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اخبار
اقدامات ناحیه شرق که عبور از
تابستان بدون خاموشی را رقم زد

مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق
منطقه ای خوزستان اقداماتی که در این ناحیه
برای حفظ پایداری شبکه برق در تابستان ۱۴۰۰
انجام شده بود را تشریح کرد .محمد سلبی بیان
کرد :ناحیه شرق به علت دارا بودن پست های
انتقال بسیار مهم و حساس امیدیه یک و امیدیه
دو و همچنین خطوط تبادلی  ۴۰۰و  ۲۳۰کیلوولت
درون استانی و برون استانی و وجود بانک خازنی
 ۳۰۰مگاواری و راکتور های  ۵۰و  ۱۵۰مگاواری از
اهمیت و حساسیت بسیار باالیی برخوردار است.
وی افزود :این امور به منظور پایداری و بهینه
سازی شبکه و همچنین گذر از تابستان بسیار
گرم  ۱۴۰۰و کنترل بار مصرفی ناحیه()۳۵۰ MW
و بار بخش انتقال ناحیه ( )850 MWاقداماتی
بشرح ذیل انجام داده که باعث پایداری شبکه و
کاهش حوادث و خاموشی ها ،کاهش ترموویژن
ها و دیفکت های شبکه شده بود.
-۱فیلتراسیون ،تصفیه ،رفع اشکال و رفع نشت
روغن اساسی از ترانس های T۷ ، T۶ ، T۲ ، T۱
 T۱۱ ، T۱۰ ، T۸ ،پست امیدیه یک و  T۱پست
رامشیر -۲اجرای برنامه های سرویس و نگهداری
تجهیزات درحالت باخاموشی ،بدون خاموشی
و کاردرحالت برق دار بصورت -۳ % ۱۰۰رفع
اشکاالت و دیفکتهای تجهیزات شبکه بصورت
-۴رفع اشکال از ده دستگاه کلید
% ۹۵
هوایی مربوط به بانک های خازنی  ۳۰۰مگاواری
امیدیه دو و آماده سازی و درمدار قراردادن
کلیه بانک های خازنی ناحیه -۵رفع اشکال و
رفع نشت روغن از ده دستگاه ترانس جریان و
ترانس ولتاژ قدیمی (  CTو  ) CVTپست امیدیه
یک -۶سرویس و اورهال تعدادی از بریکرها
و کلیدهای هوایی معیوب پست های امیدیه
دو  ،امید ،میانکوه ،امیدیه یک (  ۲۰دستگاه
) -۷تعمیر و رفع اشکال اساسی از بریکرهاو
کلیدهای هوایی پارس سوئیچ پستهای امیدیه یک
و ایثار توسط نمایندگان شرکت پارس سوئیچ ( ۱۰
دستگاه ) -۸تعویض رله های قدیمی و معیوب
خط  ۹۰۵امیدیه دو – شهید عباسپور و اصالح
مدارات و تنظیمات رله های خطوط  ۹۱۶امیدیه
دو – چغادک و  ۹۰۴امیدیه دو -ماهشهر و ۷۲۱
ایثار -۹رفع موارد ترموویژن خطوط و تجهیزات
شبکه -۱۰رفع دیفکت ها و اشکاالت تعدادی
ازخطوط ناحیه شامل اصالح سیم  ،اصالح
شیلدوایر  ،تعویض چمبر  ،نصب شیلدوایر و
نصب دمپر  – ۱۱جمع آوری نیزار و باتالق اطراف
دکل های  ۷و  ۸خطوط  ۸۰۰و  ۸۰۱امیدیه یک –
امید – پازنان و ایجاد فونداسیون و دیوار چینی
هر چهار لگ دکل های مذکور  – ۱۲نصب نبشی
های سرقتی دکل های ناحیه به مقدار بیش از ۶
هزار کیلوگرم  – ۱۳خاموش نمودن بیش از ۴۰۰
پروژکتور و وسایل روشنایی و سرمایشی در پست
های ناحیه بمنظور مدیریت مصرف انرژی

