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اخبار

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

پویش بزرگ «قهرمان من» همزمان
با سالروز شهادت سردار سلیمانی
در همدان آغاز بکار کرد

مسعود الماسی_همزمان با فرا رسیدن سالروز
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی طرح «قهرمان
من» با مشارکت تیپ  ۳۲انصارالحسین(ع)،
شهرداری منطقه یک همدان ،ستاد اجرایی فرمان
امام(ره) و صدا و سیما برگزار میشود.
به گزارش ابتکار از همدان  ۱۳دی ماه سالگرد
شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی است،
بر همین اساس گردان  ۱۶۶امام حسین(ع) با
همکاری صدا و سیما ،شهرداری و ستاد اجرایی
فرمان امام(ره) برنامههایی تدارک دیده که در
نشست خبری به تشریح برنامهها پرداختند.
رئیس مرکز صدا و سیمای همدان در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :امسال تمام برنامهها
ذیل مکتب حاج قاسم برگزار میشود و ما نیز
سعی کردیم در جلسه طرح و برنامه صدا و
سیما حوزههای تولیدی مرکز همدان را به این
سمت سوق دهیم .کیوان الوند با بیان اینکه در
برنامههای روتین صدا و سیما نیز با دعوت نخبگان
و رزمندگان جبهه مقاومت برنامه خواهیم داشت
گفت :قصد ما بر این است در این برنامهها عالوه
بر پرداختن به شخصیت «سردار دلها» به شهدای
مدافع حرم نیز نگاهی داشته باشیم .وی ارتباط
با کرمان و زیارت از دور مزار سردار سلیمانی را
یکی از برنامههای صدا و سیما دانست و گفت:
پخش سخنرانی سردار در سفر به همدان ،دیدار
با خانواده شهدا ،تهیه گزارشهای خبری و در
نظر گرفتن وجه اشتراک سردار سلیمانی و شهید
همدانی از دیگر برنامهها به شمار میرود.
جانشین تیپ  ۳۲سپاه انصارالحسین(ع)
استان همدان نیز گفت :در راستای تکریم هفته
مقاومت و سالگرد شهادت سردار سلیمانی باید
با عنایت به فرمایشات رهبری بتوانیم هر کاری
که در جبهه مقاومت داشتند ،را نشان دهیم و
ادامهدهنده راه شهید باشیم .حامد جلیلوند مدیر
منطقه یک شهرداری از برگزاری مجموعه برنامه "
قهرمان من" در دومین سالگرد شهادت حاج قاسم
سلیمانی خبر داد .وی در انتها گفت سعی کرده
ایم  ،دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی
که مصادف با ایام فاطمیه است به یاد ماندنی
برگزار گردد.

فوریت تعیین تکلیف  ۵۰۰نیروی
طرحی نوسازی مدارس در کشور
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش گفت:
با همکاری نمایندگان مجلس تالش میکنیم تا
 ۵۰۰نفر نیروی طرحی ادارات نوسازی و تجهیز
مدارس را هر چه سریعتر تعیین تکلیف کنیم.
مهرالله رخشانی مهر در جلسه شورای آموزش
و پرورش شهرستان انگوت اظهار کرد :بحث
ساماندهی نیروی انسانی در کمیسیون اجتماعی
مجلس در حال بررسی دقیق و کارشناسی
است که امیدواریم در قالب ساماندهی نیروی
انسانی تعیین تکلیف  ۵۰۰نفر نیروی طرحی
ادارات نوسازی و تجهیز مدارس که از محل
اعتبارات عمرانی حقوق و مزایا برای آنها پرداخت
میشود ،مشخص و معلوم شود .وی به سفر
 ۲روزه خود به استان اردبیل و حضور در
شهرستانهای مشگین ،گرمی و انگوت اشاره
کرد و گفت :بیشترین جمعیت دانشآموزی
در شهرستان انگوت مربوط به مناطق عشایری
است که با توجه به وجود مدارس کانکسی و
سنگی در این شهرستان ،سعی و تالشمان بر این
خواهد بود تا پایان امسال تکمیل این واحدهای
آموزشی را مشخص و احداث واحدهای ایمن و
مطلوب دانشآموزان را در اولویت قرار دهیم.
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش تصریح
کرد :در کشور طرح جمعآوری مدارس سنگی
و کانکسی با  ۱۵نفر دانشآموز در اولویت قرار
گرفته و تاکنون بیش از  ۸۵درصد اهداف در این
حوزه تحقق پیدا کرده و سعی بر این است تا هر
چه سریعتر بساط چنین مدارسی برچیده شود.
رخشانی مهر در مورد آسفالت محوطه مدارس و
ایزوگام بام واحدهای آموزشی افزود :با تأمین قیر
مورد نیاز با همکاری شهرداری تالش خواهد شد
تا آسفالت محوطه مدارس انجام شود که در این
شهرستان عملیات  ۲هزار متر مربعی به سرعت
به انجام میرسد.

