بوستان ارائه شده است
و همچنین در محله دیگر کمبرخوردار ۸۵۰۰متر مربع بوستان احداث شده است.وی
در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری رباط کریم پس از  ۱۹سال اجارهنشینی دارای یک
ساختمانمستقلشدهاستگفت:تخصیصیکساختمانمستقلبهشهرداریرباط
کریم ۱۵سال جزو مطالبات این شهر بوده است تا بتواند خدمات بهتری به شهروندان
ارائه کند .شهردار رباط کریم با بیان اینکه  ۶۰درصد از اعتبارات شهرداری این شهر به
پروژههای عمرانی اختصاص یافته است افزود :در آینده با این پروژهها اتفاقات خوبی در
انتظار شهرستان خواهد بود و الزم به ذکر است که بگوییم ما در رباط کریم فقط ۱۶
درصد سرانه فضای ورزشی داشتیم و ۸۴درصد با کمبود بودجه مواجه بودهایم و در مورد
فضایسبزنیزنسبتبهجمعیتتنها ۸۹درصدکسریداشتیماماسال ۹۷خوشبختانه
این شهر به یک پایگاه عمرانی تبدیل خواهد شد.
گیالن

برگزاری نشست تخصصی كارگروه آب بدون درآمد
به میزبانی گیالن

نخستین نشســت تخصصی کارگروه
بوفاضالب
آب بدون درآمد شرکتهای آ 
روستایی استانهای شمال و شمال غربی
کشــور در ســال  97دیروز بــه میزبانی
گیالن در هتل کوثر فومن برگزار شد .در

این جلســه که معاونان بهرهبرداری و روســای ادارات آب بدون درآمد و امور
مشــترکین شرکتهای آبفار اســتانهای گیالن ،مازندران ،گلستان ،اردبیل،
زنجان ،آذربایجانغربی ،شــرقی و خراسان شمالی حضور داشتند ،موضوعات
بوفاضالب کشور به کارگروههای استانی مدیریت
ابالغی شــرکت مهندسی آ 
مصرف و کاهش آب بدون درآمد بررسی شد.
پیمایش و ساماندهی انشعابات غیرمجاز و پیمایش و کنترل طبقات مصرف
مشترکین از مهمترین مباحث این جلسه بود که هریک از استانها تجارب خود
در این دو بخش مطرح کردند .همچنین نرمافزار ساماندهی انشعابات غیرمجاز
بوفاضالب روستایی استان قم تشریح شد.
توسط کارشناس شرکت آ 

رهاسازی  240میلیون مترمکعب آب از سد سپیدرود

مدیرعامل آب منطقهای گیالن گفت:
 240میلیون مترمکعب آب برای آبگذاری
بیش از هزار کیلومتر از انهار کشــاورزی
از هشــتم اردیبهشــت تاکنون از ســد
ســپیدرود رهاسازی شــد .لطفی افزود:
این میزان آب رهاسازی شده  171هزار
هکتــار از زمینهای مناطق جلگهای در
شهرستانهای لنگرود ،سیاهکل ،آستانه
اشــرفیه ،رشت ،فومن ،صومعهسرا ،ماسال و شــفت را آبیاری کرد.وی گفت:
آبگذاری کانالهای کشاورزی در مناطق مختلف به صورت تناوبی ،هر هشت روز
آبگذاری و چهار روز قطع میشود .مدیرعامل آب منطقهای گیالن با اشاره به
اینکه آبگذاری تناوبی کانالهای کشاورزی از ابتدای همین هفته آغاز شد و تا 5
مرداد ادامه دارد گفت :از امروز آبگذاری تناوبی کانالهای مناطق شرقی استان
آغاز و پایان همین هفته کانال سنگر و بخش مرکزی آبگذاری خواهد شد.
مهندس لطفی افزود :این شرکت ،آب مصرف شده را که به رودخانهها سرازیر
میشــود ،توسط ایســتگاههای پمپاژ بازچرخش کرده و دوباره به کانالهای
کشاورزی برمیگرداند.
اصفهان

سه جايزه جهاني تهران به شهرداري اصفهان رسيد

شهرداری اصفهان موفق به کسب سه رتبه و جایزه جهانی تهران در دهمين
جشنواره بينالمللي برترينهاي پژوهش و نوآوري مديريت شهري و چهارمین
کنفرانس علمی مدیریت شهری ،اقتصاد نوین شهری و درآمدهای پایدار شد.
اختتامیه دهمين جشنواره بينالمللي برترينهاي پژوهش و نوآوري مديريت
شهري در حالي برگزار شد كه از مجموع  3هزار و  570اثر تحقیقاتی و پژوهشی
ارسالي به دبيرخانه جشنواره ،در نهایت  15اثر به عنوان برگزیده انتخاب شد.
لونقل و ترافیک شــهرداری
در اين ميان پویش مردمی ترافیک معاونت حم 
اصفهــان با موضوع «پیادهراه کردن خیابان چهارباغ عباســی با اجرای طرح
سهشنبههای بدون خودرو و دو طرح ،با عنوان استانداردها و دستورالعملهای
اجرایی کاشت و حفاظت از گیاهان فضای سبز پارکها و معابر شهر اصفهان
و طرح توجیهی و عملیاتی کاهش تعداد دفعات نظافت با هدف حفظ کیفیت
نظافت شهر اصفهان موفق به کسب عنوان برتر و جایزه جهانی تهران در بخش
تجارب موفق در کاربست پروژههای پژوهشی شد.