کاهش  ۳۵درصدی رسوب انواع
کاال در بندرامیرآباد
محمدعلی موسی پور به اهمیت کاالهای
اساسی  ،ضروری و مواد اولیه جهت تولید که در
ماههای اخیر وارد کشور شده و تاثیر مستقیمی
بر معیشت مردم داشته است اشاره کرد و در
این راستا از کاهش حدود  ۳۵درصدی رسوب
کاال از  ۴۰۰هزار تن به  ۲۶۲هزار تن با همکاری
دستگاههای ذیربط در  ۳ماه اخیر در بندرامیرآباد
خبر داد .وی مکاتبه و هماهنگی با صاحبان
کاالهای اساسی در خصوص تسریع در خروج
کاالها و نیز هماهنگی و برگزاری جلسات با سازمان
های مرتبط در امر ترخیص کاالهای اساسی از
جمله گمرک ،ادارات کل دامپزشکی و استاندارد
و تامین به موقع کامیون و واگن مورد نیاز برای
حمل کاالهای اساسی از بندرامیرآباد به مقاصد
هدف را از اقداماتی برشمرد که جهت تسریع در
انجام رویههای مرتبط با خروج کاالها از این بندر
در ماههای گذشته انجام شده است .موسی پور
در پایان معتقد است در شرایط جنگ اقتصادی
و تحریم ظالمانه دشمن علیه کشورمان  ،باید از
فرصت حضور وارد کنندگان دغدغه مندی که در
این شرایط توانستند  ،کاال به داخل کشور وارد
کنند بهره برد و با تسریع در روند صدور مجوزهای
الزم شرایط بازار را به نفع مردم تغییر داد

اخبار

مدیر خدمات شهری شهرداری همدان:

