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اخبار
برگزاری اردوی فرهنگی -
ورزشی بانوان گاز گلستان در
سالروز ملی بادی باالنس
به منظور بزرگداشت سالروز ملی بادی باالنس
با هماهنگی و همکاری امور ورزشی و بانوان گاز
گلستان ،هیئت ورزش های همگانی و کمیته
بادی باالنس شهرستان گرگان ،اردوی فرهنگی -
ورزشی در محل پارک جنگلی و زیبای النگ دره
گرگان برگزار شد.در این اردوی یک روزه که با
حضور بانوان شرکت گاز و اعضای کمیته بادی
باالنس گرگان برگزار شد برنامه های متنوع ورزشی
و فرهنگی اجرا شد.در ابتدای این برنامه ،بانوان
حاضر ،به مناسبت گرامیداشت روز جهانی یوگا،
به انجام تمرین ورزش جذاب یوگا مبادرت نموده
و در ادامه پس از اجرای برنامه پیاده روی و بهره
مندی از فضای زیبا ،طبیعی و با طراوت پارک
جنگلی النگدره ،با جمع آوری زباله های مسیر به
پاک سازی بخشی از محیط پارک کمک کردند.در
ادامه در نشست صمیمی که در دامان طبیعت
انجام شد خانم متولی طاهر مدرس علوم قرآنی
و همچنین حجت االسالم والمسلمین رمضانی
روحانی شرکت ،در زمینه منزلت و نقش زنان در
جامعه اسالمی و رعایت مساله عفاف و حجاب و
اهمیت آن ،مطالبی ارزشمندی ارائه نمودند.علی
طالبی مدیرعامل گاز گلستان نیز در جمع بانوان
شرکت ،با ابراز خرسندی از برگزاری اردوی مذکور،
از زحمات و تالش های بانوان گاز گلستان در
انجام امورات شرکت قدر دانی کرده و در ادامه بر
جایگاه واقعی بانوان ،اهمیت نقش ارزشمند در
سطح جامعه ،رعایت شئونات اسالمی و اهتمام به
مقوله عفاف و حجاب بویژه در محیط کار ،استمرار
اردوها و همچنین برنامه ریزی جهت تقویت
امورات فرهنگی و ورزشی تاکید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی:

برگزاری جشنوارهها در آذربایجان
غربی نقش مهمی در جذب
گردشگر دارد
ث فرهنگی ،گردشگری
ارومیه  -مدیرکل میرا 
و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت :برگزاری
جشنوارههای مختلف نقش مهمی در معرفی
پتانسیل و ظرفیتهای منطقه و جذب گردشگر
دارد .جلیل جباری در پنجمین جشنواره
سراسری گیالس شهرستان اشنویه افزود:
معرفی جاذبههای گردشگری از برنامههای
اساسی و راهبردی وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی است .وی اضافه
کرد :برگزاری جشنوارههایی از این دست که بر
پایه آداب و رسوم ،فرهنگ ،توانمندی اقتصادی
و ظرفیتها هر منطقه برگزار میشود ،یکی از
شیوههای جذب گردشگر است .جباری ادامه
داد :شهرستان اشنویه به دلیل ظرفیت باالی
کشاورزی یکی از شهرستانهای برتر در خصوص
برگزاری جشنوارههای این حوزه است که میتواند
نظیر آن را در سیب و عسل نیز برنامه ریزی
و برگزار کرد .مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت :در
کنار برگزاری این جشنوارهها که به معرفی
پتانسیلهای کشاورزی میپردازد ،میتوان
ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی مناطق را نیز برای
جذب گردشگران معرفی کرد.
جباری به اهمیت معرفی ظرفیتهای بالقوه
با فعالیتهای فرهنگی و بهرهگیری از رسانههای
گروهی اشاره کرد و ادامه داد :جشنوارهها نقش
مهمی در تحقق اهداف در بیان تواناییهای
مناطق مختلف هر شهرستان دارد.
وی با بیان اینکه برگزاری تورهای مسافرتی
برای گروههای خاص شامل کودکان ،نوجوانان،
زوجین و سالمندان پیش بینی شده است گفت:
برای اولین بار در جشنواره گیالس اشنویه
شاهد حضور اولین تور گردشگری سالمندان
ارومیه در آن بودیم .مدیرکل میراث فرهنگی و
گردشگری و صنایع دستی استان در خصوص
افزایش آمار گردشگران در استان نیز افزود:
امسال در مقایسه با سال گذشته و با پایان
دوران کرونا شاهد حضور چشمگیر گردشگران
در استان هستیم به طوری که در برخی روزهای
تعطیل شاهد تکمیل ظرفیت اماکن اقامتی
شهرهای مختلف استان بودیم .وی با اشاره به
وجود  ۱۱۰اثر تاریخی به ثبت رسیده در این
شهرستان افزود آثار تاریخی و طبیعی به ویژه
محوطه تاریخی «قالتگاه» این شهرستان با
توجه به اهمیت آن نیاز به جذب اعتبارات الزم
برای کاووش های باستان شناسی دارد .در این
جشنواره که با برگزاری برنامههای متنوعی همراه
بود شمار زیادی از گردشگران شهرهای مختلف
استان در قالب تورهای گردشگری حضور دارند.

