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خبر
تدابیر اندیشیده شده در گذشته و
تالش های کنونی کارکنان شرکت آب
و فاضالب استان مرکزی

در کنترل سیالب ها و کاهش
خسارات وارده به تاسیسات

اراک ـ کمالآبادی :در نظر گرفتن مسیر
برای گذر سیالب های احتمالی در زمان
احداث تصفیه خانه فاضالب شهر اراک و
همچنین تالش های بی وقفه همکاران
شرکت در هدایت سیالب ها شرایط خروج
سیالب ها را به سمت بیرون از تصفیه خانه
و نهایتا ً تاالب میقان فراهم کرده است.
به دنبال بارندگی های شدید و بی سابقه
در روزهای آغازین سال  1398خورشیدی در
برخی از استان های کشور به ویژه استانهای
غربی ،جنوب غربی و مرکزی و وقوع سیل
در این استان ها با درجه های کم و زیاد ؛
برخی از شهرهای استان مرکزی نیز با شدت
کمتری در مقایسه با دیگر استان ها ،درگیر
سیالب ها شدند  ،به طوریکه عالوه بر
آسیب به زیر ساخت های شهری  ،خساراتی
نیز به تاسیسات و شبکه های آب و فاضالب
وارد شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و
فاضالب استان مرکزی ،یوسف عرفانی نسب
سرپرست شرکت آب و فاضالب استان
مرکزی با اشاره به آسیب های وارده به
تاسیسات آب و فاضالب استان تصریح کرد:
خسارات وارده به تاسیسات فاضالب شهر
اراک در اثر ورود آبهای سطحی به شبکه
جمع آوری و در نهایت تصفیه خانه فاضالب
شهر  ،آب گرفتگی شدید یکی از تصفیه خانه
های فاضالب شهر مهاجران و متضرر شدن
این تصفیه خانه و همچنین خسارات وارده
به برخی از نقاط شبکه های توزیع آب در
تعدادی از شهرهای استان ازجمله آسیب
هایی هستند که در اثر سیالب های ناشی
از بارندگی های اخیر در تاسیسات آب و
فاضالب استان مرکزی رخ داده است.
وی ضمن ابراز قدردانی از تالش های
صورت گرفته در کاهش خسارات وارده
از طریق جابهجایی مسیر سیالب ها در
شهرهای استان گفت :با اقدامات پیشگیرانه
و عملکرد به موقع در زمان وقوع بحران توسط
مسئوالن و کارکنان شرکت این آسیب ها به
حداقل رسیده و خدمات رسانی در بخش آب
و فاضالب به مردم استان همچنان و بدون
وقفه ادامه دارد.
عرفانی نسب از همکاری شرکت آب و
فاضالب با شهرداری ها برای باز کردن مسیر
آبهای سطحی در شهرهای استان یاد کرد و
افزود :در این راستا می توان به باز کردن
مسیر آبهای سطحی در منطقه سنجان ،
قنات ضامنجان و حوضچه جمع آوری آب
آشتیان اشاره کرد.
وی با اشاره به اعزام نیرو و تجهیزات برای
امداد رسانی به مناطق سیل زده استان های
خوزستان و لرستان افزود :این راستا تعداد
یک دستگاه جنتکس ،دودستگاه واترجت،
دودستگاه پمپ  spچهار اینج  ،یک دستگاه
جرثقیل ،یک دستگاه ایسوزباری  ،یک
دستگاه خودوری پیکاپ مدیریت بحران ،
یک دستگاه خودروی کاپرا دوکابین تجهیزات
جنتکس و واتر جت به همراه نیروهای
متخصص به این مناطق اعزام شدند.
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مديرعامل جمعيت هالل احمر فارس اعالم كرد