سامانههای هوشمند سازی نظیر  SDIو AVLراه اندازی میشود
حسین مردانی با بیان اینکه پیادهسازی سامانه
 AVLظرف مدت  5ماه صورت پذیرفت ادامه داد:
با راهاندازی این سامانه که بزودی به بهرهبرداری
خواهد رسید؛ تمامی خودروهای فعال مجموعه
خدمات شهری در نقشه ،نمایش داده میشود و
تمام عملیاتها در شرایط بحرانی سیل ،برف ،باران
و ، . . .قابل رصد است.
وی همچنین با اشاره به عملکرد سایر سازمانها
و مدیریتهای تابعه معاونت خدمات شهری ،از
احداث مجموعه فرهنگی ،تفریحی و ورزشی ویژه
بانوان خبرداد که جانمایی آن صورت گرفته است و
آغاز عملیات اجرایی آن ،در دستور کار قرار دارد؛
همچنین بهمنظور حفظ فرهنگ سقاخانه ،برای هر
شهید شاخص در حوزهها و قشرهای مختلف یک
سقاخانه ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد :همچنین یکی از استراتژیها و
راهبردهای مقابله با شرایط خشکسالی در فضای
سبز همدان کنترل و بازرسی در نحوه آبیاری فضای
سبز شهری میباشد و در خصوص مدیریت صحیح
و بازرسی و کنترل نحوه آبیاری فضای سبز این
معاونت اقدام به تشکیل اکیپ نظارت با عنوان "
گشت بازرسی و کنترل آبیاری فضای سبزشهری "
در طول مدت  3ماه نموده است.
معاون خدمات شهری شهرداری همدان درباره
اقدامات سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
تصریح کرد :طی  5ماه اول سال جارین آماده
سازی و کاشت درختان در سطح شهر  ،جمع
آوری اطالعات شناسنامه پارکهای شهری جدید
االحداث و کارگاهی فضای سبز و ثبت در شناسنامه
پارک ها ،نظارت مستمر و روزانه به کارگاهای فضای
سبز و نگهداری در مناطق چهارگانه ،نمونه برداری
و بررسی نتایج آزمایشات خاک ،برداشت اطالعات
چاههای مناطق در خصوص شناسنامه دار کردن چاه
ها ،هوادهی درختان چنار در مناطق  2و ،1پایش و
نمونه برداری از آفات و بیماریها درخصوص زمان
سمپاشی درختان سطح شهر نموده است.
وی ادامه داد :ساخت المان شهید به ارتفاع  9متر
در میدان امام خمینی(ره) ،نصب تندیس محمود
اجل در میدان گنجنامه ،برگزاری نخستین سمپوزیوم
مجسمه سازی مشاهیر و مفاخر شهر همدان از
قبل از اسالم تا  1300برای ساخت  23سردیس،
طراحی و نظارت بر اجرا ی نقاشی دیواریهای سطح
شهر ،همچنین اکران بنرهای مناسبتی در سازههای
تبلیغاتی سطح شهر  ،آماده سازی و نصب سازههای
موقت تبلیغاتی در سطح شهر جهت تبلیغات
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شورای
اسالمی شهر اعم از سازههای فلزی ،سازههای
داربستی و  . . .در حدود  5000متر مربع ،ساخت و
نصب  360متر مربع بیلبورد تبلیغاتی ،صدور اخطار
و جلوگیری از تابلو سردرب غیر مجاز و نامتعارف ،
نصب تابلوهای اسامی كوچهها (پایه دار و جداره ای)
به تعداد حدودا 400عدد ،برداشت ،ساخت و نصب
پالك منازل به تعداد حدودا  3000عدد - ،طراحی
و پیگیری ساخت و نصب تابلو راهنمای مسیر به
تعداد 20عدد ( 90مترمربع) ،آذین بندی سطح شهر
با بیش از  30000متر ریسه پارچه ای در هر مراسم
و بیش از  6500متر ریسه  ،LEDرفع نقص مبلمان
شهری و تاسیسات بیش از  6000مورد ،نصب
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مبلمان شهری (سطل و سر چراغ) بیش از  150مورد
از دیگر اقدامات سازمان سیما ،منظر و فضای شبز
شهری بوده است.
مردانی درباره عملکرد حوزه آتش نشانی و خدمات
ایمنی ضمن تاکید بر شرکت این سازمان در1585
مورد عملیات که از این تعداد 636مورد عملیات
اطفاء حریق 823 ،مورد امداد ونجات و 126مورد
احتیاط حریق بوده است بیان کرد :از برنامههای آتی
این سازمان نیز میتوان به اقداماتی نظیر احداث
ایستگاه آتش نشانی در نمایشگاه بین المللی بعد
از انجام اقدامات قانونی تملک ملک و همچنین
تبدیل به احسن تعدادی از خودروهای عملیاتی
اشاره کرد و به منظور ارتقا در تسریع خدمات
رسانی به شهروندان اقدام به تهیه و توزیع تجهیزات
و وسایل مورد نیاز ایستگاه ها ،خرید یک دستگاه
سرور  ، AVLخرید یک دستگاه پیکور ،خرید سه
پایه نجات به همراه وینچ برقی و اره برقی ،تحویل
گرفتن ده دست لباس مقاوم در برابر مواد شیمیایی،
خرید وسایل امداد ونجات ،خرید هوز رمپ برای

اولین بار در سازمان ،تجهیز اولین خودروی نجات
سبک جفت دیفرانسیل ،خرید الستیک جهت
خودروهای سنگین ، ،تهیه،نصب و کد گذاری شیر
های هیدرانت در سطح شهر با مشارکت سازمان فن
آوری اطالعات و نقطه یابی آنها با دستگاه  RTKو
ساخت اولین انبار ذخیره سوخت در ایستگاه بهشت
و اصالح خروجی آن با مشارکت شهرداری منطقه
 3نمود .

آذربایجان شرقی  -فالح :مدیرعامل شرکت آبفای استان جهت
هم اندیشی و بررسی مشکالت کالنشهر تبریز در حوزه آب و
فاضالب در جلسه علنی شورای اسالمی تبریز حضور یافت.
در این جلسه که با حضور اعضای شورا در سالن جلسات شورای
اسالمی شهر تبریز برگزار شد ،مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی،
معاون بهره برداری و توسعه آب و نیز برخی معاونان و مدیران
آبفا نیز حضور داشتند .در این جلسه ابتدا مسائل مربوط به
آب و فاضالب شهرستان تبریز توسط اعضای شورا مطرح شد،
سپس علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آبفا آذربایجان شرقی به
بیان نقطه نظرات خود پرداخت .رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با اشاره به ادامه اجرای
پروژههای آب و فاضالب اظهار کرد :رشد و گسترش شهر و
تکمیل نشدن برخی زیرساخت ها باعث بروز مشکالت عدیده ای
برای مردم و همچنین دستگاههای متولی مربوطه نظیر شرکت