اخبار
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان
خبر داد:

خدمت به مردم موهبت بزرگ الهی است
بر اساس هماهنگی های بعمل آمده از سوی بیت
امام جمعه شهر باسمنج و در راستای رسیدگی به
مشکالت مردم این منطقه ،برنامه دیدار مردمی
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی
در محل میز خدمت و پیش از خطبه های نماز
جمعه باسمنج ،در مسجد جامع حضرت ولیعصر
(عج) برگزار شد.
در این دیدار ،مهم ترین موضوعات و درخواست
ها ،مربوط به مشکالت مسکن مهر باسمنج بود که
ضمن پذیرش درخواست های مراجعین دستورات
الزم به معاونان مربوطه صادر شد.
در این دیدار معاون امور تعاون و معاون روابط
کار و معاون شهرستان تبریز و مدیر روابط عمومی
و حقوق شهروندی اداره کل ،مدیرکل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی را همراهی کردند.
الزم به ذکر است مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی آذربایجان شرقی در محل میز خدمت،
با  ۱۰۰نفر از مراجعه کنندگان دیدار و در جریان
مشکالت آنان قرار گرفت.
حسین فتحی همچنین در سخنرانی پیش از
خطبه های نماز جمعه باسمنج ،خدمت به مردم
را موهبت بزرگ الهی عنوان کرد و آمادگی مجموعه
خدمت گذاران اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
آذربایجان شرقی در رسیدگی به مشکالت مردم و
رفع موانع موجود را اعالم کرد.
فتحی در ادامه سخنرانی خود گزارشی از دیدار
مردمی و مهم ترین مسائل عنوان شده را به سمع
و نظر امام جمعه و نمازگزاران عزیز ارائه کرد و ابراز
امیدواری نمود با هماهنگی ها و پیگیری های مستمر
انشاالله شاهد حل و فصل معدود مشکالت موجود
در روز های آتی خواهیم بود.
بعد از خطبه ها و برگزاری نماز پرفیض جمعه،
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی
و معاونان وی از پروژه مسکن مهر باسمنج ،بازدید
و از نزدیک ضمن دیدار با جمعی از ساکنین این
مجتمع ،هماهنگی ها و دستورات الزم را صادر کرد.
افتتاح مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی تسکو در
تبریز
مرکز مشاوره کارآفرینی تسکو با حضور حسین
فتحی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان در

عملیات اجرایی طرح نهضت ملی
مسکن در استان خوزستان آغاز شد

آذربایجان شرقی  -فالح :مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با مردم باسمنج دیدار و در جریان مشکالت آنان قرار گرفت.