حضور فعاالنه هاللاحمر فارس در حادثه سیل شیراز و خوزستان
حسین درویشی یکشنبه بیست و پنج فروردین
با حضور در یک کنفرانس خبری به اهمیت
مدیریت بحران در مواقع بروز حوادث مختلف
اشاره و تاکید کرد که در حادثه سیل شیراز و
کشور ،هالل احمر فارس ،در عمل میزان آمادگی
و توانمندی خود در ارزیابی و مدیریت بحران و
امدادرسانی را به نمایش گذاشت.
او در خصوص اقدامات انجام شده در سیل شیراز،
نخستین اقدام در این حادثه را ارزیابی بحران و در
نهایت تصمیمگیری در خصوص اقدامات دانست
و گفت :اسکان اضطراری مردم در شهرک سعدی
نخستین اقدام جمعیت هالل احمر فارس بود که با
استفاده از مکانهای در اختیار شامل یک حسینیه
و یک مسجد ،انجام شد.
درویش با اشاره به برخی پیامهای منتشر
شده در فضای مجازی مبنی بر حاضر نبودن
امدادگران هاللاحمر در سیل شیراز ،گفت:
تغذیه در زمان اسکان اضطراری از وظایف اصلی
این جمعیت است و از روز دوم شروع به توزیع
اقالم امدادی در منطقه سعدی کردیم.کمیتهای
متشکل از دستگاههای مختلف تشکیل شد و در
ابتدا تنها  ٥واحد مسکونی در منطقه سعدی
تا سقف خانه آبگیری شده بود اما در کوچهها
تعداد این نوع واحدها به  ٨٥واحد رسیده بود .
مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس با بیان
اینکه بستههای زیستی و تغذیهای به ارزش
یک میلیون و  ٧٠٠هزار تومان بین سیلزدگان
سعدی توزیع شد و بالغ بر چهار هزار و ٤٧٣
نفر خدمات اسکان اضطراری دریافت کردند،
خاطرنشان کرد :ستاد فرعی این جمعیت در
حسینیه آلمحمد تشکیل و سبد زیستی و غذایی
میان خانوارهای این منطقه توزیع شد .
درویشی با بیان اینکه بستههای غذایی هالل
احمر  ٢٤ساعته ،هفتگی و ماهانه است که بین
سیل زدگان توزیع شد ،گفت :با تکمیل فرم و در
واقع شناسنامه امدادی میان سیل زدگان اقالم
میان خانوارها توزیع شد .
وی با بیان اینکه عالوه بر شیراز  ٢١شهرستان
استان درگیر سیل و آبگرفتگی شده بودند ،گفت:
 ٧٢تیم عملیاتی در قالب  ٣٦٦امدادگر در سیل
شیراز به کارگرفته شدند .
مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس اعالم
کرد که طی روزهای سیل شیراز چهار هزار و ٤٧٣
نفر اسکان اضطراری در این کالنشهر اسکان

مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان فارس با انتقاد از طرح مطالبی غیرواقع از فعالیت امدادگران این جمعیت در سیل شیراز ،گفت:
براساس مستندات موجود ،امدادگران این جمعیت عالوه بر اینکه در حادثه شیراز حضوری پررنگ و تاثیرگذار داشتند اکنون هم در خوزستان
منشاء خدمات مناسبی هستند.

طی روزهای
سیل شیراز
چهار هزار
و ٤٧٣
نفر اسكان
اضطراری در
این كالنشهر
اسكان داده
شدند
داده شدند .
درویشی همچنین به اعالم شماره حساب
جمعیت هالل احمر فارس برای کمک رسانی
به سیل زدگان شیراز هم اشاره و با بیان اینکه
کمکها همچنان ادامه دارد ،گفت :تا روز
گذشته برای منطقه سعدی شیراز  ٤١٥میلیون
تومان توسط خیرین واریز شده است .
وی عنوان کرد :شش هزار و  ٨٦٤قوطی
کنسرو ،شش هزار و  ٥٠قرص نان ،چهار هزار
و  ٦٣٠کیلو برنج ٥٦٠ ،بطری روغن  ،٩٠٠یک
هزار و  ٧٠٩کیلوگرم حبوبات ،یک هزار و ٦٦٩
کیلوگرم قند و شکر ،دو هزار و  ٦٢٧تخته
پتو ٧٤٢ ،تخته موکت و دو هزار و  ٢٠٠بطری
آب معدنی طی روزهای اسکان اضطراری میان
سیلزدگان توزیع شد .
مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس اظهار
کرد :شش کشته که در خودروهای ورودی