عملیات آسفالت خیابان سی برنج و روستای زمان آباد مسجدسلیمان انجام شد
عملیات اجرای آسفالت خیابان سی برنج و روستای زمان آباد شهر
مسجدسلیمان به مساحت  13500متر مربع با همت شرکت بهره برداری
نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد .
این اقدام در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی صنعت
نفت و توسط اداره خدمات مهندسی و بهسازی اماکن شرکت
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با اجرای حدود  10000متر
مربع در منطقه سی برنج و  3500متر مربع در روستای زمان آباد
انجام شد .
منطقه ی سی برنج که در مجاورت چشمه های طبیعی نفت قرار دارد
یکی از مناطق کم برخوردار واقع در مرکز شهر مسجدسلیمان است که بهبود
وضعیت جاده ارتباطی اش مورد مطالبه ساکنان آن قرار داشت و با عنایت و مساعدت مدیرعامل
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان خواسته ی اهالی محترم این منطقه اجابت و در راستای
عمل به مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان اصلی آن
اجرا گردید.
همچنین با درخواست اهالی روستای زمان آباد که یکی از روستاهای بزرگ و پرجمعیت ورودی
شهر مسجدسلیمان است ،عملیات اجرای روکش آسفالت جاده این روستا که پیش از این خاکی و از
وضعیت نامناسبی برخوردار بود به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد.
یادآوری می نماید  ،شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان پیش از این و در راستای عمل به
مسئولیت های اجتماعی و افزایش سطح رضایت مندی شهروندان  ،عملیات روکش آسفالت مناطق
باغ ملی،خیابان اصلی کوی شهید چمران ،پشت برج،نمره، 40نفتون ،پشت فرمانداری سابق ،کمپ
کرسنت  ،سه راهی مالکریم را اجرا نموده است .

رونمایی از برنامههای توسعه
کشاورزیاحی اکننده

معاون خدمات شهری شهرداری همدان با گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت :سامانههای هوشمند سازی نظیر  SDIو AVLراه اندازی
میشود ،این سامانهها بههمراه تهیه نقشههای اطالعات مکانی مورد نیاز ( )GISو نیز تشکیل بانک های اطالعاتی یکپارچه از مهمترین قسمت های اجرایی
این طرح در حوزه معاونت خدمات شهری میباشد و سایر برنامه های این طرح از قبیل ایجاد و راه اندازی مرکز پایش و کنترل عملیات های معاونت خدمات
شهری نیز در دست اقدام میباشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی اعالم کرد

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

توسط شرکت نستله و برای توسعه پایدار
صورت گرفت؛

در ادامه حسین مردانی در خصوصاقدامات
سازمان مدیریت پسماند ،گفت :از اقدامات
شاخص این سازمان در بحث تجهیزات و ماشین
آالت خدمات شهری میتوان به جمع آوری مکانیزه
پسماندها با اختصاص  ۶۶دستگاه انواع ماشین
آالت شامل :کامیون پرس حمل زباله ،سمی تریلر،
بابکت ،کمپرسی ،واتر جت ،باکس شور ،خیابان
شور و جاروی مکانیزه و نیز نصب مخازن مخصوص
جمع آوری پسماندها اشاره کرد.
وی هم چنین با توضیح اینکه احداث فضای سبز با
گونه های بادام ،سنجد ،گل محمدی و  ...در محوطه
سایت دفن باعث تلطیف هوا و کاهش مخاطرات
زیست محیطی شده افزود :مطالعات ژیو الکتریکی و
بررسی های ژیوفیزیکی در لندفیل سایت دفن زباله
به منظور پایش آب های زیر زمینی نیز صورت گرفته
است .همچنین عالوه بر اقداماتی نظیر نظارت و
بازرسی مداوم مراکز جمع آوری پسماندهای خشک
مجاز و غیر مجاز و دوره گرد ها ،جمع آوری پسماند
مراکز درمانی وبیمارستانهای سطح شهر ،احداث
بازار ضایعات با محوریت انتقال مراکز جمع آوری
ضایعات و واحدهای بازیافت پسماند که نزدیک به
 ۱۲۰مرکز در شهر همدان می باشند را در اولویت
اقدامات خود قرار داده است.
مردانی در خصوص اقدامات سازمان مشاغل
شهری و فرآوردههای کشاورزی گفت :این سازمان
ایجاد بازار پرندگان را اولویت اقدامات خود قرار داده
است و در حال حاضر در حال رایزنی با سرمایه گذار