با هماهنگی ها
و پیگیری های
مستمر انشااهلل
شاهد حل و
فصل معدود
مشکالت
موجود در
روز های آتی
خواهیم بود
تبریز افتتاح و شروع بکار کرد .مدیرکل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در آئین افتتاح این
مرکز با بیان نقش راهبردی مراکز مشاوره و خدمات
کارآفرینی در توسعه اشتغال و سر مایه گذاری
اظهار کرد :برای دستیابی به اشتغال پایدار و هدایت
سرمایه گذاری به سمت تولید و ارزش آفرینی در
جامعه ،فعالیت این مراکز نقش مهمی در مشاوره و
شناسایی و ارزیابی ظرفیت های جدید کسب و کار
و نهادینه کردن فرهنگ کار و نوآوری خواهد داشت.
حسین فتحی با تاکید بر اهتمام ویژه مقام عالی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به موضوع
کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای نوآور و دانش
بنیان ،افزود :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی توجه
ویژه ای به ورود نیروهای خالق و نوآور به عرصه
های کار و تولید دارد و در این راستا حمایت و مشوق

های قانونی در توسعه امر کارآفرینی توانسته فرصت
های خوبی را برای رشد مراکز کارآفرین و دانش
بنیان ایجاد کند .وی با اشاره به ویژگیهای الزم برای
شروع یک کسب و کار تصریح کرد :ارزیابی و ایده
کسب و کار ،تهیه مدل کسب و کار ،تحقیقات بازار،
مشاوره تهیه برنامه کسب و کار ،تهیه برنامه ریزی
و تبلیغات ،مشاوره و ارائه خدمات حقوقی در زمینه
ثبت محصول و یا مارک تجاری و روشهای محافظت
از آن ،مشاوره و ارائه خدمات در زمینه مجوزها برای
شروع یک فعالیت از مهم ترین وظایفی است که
مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی ارائه خواهند داد.
فتحی با بیان ضرورت امر مشاوره در زمینه های
مختلف ایجاد یک کسب و کار افزود :مشاوره در
زمینه روش های تامین مالی برای شروع کسب و
کار ،مشاوره در زمینه انواع خدمات بیمه کسب و

کار ،مشاوره در زمینه جذب نیروی انسانی برای
شروع کسب و کار ،ارائه ایده های جدید و مدل
های کسب و کار آماده شده بر اساس نیازهای بازار،
مشاوره در زمینه مکان مناسب برای شروع کسب و
کار ،و موارد قانونی در زمینه های مرتبط با کسب
و کار در نظام سالمت ،از موارد مهمی است که در
برنامه کاری این مراکز ارائه خواهد شد.
وی مشاوره در زمینه مسائل مرتبط با ثبت شرکت
و مباحث مالیاتی و حقوقی و اساسنامه شرکت،
مشاوره در زمینه استفاده بهینه از تکنولوژی در
کسب و کار ،مشاوره در زمینه استفاده از تکنولوژی
 ITدر کسب و کار ،مشاوره و هدایت افراد دارای ایده
های کسب و کاری دانش محور به مراکز تخصصی
تکنولوژی و مشاوره در زمینه استراتژی ورود به بازار
کار را از دیگر برنامه های این مراکز بر شمرد.

با اهدای لوح تقدیر از سوی وزیر نیرو در جشنواره پژوهش و فناوری اعالم شد

معرفی طرح پژوهشی نیروگاه شهیدرجایی به عنوان برترین طرح نیروگاهی
پروژه نیروگاه شهیدرجایی با عنوان طراحی و
ساخت دستگاه اندازه گیری فلوی سوخت
واحدهای گازی ،در جشنواره پژوهش و فناوری
وزارت نیرو به عنوان برترین طرح نیروگاهی
کشور معرفی شد .به گزارش خبرنگار ابتکار از
قزوین؛ در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو
که با حضور شرکت های تابعه و وابسته در پژوهشگاه

نیرو برگزار شد ،علی اکبر محرابیان وزیر نیرو با اهدای لوحی ،از عملکرد
نیروگاه شهیدرجایی در اجرای پروژه «طراحی و ساخت دستگاه اندازه
گیری فلوی سوخت در نازل توربین های مدل  9 GE-FRAMEتقدیر
کرد .دستگاه اندازه گیری فلوی سوخت نازل های توربین های گازی با
اندازه گیری پارامترهای مختلف سوخت رسانی در این نازل ها موجب
باالنسینگ در این بخش شده که با این اقدام به دلیل توزیع منطقی
سوخت گاز و یا سوخت مایع در بین نازل های چهارده گانه توربین