دروازه قرآن گرفتار شده بودند توسط امدادگران
هالل احمر بیرون کشیده شد .
درویشی با بیان اینکه هالل احمر وقت طالیی
 ٥دقیقه خود را برای نجات کشته شدگان
به دلیل ترافیک و شلوغی از دست داد اما
اظهارنظری نسبت به دیگر دستگاهها نداشت
و البته این هم گفت که در زمان سیل امکان
اعزام سریع نبود زیرا در مواقع سیل خروشان
امدادرسانی سخت است و کسی که در مسیر
قرار بگیرد نجات آن به دقیقه نمیرسد .
مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس همچنین
عملیات امدادی این جمعیت برای سیل زدگان
استانهای لرستان و خوزستان اشاره و عنوان
کرد :فارس استان بزرگی است و تعداد داوطلبان
آن با توجه به تعدد و گستردگی شهرستان ها
زیاد است و به همین دلیل آمادگی خود را برای
در اختیار گذاشتن نیروهای امدادی و انبارهای

غذایی اعالم کردیم .
درویشی خاطرنشان کرد که  ٢٣کامیون و تریلر
کمک از انبارهای هالل احمر فارس و  ١١کامیون
نیز حاوی کمکهای مردم شیراز به استانهای
سیل زده ارسال شده است ،به انتخاب فارس
به عنوان استان معین شهرستانهای شوش و
شوشتر اشاره و اضافه کرد :از شهرستانهای
آباده و مرودشت  ٢٠نفر و از المرد نیز یک تیم ٢٠
نفره به همراه  ١٠خودروی امدادی ،یک خودروی
ارتباطی به این شهرستانها اعزام شدهاند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس با بیان
اینکه یک انبار در شهرستان شوشتر مستقر و
سه اردوگاه برای اسکان اضطراری با  ٤٠٠خانوار
فعال شده است ،اضافه کرد :در شوش نیز ١٠
ارودگاه اسکان اضطراری برای  ٥٨٦خانوار و سه
هزار نفر جمعیت توسط جمعیت هالل احمر
فارس راهاندازی شده است .

رشد  54درصدی تولید در مجتمع فوالد سبا

اصفهان  -راعی :کارکنان بلندهمت مجتمع فوالد سبا در سال
 ،1397در اولین سال بهرهبرداری از توسعههای انجامگرفته
با افزایش بهرهوری در تجهیزات و نیروی انسانی توانستند با
تولید یکمیلیون و  194هزار و  608تن کالف گرم ،به رشد
تولید  54درصدی نسبتبه مدت مشابه سال قبل دست یابند.
احمد احمدیان گفت :بهمنظور تأمین حداکثری بازار داخل
کشور ،بنابر تأکید مدیریت ارشد شرکت فوالد مبارکه سهم
عمده این میزان تولید مربوط به محصوالت ضخامت پایین
( 2- 2.5میلیمتر) است که یکی از نیازهای اساسی بازار داخل
به شمار میآید.

یادداشت
علی اصغر مونسان*
رشد روزافزون جمعیت شهری و به تبع آن افزایش
دخالتهای بشری در محیط زیست و به مخاطره
انداختن آن ،انسان را واداشته تا نسبت به حفظ
و بازگشت مواد اقداماتی انجام دهد که امروزه این
موضوع نظر بسیاری ازکارشناسان و مدیران شهری
را به خود معطوف کرده است.در کل به سبب نوپایی
سیستمهای مدیریتی پسماند در پاكدشت و نبود سیستم
مدیریتی مدرن و کالسیک دراین خصوص ،نیاز به مشارکت کلیه مدیریتها
است كه با استفاده از تجربیات و طرحهای موفق سایر شهرها که تناسبی با
شهر ما دارند ،می توان به این هدف نزدیک شد ازآنجاییکه کنترل و دخالت
شهروندی عالیترین سطح مشارکت است و باعث فرهنگ سازی و افزایش
حس مشارکت شهروندان است ،مدیران باید برنامه ریزی در خصوص اصالح
ساختار مدیریتی و مشارکت بخش خصوصی و ایجاد بازار مناسب برای خروجی
های طرح انجام دهند.در شهر پاكدشت ساالنه مقدار زیادی پسماند تولید می
شود و رشد ساالنه آن نیز قابل توجه می باشد .از طرف دیگر سهم پسماندهای
خشک از کل پسماند تولیدی نیز به آرامی در حال افزایش است ارزش قابل
توجه تفکیک پسماند خشک در مبدأ و تولید انرژی از پسماند ازنظر محیط