بوده ،این بازار به وسعت  ۱۴هزار متر مربع واقع در
روبروی باغ بهشت با مشارکت شهرداری منطقه ۳
در مرحله آماده سازی زمین مذکور است و پروژه ای
بزرگ و فاخر در خور شان مردم همدان خواهد بود.
معاون خدمات شهری شهرداری همدان نیز در
خصوص اقدامات انجام شده در مدیریت پیشگیری
و رفع تخلفات شهری بیان کرد :طرح ساماندهی
وانت بارهای میوه فروش با همکاری سازمان مشاغل
شهری و فرآورده های کشاورزی از هفته آخر تیرماه
اجرایی گردید ودر طی دو ماه کلیه وانت بارهای میوه
فروش در سطح شهرجمع آوری و به سایتهای از
پیش تعیین شده انتقال داده شدند.
پیرو گزارش ارسالی از سامانه جامع مدیریت
شهری  137میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد
مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری در  5ماهه
اول سال  ۱۴۰۰بر اساس معیارهای ارزیابی آن سامانه
 ۹8/88درصد اعالم شده است و بیش از  713فقره
ضبط لوازم ،در حوزه وانت بار بیش از  845فقره
ضبط لوازم ،در حوزه کنترل ساختمان بیش از 1561
فقره ضبط لوازم و  1259فقره صدور اخطاریه در
سطح چهار منطقه شهرداری همدان ،در حوزه باغات
بیش از  644فقره ضبط لوازم و  246فقره صدور
اخطاریه رفع تخلف ،در حوزه فنی و کمیسیون ماده
صد بیش از  169فقره تشکیل پرونده و تعداد 71
فقره رأی از کمیسیون ماده صد ،در حوزه اجرای
احکام تعداد  29فقره رأی کمیسیون ماده صد به
مرحله اجرا درآمد.

تبریز دومین کالنشهر ایران در توسعه شبکه فاضالب
آب و فاضالب شد اما این شرکت تمام توان خود را برای ایجاد
و توسعه زیرساختها در بخش آب و فاضالب بکار می گیرد.
ایمانلو افزود :روی هم رفته وضع تولید آب دراستان خوب است
اما مصرف هم باید مطابق با استانداردهای در نظر گرفته شده
باشد و فرهنگ سازی مناسبی نیز برای مصرف آب داشته باشیم.
وی به اقدامات ساختاری در تامین آب شرب تاکید کرد و یکی
از راه های اصلی حل مشکل قطعی آب تبریز را انتقال آب ارس
دانست که می تواند راهگشای خوبی برای برون رفت از مشکل
کم آبی در کالنشهر تبریز باشد .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
آذربایجان شرقی ادامه داد :همزمان با انتقال آب ارس به تبریز
اصالح شبکه ها هم انجام خواهد شد تا هدررفت آب از شبکه ها
را به حداقل برسانیم .ایمانلو در مورد کیفیت آب نیز خاطرنشان
کرد :یک آزمایشگاه مرجع با دستگاه ها و تکنولوژی باالی شبانه
روزی در حال رصد هستند که بهترین آب شرب را به دست مردم
برسانند .وی با اشاره به رینک انتقال آب به تبریز گفت :متولی
این امر شرکت آب منطقه ای می باشد که در صورت اتمام آن
در سال آینده و با زون بندی های انجام داده شده مشکل کمبود
فشار آب نیز حل خواهد شد .رئیس هیأتمدیره شرکت آب و
فاضالب آذربایجان شرقی با اشاره به شبکه فاضالب استان افزود:
در حال حاضر  14شهر استان دارای شبکه فاضالب می باشد که
شهر تبریز با  86درصد باالترین میزان شبکه را دارا می باشد و
دومین کالنشهر ایران در توسعه شبکه فاضالب می باشد .ایمانلو
در خصوص اقدامات زیست محیطی شرکت آب و فاضالب استان