گازی ،مانع از ایجاد لرزش و ایجاد اشکال در اجزای مختلف توربین
شده و در نهایت مانع از کاهش راندمان توربین گازی می شود.
نکته قابل توجه در ساخت داخل این دستگاه ،کاهش هزینه آزمایش
ها تا یک دهم هزینه ارسال به کشورهای خارجی است؛ از این روی
پس از  2سال پژوهش ،دستگاه اندازه گیری و باالنسینگ فلوی سوخت
مایع در نازل های توربین های گازی  GE-F9با همکاری نیروگاه شهید
رجایی و دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) طراحی و ساخته شد.

برگزاری نشست تعیین تکلیف معدن ذغال سنگ عمارلو و سد دیورش رودبار به ریاست رییس کل دادگستری گیالن

نشست تعیین تکلیف معدن ذغال سنگ سنگرود و سد دیورش
شهرستان رودبار به ریاست حجت االسالم والمسلمین حمزه خلیلی
رییس کل دادگستری استان گیالن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری گیالن ،نشست تعیین تکلیف
معدن ذغال سنگ عمارلو و سد دیورش رودبار به ریاست حجت
االسالم و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیالن
و جمعی از مسئوالن اجرایی برگزار شد .حجت االسالم و المسلمین
حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیالن با اشاره به اینکه
معدن ذغال سنگ عمارلو در گذشته نقش مهمی در اقتصاد مردم

منطقه و روستاهای اطراف داشته است اظهار داشت :این معدن،
تجهیزات ،اموال و دستگاه های آن از انفال بوده و همگان باید از آن
بهره ببرند و قابل تملیک و تملک نمی باشد .وی با بیان اینکه بنابر
کارشناسی های صورت گرفته در آن منطقه عالوه بر معدن ذغال
سنگ ،معادن دیگری نیز قابل استحصال است افزود :رویکرد دولت
و همچنین دستگاه قضایی احیای این معدن و واگذاری به سرمایه
گذار جدید و شروع به کار مجدد آن است .رئیس شورای قضایی
استان تجهیزات این معدن را نیز از انفال دانست و خاطرنشان کرد:
اموال شرکت به هیچ عنوان تفکیک نشده و اجازه فروش نیز به آن

استاندارکردستان :

داده نخواهد شد و دستگاه ها و امکانات جزء الینفک معدن بوده و
باید در آن حفظ شود .وی با اشاره به اینکه سازمان صنعت معدن
و تجارت استان گیالن باید پس از توافق با سرمایه گذار جدید برنامه
زمان بندی مشخصی را ارائه کرده و به دستگاه قضایی نیز اعالم
نماید تصریح کرد :مجموعه دستگاه های اجرایی و همچنین دستگاه
قضایی بر عملکرد و پیشرفت کار بهره بردار جدید نظارت کرده و
حمایت های همه جانبه ای نیز در جهت توسعه و پیشبرد امور از
شرکت جدید خواهند داشت تا با لطف خداوند متعال این معدن در
آینده ای نه چندان دور شروع به کار کرده و مردم منطقه از احیای
آن منتفع گردند .در ادامه این نشست احمد آقایی معاون اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیالن با بیان اینکه
عملیات اجرایی ساخت سد دیورش رودبار که در راستای تامین آب
شرب مردم منطقه و همچنین آب اراضی زراعی از سال  ۹۳آغاز
شده و تاکنون تنها نیمی از آن ساخته شده است گفت :پیمانکار
این سد به دلیل مشکالتی چون قطع درختان ،تامین مصالح و تاخیر
صدور مجوز های الزم نتوانسته است به تعهدات اولیه و زمان بندی
اعالم شده عمل نماید .وی با اشاره به بازدید چند روز پیش رییس
کل دادگستری و مدیران ارشد استان از سد دیورش اظهار داشت :با
دستور مستقیم رئیس کل دادگستری استان ،شرکت آب منطقه ای
موظف شد تا با ظرفیت سنجی اطراف سد ،تامین مصالح آن را در
اولویت قرار داده و سازمان صنعت نیز متعهد شد پس از ظرفیت
سنجی آب منطقه ای طی یک هفته مجوز برداشت شن و ماسه را
صادر نماید .همچنین اداره منابع طبیعی نیز اعالم کرده است پس
از وصول مطالبات خسارت قطع درخت و کاشت درختان جایگزین،
مجوز منابع طبیعی را نیز صادر نماید .آقایی در پایان افزود :پیمانکار
سد نیز در صورت رفع مشکالت و چالش ها تا اردیبهشت ماه سال
 ۱۴۰۱سد را جهت آب گیری و استفاده مردم منطقه آماده بهره
برداری خواهد کرد.