مدیر مجتمع فوالد سبا مهمترین اقدامات انجامگرفته در
سال  1397برای افزایش تولید و پشت سر گذاشتن منحنی
یادگیری ( )Learning cureتجهیزات خطوط تولید را به شرح
زیر برشمرد:
راهاندازی کالفپیچ شمارۀ  2نورد گرم ،رفع و انجام پانچهای
باقیماندۀ توسعه ،تأمین نیروی انسانی موردنیاز توسعه،
تدوین چارت پرسنلی جدید متناسب با توسعۀ خطوط تولید،
راهاندازی و بهرهبرداری از نیروگاه  ،CHPانجام بخشی از
اصالحات کورۀ قوس شمارۀ یک بدون حضور کارشناسان
شرکتهای خارجی.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد با توجه به
اهمیت تأمین ورق موردنیاز بازار داخل ،موفقیتهای اخیر
علیرغم همۀ محدودیتها ،ازجمله خشکسالی در فصل
تابستان و کاهش آب خام ورودی به ناحیه به دست آمد و
در این زمینه چندین پروژه با تالش شبانهروزی تمامی کارکنان
آبرسانی ،گروه فنی خدمات پشتیبانی و مدیریت خدمات
فنی و پشتیبانی تعریف و اجرا شده است که اهم آن به این
شرح است :تصفیه و بازچرخانی پسابهای صنعتی فوالد سبا،
خرید و تصفیۀ پسابهای صنعتی کارخانههای مجاور ،نصب
و راهاندازی پکیجهای سیار تصفیۀ آب به روش اسمز معکوس
و تصفیۀ مجدد آب ریجکت تصفیهخانۀ پساب ،بهکارگیری
راهکارهای مؤثر در افزایش سیکل تغلیظ آبهای گردشی جهت
کاهش بلودانها که این فعالیتها عالوه بر عبور از بحران
خشکسالی منجر به کاهش مصرف آب خام ناحیه شده است.
دستیابی به رکورد جهانی کاهش مصرف آب در کالف گرم
بخش دیگری از سخنان مدیر مجتمع فوالد سبا بود .وی در
این زمینه خاطرنشان کرد :بر اساس آمارهای رسمی میزان
مصرف آب خام این مجتمع در سال  97برابر  2/3مترمکعب
بر تن کالف گرم محاسبه شده که در مقایسه با مدت مشابه
در سال  96که معادل  2.5مترمکعب بر تن کالف گرم بوده،
کاهش  45درصدی داشته است.
وی در ادامه تصریح کرد :علیرغم افزایش  16درصدی تولید
آهن اسفنجی و رشد  54درصدی کالف گرم ،مصرف آب
کاهش یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی گیالن خبر داد :