در کالنشهرتبریز تاکید کرد :تصفیهخانه فاضالب اصلی تبریز از
جمله اقدامات بارز وشاخص در این زمینه است که از سال 80
شروع به کارکرده است و فاز دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز که
جزو بزرگترین تصفیهخانه های در حال ساخت کشور است و
فاضالب یک میلیون نفر را تصفیه خواهد کرد .مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد :احداث مدول
دوم تصفیهخانه بزرگ فاضالب تبریز از سال  95با قراردادی به
مبلغ  182میلیارد تومان در دو فاز مایع و لجن آغاز شده است که
سویل بخش مایع بیشاز نود درصد پیشرفت فیزیکی دارد و یکی
از پیشرفتهترین و کارآمدترین فرایندهای بهروز تصفیه فاضالب
شهری میباشد .ایمانلو مزایای فاز دوم تصفیه خانه را انتقال
پساب آن برای مصارف صنعتی و همچنین دریاچه ارومیه دانست
و گفت :این امر در احیای دریاچه سهم بسزایی خواهد داشت .وی
افزود :در برخی از مناطق کالنشهر تبریز سال ها به دلیل مشکالت
اداری و شهرسازی مجوز احداث شبکه فاضالب داده نمی شد که
اخیرا" با مساعدت مسئوالن مربوطه کارهای اجرایی آن مناطق را
شروع خواهیم کرد .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان
شرقی تاکید کرد :در مناطق کم برخوردار نیز پیگیر برخی مشکالت
شبکه فاضالب هستیم تا مردم آن مناطق نیز در رفاه کامل باشند.
در این جلسه اعضای شورای شهر ضمن قدردانی از تالشهای
صورت گرفته ،بر ادامه همکاری با شرکت آبفای استان تأکید کرده
و خواستار تسریع در انجام پروژهها و حضور بیشتر شرکت آبفا در
فعالیتهای عمرانی و زیرساختی مربوطه شدند.

معاون شرکت آب و فاضالب آذربایجانشرقی:

شکسرای برطرف شد
مشکل کمبود آب شرب شهر ُک َ

آذربایجان شرقی  -فالح :معاون بهرهبرداری و توسعه شرکت آب و فاضالب
آذربایجانشرقی با اشاره به بروز مشکل در تامین آب شرب شهر کُ
شکسرای
َ
شهرستان مرند از رفع آن خبر داد .محمد خانی گفت :شهر کشکسرای
با حدود  ۱۰هزار جمعیت در هشت کیلومتری غرب مرند ،سه هزار و
 ۶۰۰فقره انشعاب آب دارد .وی افزود :میزان تولید آب در این شهر
 ۳۰لیتر بر ثانیه از سه حلقه چاه عمیق است که اصوال باید نیاز شهر را
برآورده کند ،اما بدمصرفی شدید از جمله برای مصارف باغچه و مصرف
غیرمجاز ،مشکالتی را سبب می شود .وی اضافه کرد :مشکل کمبود آب
شرب در شهر کشکسرای ،با ماسه دهی یکی از سه حلقه چاه عمیق از اول
شهریور ماه جاری شروع شد .معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضالب
آذربایجان شرقی با اشاره به اعتراض جمعی از مردم کشکسرای به کمبود آب شرب در اوایل هفته جاری
ادامه داد :با ورود مسووالن شهرستان مرند و توافق با ریش سفیدان و اعضای شورای شهر مبنی بر در
اختیار قرار گرفتن یک حلقه چاه کشاورزی برای حل مشکل کمبود آن شرب شهر ،قضیه مرتفع شد .وی
گفت :مشکل کمبود آب شرب این شهر با اجاره یک حلقه چاه کشاورزی حل شده است ،اما شرکت آب و
فاضالب آذربایجان شرقی برای حل دایمی مشکل ،حفر یک حلقه چاه به جای چاه معیوب را از روز گذشته
آغاز کرده است .خانی افزود :عملیات حفر چاه جدید برای تامین دایمی آب شرب شهر کشکسرای تا یک
ماه آینده پایان می یابد و برای این کار سه میلیارد تومان هزینه خواهد شد .شهرستان  ۲۵۰هزار نفری
مرند در  ۷۰کیلومتری شمال غرب تبریز قرار دارد و شهر کشکسرای در غرب آن ،در مسیر جاده ترانزیتی
مرند  -بازرگان واقع شده است .دشت مرند که تا سال هایی نه چندان دور و قبل از آغاز خشکسالی های
ممتد ،از جمله دشت های پرآب و حاصلخیز آذربایجان شرقی محسوب می شد ،در  ۲دهه اخیر به دلیل
کاهش شدید بارندگی و تداوم خشکسالی با افت چشمگیر سفره های آب زیرزمینی مواجه است.