رضایی مدیر کل خوزستان مدیرکل راه و
شهرسازی خوزستان گفت :عملیات اجرایی ۵
هزار و  ۴۰۰واحد مسکونی درقالب طرح نهضت
ملی مسکن در خوزستان آغاز شده است.
رضا رضایی اظهار داشت :طرح نهضت ملی
مسکن شامل مسکن شهری و روستایی ،بخش
خصوصی و بافت فرسوده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای
اجرای طرح اقدام ملی مسکن که با طرح جدید
جهش تولید مسکن یکی شده و به عنوان طرح
نهضت ملی مسکن شناخته می شود گفت:
براساس مصوبه دولت زیرساختهای مورد نیاز
ح نهضت ملی مسکن از طرف
پروژه های طر 
دستگاههای خدمات رسان ارائه میشود.
وی با تاکید بر موضوع ضرورت تکمیل بارگذاری
مدارک متقاضیان مسکن گفت :یکسری از ثبت
نامها به صورت ناقص انجام شده و انتظار
میرود متقاضیان با تکمیل مدارک خود کمک
کنند تا هر چه سریعتر متقاضیان موثر شناخته
و عملیات اجرایی پروژهها آغاز شود.
رضایی ،به پرداخت تسهیالت بانکی در
نهضت ملی مسکن پرداخت و افزود :برای
متقاضیان شرکت دراین نهضت در مرکز استان
 ۳۵۰میلیون تومان ،برای سایر شهرها ۳۰۰
میلیون تومان و برای ساخت مسکن در روستاها
نیز  ۲۵۰میلیون تومان تسهیالت پیش بینی و
پرداخت میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان با
بیان اینکه متقاضیان برای ثبت نام به سامانه
 SAMAN.MRUD.IRمراجعه کنند ،گفت:
برای بانوان مجرد باالی  ۳۵سال و مردان مجرد
باالی  ۴۵سال و بیماران خاص ،بدون شرایط
تاهل ،امکان ثبتنام وجود دارد.
وی تخفیف عوارض صدور پروانه ساخت از
سوی شهرداریها و تخفیف در بحث مالیات را
از دیگر مزایای طرح نهضت ملی مسکن عنوان
کرد .رضایی افزود :انتظار میرود متقاضیان
هرچه سریعتر نسبت به تکمیل و بارگذاری
اطالعات خود اقدام کنند.