اعزام  ۲۰دستگاه ماشین آالت سبک
و سنگین راهسازی به مناطق سیل
زده لرستان

پدرام مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه
و شهرسازی گیالن با اعالم این خبر گفت۲۰ :
دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین راهسازی
به مناطق سیل زده استان لرستان اعزام شده
است و در تالشیم که تعداد بیشتری از ماشین
آالت سنگین را جهت همیاری با مردم به
مناطق سیل زده در استان لرستان اعزام کنیم.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی
اداره کل راه و شهرسازی گیالن ،وی با اشاره
به اینکه استان های گیالن و آذربایحان غربی
استانهای معین ویژه استان لرستان در نظر
گرفته شده اند خاطرنشان کرد  :مسولیت
بازسازی مناطق سیل زده استان لرستان با این
دو استان است.
پدرام اضافه کرد  :با توجه به لزوم همیاری،
مساعدت و کمک رسانی به هموطنان گرفتار
در واقعه طبیعی سیل ،با هماهنگی انجام
شده ،این تعداد ماشین آالت سبک و سنگین
با همکاری دستگاه های اجرایی استان و بخش
خصوصی عازم استان لرستان شد.
همچنین استاندار گیالن در آیین بدرقه
کاروان ماشین آالت گفت :که باید همه ما در
بازسازی مناطق سیل زده استان لرستان از هیچ
کوششی دریغ نکنیم و به یاری همنوطنان خود
بشتابیم و در آبادانی این مناطق سهم مهمی
داشته باشیم.
مصطفی ساالری در پایان با اشاره به
اینکه کمک به این عزیزان وظیفه ملی و
دینی ما است گفت  :درد امروز سیلزدگان
درد مشترک همه مردم ایران اسالمی است
و هر مؤمن و مسلمانی باید دلسوز شرایط
و وضعیت همنوعان خود باشد و یاریشان
کند.

رصد لحظه ای شبکه برق منطقه ای
خوزستان با بازدیدهای هوایی

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای
خوزستان،معاون هماهنگی انتقال توانیر و
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از
خطوط و پست های در معرض سیالب برای
سومین بار بازدید هوایی کردند.
محمود دشت بزرگ ،سید زمان حسینی
و حسن کریمی به همراه معاونین شرکت
از خطوط و پست های در معرض سیالب با
بالگرد شرکت توانیر بازدید کردند.
در این بازدید از مسیرهای حمیدیه،
بستان ،سوسنگرد و دشت های اطراف اهواز
بازدید و آخرین تغییرات وضعیت پست ها
و خطوط سیل زده مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این بازدید دکل های نیازمند ترمیم و
پست های در معرض خطر نهایی مشخص
و عملیات تقویت و ایجاد سیل بند در اطراف
پست ها در دستور کار قرار گرفت.
شایان ذکر است ،با وجود آنکه دو هفتهای
از بحران سیالب در خوزستان می گذرد و
بخش زیادی از خطوط و تعدادی از پستهای
برق منطقه ای خوزستان در معرض خطر
سیالب است شبکه برق به صورت پایدار بوده
و خاموشی در شبکه رخ نداده است.

مديريت شهری و تفكيك پسماند
زیستی ،بهداشتی و اقتصادی ازیک طرف و دفن صحیح و بهداشتی و همگامی با
سایر تكنولوژی از طرف دیگر ،اتخاذ استراتژی مناسب و برنامه اجرایی متناسب
را برای شهر پاكدشت تجویز می کند مشارکت شهروندان در امر تفکیک پسماند
از مبدأ بسیار مهم است و برای این کار جلب رضایت آنها مطرح می شود با
استفاده از آموزش گسترده می توان مردم را از این طرح آگاه ساخت و در آنها
انگیزه های مختلفی در جهت شرکت در این طرح ایجاد کرد.به لحاظ تاریخی
و سیاسی ،مردم نسبت به بسیاری از مسائل به شهرداری و مدیریت شهری
اطمینان الزم را ندارند.در این میان شهرداری برای جلب مشارکت مردمی می
تواند ،در مواردی مثل سهیم کردن سود ناشی از بازیافت ،با شهروندان خود
سهیم کند و در مقیاس مدیریت پسماندهای شهری ،شهروندان و مدیران به
این ترتیب در چرخه پایداری محیط زیستی نقش عمده ای را بازی میکنند.از
طرفی به منظور شناسایی پتانسیلهای رفتارگرایانه مردم درزمینه مشارکت و بهره
گیری از نتایج آن در برنامه ریزی مدیریت مشارکت برای اقشار مختلف ضروری
به نظر می رسد آموزش شهروندان قبل از هرگونه اقدام مدیریت پسماند،
بسیار ضروری است .امروزه یکی از کارآمدترین سازوکارهای مدیریت شهری در
توسعه فرهنگ شهروندی و افزایش آگاهی و دانش شهروندان و رفع معضالت
ومشکالت شهری به ویژه مدیریت پسماندهای شهری ،بهره مندی از فرآیند
آموزش های شهروندی می باشد و عدم توجه به آن موجب رکود بخش مدیریت