نستله ایران از برنامه های خود برای برای
احیای شیوههای کشاورزی پایدار در سراسر
زنجیره تامین خود رونمایی کرد.
به گزارش خبرنگار ابتکار از قزوین؛ در آستانه
کنفرانس جهانی سیستم غذایی سازمان ملل
متحد ،بزرگترین شرکت موادغذایی و آشامیدنی
دنیا از سرمایهگذاری مبلغی معادل  ۱/۲میلیارد
فرانک سوییس برای احیای شیوههای کشاورزی
پایدار در سراسر زنجیره تامین خود خبر داد.
شرکت نستله طی این اقدام ،بهعنوان بخشی
مراستا با اهداف توسعه
از تعهدات این شرکت ه 
پایدار  ۲۰۳۰و بهویژه مهار تغییرات اقلیمی ،بر
آن است با همکاری شبکه وسیع تامینکنندگان
و شرکای تجاری خود فرآیند گذار به صنایع
کشاورزی احیاکننده را تسریع بخشد.
مدیرعامل نستله سوییس ،مارک اِشنایدر ،با
اشاره بر اهمیت ترویج شیوههای پایدار مدیریت
صنایع کشاورزی در سالمت و پایایی منابع
زیستمحیطی و سیستمهای غذایی اظهارکرد:
«باتوجهبه خطرات شیوههای کشاورزی سنتی
برای منابع و تغییرات اقلیمی کره زمین ،از دیرباز
بهرهگیری از شیوههای کشاورزی احیاکننده را در
دستور کار خود قرار دادهایم .برهمین اساس،
طی یک برنامه منسجم پنجساله بر آن هستیم
با کاهش و رفع چالشهای موجود ،شبکه تامین
مجموعه را به اقتباس شیوههای کشاورزی
احیاکننده ترغیب کنیم».
عالو ه بر این ،نستله ایران موفق شده است از
طریق همکاری با شرکای تجاری خود در مزارع
شیری کشور با بهکارگیری شیوههای پایدار
مدیریت پسماند دامی ،میزان انتشار گازها
گلخانهای در این مزارع را تا  ۴۰درصد کاهش
دهد.