شهرداری گرگان همواره در زمان
بحران در حالت آماده باش قرار
می گیرد
معاون خدمات شهری شهرداری گرگان گفت:
شهرداری گرگان همواره در زمان های بحران
در حالت آماده باش برای امدادرسانی قرار می
گیرد.احمد ساالری در خصوص باد شدید در
گرگان اظهار داشت :در پی هشدارهای سازمان
هواشناسی مبنی بر وزش باد و طوفان شدید و
سپس اعالم آماده باش نیروهای شهرداری از
سوی مهندس سبطی شهردار محترم ،تمامی
همکاران ما در معاونت خدمات شهری ،سازمان
های آتشنشانی و سیما ،منظر فضای سبز و
مناطق سه گانه در حالت آماده باش قرار گرفتند.
ساالری افزود :طوفان بامداد امروز منجر به
واژگونی درخت و سقوط داربست ها و استندهای
تبلیغاتی در برخی معابر شد که از همان دقایق
ابتدایی نیروهای شهرداری در محل حادثه حضور
پیدا کردند.وی تصریح کرد :سپس آتش سوزی
در بخشی از ارتفاعات پارک جنگلی النگدره گزارش
شد که با تماس قرماندار محترم و عوامل مستقر
در محل ،همکاران سازمان آتشنشانی شهرداری
به موقعیت مورد نظر اعزام شدند و نسبت به
اطفاء حریق اقدام کردند.به گفته معاون خدمات
شهری شهرداری گرگان ،همچنین حدود 50
نفر از نیروهای سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهری با تجهیزات الزم به محل اعزام و به
یاری آتشنشانان آمدند.ساالری گفت :باوجود
آنکه آتش سوزی در موقعیتی خارج از حریم
شهر گرگان بود اما همکاران ما حضور فعال و به
موقعی داشتند و با تالش این عزیزان خوشبختانه
حریق به طور کامل مهار شد.وی در پایان بیان
کرد :شهروندان محترم گرگانی مطلع هستند که
شهرداری گرگان در مواقع بحران در حالت آماده
باش کامل قرار می گیرد و به تمام دستگاه های
متولی برای رفع بحران کمک خواهد کرد.

معاون راهبری و نظارت بهرهبرداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور:

تا پیش از آغاز فصل گرما مسئله کمبود آب شرب بانه حل خواهد شد

آذربایجان شرقی عملکرد درخشانی در گذر از تنش آبی دارد

استاندار کردستان در سفر کاری یک روزه به شهرستان بانه که با همراهی شماری از مدیران ادارات و سازمان های دولتی از جمله
مدیرعامل آبفا کردستان انجام شد ضمن بازدید از سد عباسآباد و تصفیه خانه بانه ،مشکالت و موانع مرتبط با این سد در تامین
آب شرب شهر بانه را مورد بررسی قرار داد.
اسماعیل زارعی کوشا با اشاره به یکی از مطالبات جدی و به حق مردم شهرستان بانه در راستای تامین آب شرب مناسب،
یادآور شد :اولین مسئله حائز اهمیت شهر بانه مشکل آب شرب است ،در بازدیدی که از سد عباس آباد صورت گرفت تسریع
در اجرای پروژه خط انتقال و ایجاد ایستگاه پمپاژ مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود :در سفر آتی وزیر نیرو حتما در خصوص آب شرب بانه و رفع این مشکل چاره اندیشی خواهیم کرد.
استاندار کردستان به مردم شهر بانه وعده داد نهایتا تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده و قبل از شروع فصل گرما مسئله آب
شرب حل خواهد شد.
علیرضا تخت شاهی نیز در این سفر با اشاره به اقدامات صورت گرفته اضطراری برای تامین آب شرب این شهر گفت :تامین آب شرب
شهر بانه با جمعیتی بالغ بر  135000نفر از طریق دو سد "بانه" و " عباس آباد" انجام می شود که به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالی سال جاری و مشکل
نشتی سد عباس آباد ذخیره سدهای مذکور به شدت کاهش یافته است.
وی با اشاره به ذخیره آب سدهای بانه و عباس آباد از ابتدای سال افزود :شرکت آب و فاضالب کردستان به دلیل احساس مسئولیت در قبال شهروندان در
راستای تامین آب شهر بانه اقدامات و پروژه هایی را انجام و در دست اجرا دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کردستان اضافه کرد :تجهیز ایستگاه پمپاژ در پایاب سد عباس آباد جهت برداشت نشتی سد برای تامین آب شرب بانه و ذخیره
مجدد داخل سد( شامل  3عدد الکتروپمپ 2 ،عدد تابلو برق ،کابل گذاری و غیره ...تعمیرات و نگهداری پمپاژ مذکور) یکی از این اقدامات است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کردستان خاطرنشان کرد :پایش خط انتقال آب سد عباس آباد به شهر بانه و پلمپ دریچه های تخلیه جهت عدم استفاده
کشاورزان از آن؛ تجهیز ایستگاه پمپاژ پایاب سد بانه جهت برداشت از رودخانه بانه و ذخیره سازی در سد بانه (شامل  3عدد الکتروپمپ ،تابلو برق و کابل
گذاری) و اجرای پروژه انتقال آب رودخانه چم کانی ناو(کانی اصحاب) به سد بانه به طول  1700متر شامل اجرای سیل بند (به طول  40متر و ارتفاع  3متر و
عرض پی  4متر) ،حفاری کانال به طول  1700متر ،لوله گذاری به طول  1700متر ،تامین لوله ی فاضالبی کاروگیت  600و احداث  16عدد دریچه از دیگر اقدامات
شرکت آبفا کردستان در این راستا بوده است