پسماند در نظام مدیریت شهری و همچنین باعث فراهم نشدن شرایط توسعه
پایدار شهری خواهد شد.پیشنهاد میشود قبل از اینکه مدیریت پسماند برنامه
های آموزش شهروندی  ،به صورت جامع اجرا شوند ،ابتدا چند برنامه آموزش
شهروندی را به صورت آزمایشی در یک یا چند منطقه از مناطق شهر به اجرا
درآورند( اقدامی كه توسط شهرداری پاكدشت در حال انجام آن است) و پس
از ارزشیابی از برنامه ها چنانچه نتیجه بخش و موفقیت آمیز بودند و هیچ گونه
مانع یا مشکل اجرایی وجود نداشت،آ نها را به صورت جامع و گسترده انجام
دهند .درصورتی که یک برنامه دارای نقص یا اشکاالت فنی و اجرایی باشد،
توجه به این پیشنهاد ،باعث خواهد شد از اتالف منابع مادی و انسانی به صورت
وسیع و گسترده جلوگیری شود.با توجه به اینکه هر نظام آموزشی اعم از رسمی
و غیررسمی نیازمند یک ساختار سازمانی مشخص ،مدون و ستادی است تا
مدیریت و برنامه ریزی امور را در همه مراحل (سیاستگذاری ،طراحی ،اجرا
و ارزشیابی) مدیریت و نظارت کند و از بی برنامه گی و موازی کاری و اتالف
منابع و سرمایه جلوگیری کند ،پیشنهاد می شود که سازمان مدیریت پسماند
شهرداری با همكاری معاونت اجتماعی اقدام به تأسیس و راه اندازی مرکزی
تحت عنوان «مرکز آموز ش های شهروندی» کند تا از طریق این مرکز تمامی
برنامه ها و فعالیت های آموزش شهروندی هدایت و برنامه ریزی شود چنین
مراکزی امروزه در اكثر شهرها وجود داشته و یا در حال شکل گرفتن است.

بنابراین ضروری به نظر می رسد که در شهری چون پاكدشت  ،چنین مرکزی با
هدف ارتقا و توسعه فرهنگ شهروندی و اسالمی تأسیس و راه اندازی شود (
در صورت راه اندازی و وجود این مركز نسبت به ارتقاء و كیفی سازی آن اقدام
شود) لذا مبحث مدیریت پسماند شهری ،زمانی می تواند هدفمند باشد .که
شهروندان آن به عنوان اعضای جامعه شهری آموزشهای الزم را فراگرفته باشند
برای ایجاد مشارکت شهروندان در کنار ارتقاء سطح فرهنگ محیط زیستی آنها
اقدامات زیر ضروری به نظر می رسد:
 تشویق شهروندان فعال درزمینه فعالیت های محیط زیستی تشکیل گروههای حامی محیط زیست و ترویج فرهنگ محیط زیستی اهداء تسهیالت ویژه ساخت و ساز با ساختمان های نوسازی که سیستمکاهش زباله را لحاظ می کنند
 جریمه واحدهای صنفی که تولید زباله انبوه دارند برخورد قانونی با واحدهای صنفی و یا شهروندانی که در خارج از ساعتبرنامه جمع آوری ،پسماندهای خود رادر معابر رها می سازند.
 تعیین استراتژیهای الزم جهت کاهش پسماند در مدیریت شهری همکاری رسانه های عمومی بهخصوص صداوسیما جهت تبلیغات و اطالعرسانی
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