بررسی روند پیشرفت اجرای پروژه
های گازرسانی به روستاهای شهر
گهواره
کرمانشاه – کرمی – ابتکار  :به گزارش روابط
عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه  :سیروس
شهبازی مدیرعامل گاز استان به همراه
دکترمجتبی بخشی پور نماینده مردم شهرستان
های اسالم آباد غرب و داالهو درمجلس شورای
اسالمی از پروژه های گازرسانی به روستاهای
شهر گهواره بازدید نمودند .
این بازدید که به منظور بررسی روند پیشرفت
اجرای پروژه های گازرسانی به روستاهای شهر
گهواره انجام گردید باحضور در محل پروژه ها
و ارائه گزارش آخرین وضعیت پیشرفت پروژه
توسط نماینده کارفرما و پیمانکار مربوطه ،
مشکالت و موانع پیشرو پروژه بررسی و اتخاذ
تصمیم گردید.
شایان ذکراست :شهبازی مدیرعامل گاز
استان ضمن بیان این مطلب که درحال
حاضر19روستای شهر گهواره گازدار می باشد
عنوان نمود ،هم اکنون نیز کار گازرسانی به 66
روستا توسط پیمانکاران در حال انجام می باشد.
وی درادامه گفت :از جمله مشکالت پروژه
های مذکوروجود معارضین محلی می باشدکه
می طلبد توسط نماینده محترم و فرمانداری
شهرستان با کمک معتمدین محلی حل و فصل
شود و همچنین نوسانات بازار ارز و عدم تأمین
بموقع کاال توسط پیمانکاران که دراین راستا گاز
استان همراهی و مساعدت های ویژه ایی با
پیمانکاران داشته تا کار تداوم داشته باشد.
درپایان :دکتر بخشی پور نماینده مردم
شهرستان های اسالم آباد غرب و داالهو در
مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر از خدمات
شرکت گاز استان به منظور ایجاد توسعه و
خدمات گازرسانی به روستاها ،قول مساعدت
و پیگیری وهمکاری به منظور رفع معارضین
محلی وکمک و ایجاد بستر مناسب جهت روند
پیشرفت گازرسانی به روستاهای این شهررا بیان
داشتند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی خبر داد

تأمین پایدار جریان گاز در زمستان سرد آذربایجان
آذربایجان شرقی  -فالح :مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
گفت :برای تأمین پایدار جریان گاز در زمستان سرد آذربایجان آماده ایم.
سیّدرضا رهنمای توحیدی اظهار داشت :حفظ پایداری گاز طبیعی،
اساسی ترین مسؤولیت شرکت گاز و استفاده ایمن و بهینه از آن
توسط مشترکین ،مهم ترین همکاری ایشان ،علی الخصوص در
فصول سرد سال می باشد .وی اظهار داشت :تمامی الزامات در حوزه
تجهیز و آماده سازی تأسیسات گازرسانی وفق برنامه های پیش بینی
شده ،تحقق یافته و هم اکنون زمان همراهی و همیاری مشترکین عزیز
استان در به ثمر رسیدن تالش های شبانه روزی کارکنان شرکت گاز ،در
بهره مندی از مزایای رفاهی و اقتصادی نعمت گاز طبیعی با توجه جدّی به
استانداردهای فنی و رعایت نکات ایمنی و نیز مدیریت مصرف گاز در ایام سرد پیش رو می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان از کلیه مصرف کنندگان بخش های مختلف اعم از مشترکین خانگی،
تجاری ،تولیدی و صنایع جزء و عمده درخواست کرد تا با اعمال صرفه جویی در مصرف گاز همانند سال
گذشته ،این شرکت را در تامین جریان پایدار گاز یاری نمایند .توحیدی درخصوص اقدامات اجرایی انجام
یافته و در دست اقدام برای آمادگی کامل در فصول سرد سال بویژه زمستان ،تصریح کرد :حفاظت
فیزیکی ایستگاه ها و تکمیل نواقصات ،رفع نشتی های تأسیسات ،بررسی نواقص سیستم های اندازه
گیری و مانیتورینگ ایستگاه های گاز ،بررسی وضعیت کانکس های بحران و آماده بکار نمودن تجهیزات
مورد نیاز در شرایط اضطراری ،آماده به کار بودن خودروها و تجهیزات مرتبط با حمل و نقل و اقدامات
نگهداری و تعمیراتی ،پیگیری امور GISو یکسان سازی و بروز آوری نقشه های موجود در شهرستان ها،
بازدید از کلیه ایستگاه های تقلیل فشار و صنایع شهرستان های تابعه و رفع ایرادات و نواقصات و ...
گوشه ای از اقدامات شاخص برای مواجهه با شرایط پیش بینی نشده و احتمالی می باشد.