آذربایجان شرقی  -فالح :جلسه مشترک شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با آب منطقهای و آب و فاضالب آذربایجان شرقی
برگزار شد .جلسه بررسی برنامههای پایداری کمی و کیفی خدمات یکپارچه آب شهری و روستایی در سال  ،۱۴۰۰بصورت ویدئو
کنفرانس در محل شرکت آبفای استان برگزار شد .در این جلسه کشفی ،معاون راهبری و نظارت بهرهبرداری شرکت مهندسی
آب و فاضالب کشور ضمن اشاره به اهمیت موضوع این نشست گفت :وضعیت آبی آذربایجان شرقی بهویژه تبریز و شهرهای
اقماری آن بسیار مهم بوده و از اولویتهای ما میباشد.
کشفی ادامه داد :آذربایجان شرقی عملکرد درخشانی در گذر از تنش آبی  ۱۴۰۰داشته و جای تقدیر دارد.
وی اضافه کرد :از اقدامات دیگر خوب و مؤثر اخیر موضوع اجرای تلهمتری بود که امیدواریم این سامانه بهزودی تکمیل شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست از همراهیهای شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور و شرکت آب منطقهای استان تشکر کرد و به ارائه گزارشی از وضعیت تولید و مصرف در شهرهای مختلف استان پرداخت و
همچنین از لزوم کسب آمادگی برای اوج مصرف در سال  ۱۴۰۱خبر داد.
علیرضا ایمانلو با اشاره به اهمیت پایداری کیفی و کمی آب ،اظهار کرد :از الزامات این پایداری ،مخازن هستند و این موضوع در تبریز نیز اهمیت ویژهای دارد.
این مقام مسوول افزود :برای کالنشهر تبریز  ۱۲حلقه چاه با دبی  ۲۸۰لیتر بر ثانیه در مدار قرار گرفته ،همچنین  ۶حلقه در حال اتمام و  ۲حلقه نیز در حال
اجرا است.
ایمانلو با اشاره به مشکل آب میانه گفت :آب منطقه متأثر از رودخانه است که با توج ه به خشکسالی اخیر ،کیفیت و کمیت آب شرب کاهشیافته است.
به گفته وی ،برنامهای در دست اجرا است که تا زمان به بهرهبرداری رسیدن سد میانه ۲ ،حلقه چاه نیز به شبکه بهرهبرداری این شهر اضافه گردد.
علیرضا ایمانلو در ادامه افزود :خوشبختانه مقرر گردیده شرکتهای بزرگ مثل پتروشیمی و پاالیشگاه تبریز ،برای نیمی از آب مصرفی خود ،از پساب استفاده
کنند که بخشی انجام شده و تا آخر سال  ۱۴۰۱بالغ بر  ۷۰درصد از پساب استفاده خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان نیز در این جلسه از مهندس کشفی و مهندس ایمانلو بهخاطر حمایتهایی که در سال  ۹۹و  ۴۰۰از آب استان انجام
دادهاند ،مراتب قدردانی خود را ابراز و اعالم کرد و گفت :وظایف آب منطقهای و آب و فاضالب در تأمین و افزایش پایداری آب برای کالنشهر تبریز در قالب ۷
پروژه تعیین شده است و یکی از آنها خط نهند است که بخش عمده آن اجرا شده ولی برای افزایش ظرفیت الزم است  ۴۰۰متر دیگر از خط انتقال لولهگذاری و
ایستگاه پمپاژ اورهال شود.