اخبار

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن خبرداد

همکاری کشور فنالند با گیالن در حوزه مدیریت پسماند و آب
کاری کاهیلوئوتو در جریان سفر به رشت در دیدار
با مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن افزود:
خروج من از تهران و حضوردر استانها امکان آشنایی
با ظرفیتهای وسیع منطقه را فراهم میآورد؛ من
پیغامرسان بین دو کشور هستم و گسترش ظرفیت
ها و روابط بین دو کشور از اهداف من است.
وی اظهار داشت :انجام مسئولیت انتقال آنچه در
گیالن موجود یا مورد نیاز است به طرف های مقابل
فنالند بر دوش من است و برای فنالندی ها سفر
به منطقه کاسپین و خزر بدلیل تشابهات بسیار،
چون برخوردار بودن از دریا ،جنگل و صنعت جنگلی
تعجب برانگیز و شگفتآور است.
کاهیلوئوتو افزود :یکی از مواردی که می خواهم
توجه شما را به آن جلب کنم بحث تفکیک پسماند
و تبدیل به انرژی است؛ بخش صنایع مرتبط با
پسماند در فنالند بسیار فعال است و ورود فاضالب
به طبیعت در فنالند معادل صفر است و این در
حالی است که  ۸۲درصد فاضالب در گیالن وارد
طبیعت می شود.
وی بر آمادگی همکاری فنالند در موضوع مدیریت
پسماند در ایران و گیالن تاکید کرد و گفت :مساله
بعدی بحث آب و مدیریت آب است که فنالند در
این حوزه از مدیریت دانش بنیان برخوردار می باشد
که میتواند مبنای همکاری دوکشور باشد و از نظر
ما این همکاری میتواند در ابعاد بلند مدت تعریف
شود.
سفیر فنالند در ایران افزود :ما آگاه هستیم که
مجموعه دفتر توسعه سازمان ملل در بخش آب و
مدیریت پسماند این منطقه فعال است ،در عین
حال انگیزه داریم از این طریق هم وارد شویم؛
همچنین می توانیم راهکارهای مان را به مجموعه
دفتر توسعه سازمان ملل ارائه دهیم.
مدیر کل حفاظت محیط زیست گیالن نیز در این
دیدار با اشاره به رابطه نزدیک به یک قرن بین دو
کشور فنالند و جمهوری اسالمی گفت :کشور فنالند
را بعنوان کشور دوستدار محیط زیست و پیشرو در
انرژی های پاک و پایدار می شناسیم.
به گفته رضا زمانی ،فنالند در خصوص مدیریت
آب و جنگل در فناوری های هوشمند پیشرو است
و از همه مهمتر در موضوع آموزش میتواند همکاری
خوبی با ان داشت.

به گزارش روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست گیالن به نقل از ایرنا  ،سفیر فنالند در تهران تاکید کرد :روابط پایدار و پیشرفته بین ایران
و فنالند از اهداف روابط خارجی دو کشور است و ما به همکاریهای دوجانبه نه بصورت کوتاه مدت بلکه بلند مدت نگاه می کنیم.

خروج من
از تهران و
حضوردر
استانها امکان
آشنایی با
ظرفیتهای
وسیع منطقه
را فراهم
میآورد؛ من
پیغامرسان
بین دو کشور
هستم
وی در این دیدار گیالن را بعنوان یکی از کانونهای
تمدن در کشور نامبرد و شهر رشت بزرگترین شهر
شمال ایران است و نرخ باالی تحصیالت عالی و
سهم باالی زنان در مشارکت اقتصادی قابل معرفی
است که جلگه سفیدرود با بزرگترین رود شمال ایران
در این استان قرار دارد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست گیالن با اشاره
به ظرفیت های شگرف گیالن در زمینه تنوع زیستی
گفت :عدم مدیریت پسماند بزرگترین چالش استان
های شمالی از جمله گیالن است و با توجه به اینکه
جزو استان های گردشگر پذیر هستیم پسماند در
اوج فصل سفر بسیار افزایش می یابد.
زمانی زمانی عدم مدیریت فاضالبهای خانگی ونیز
عدم مدیریت صحیح پسماندو نیز معضالت زیست

محیطی تاالب انزلی را از جمله چالشهای مهم محیط
زیستی استان عنوان کرد و گفت :متاسفانه ۸۲
درصد فاضالب خانگی وارد طبیعت می شود.
زمانی پیشنهاد داد :باتوجه به شرایط تاالب بین
المللی انزلی زمینه خواهر خواندگی با یکی از تاالب
های فنالند فراهم شود،با توجه به اینکه هر سه
سایت جنگل های هیرکانی گیالن که به ثبت جهانی
رسیده در مناطق تحت مدیریت محیط زیست قرار
دارد مایلیم از تجربیات ارزشمند فنالند در مدیریت
جنگل بهره بگیریم و همچنین انتقال تکنولوژی و
نیروی متخصص مورد توجه قرار گیرد.
فنالند با حدود  ۵.۵میلیون نفر جمعیت یکی از
اعضای اتحادیه اروپاست که بین کشورهای عضو این
اتحادیه وضعیت باثباتتری در اقتصاد دارد .بخش

مهمی از اقتصاد فنالند به صادرات وابسته است
که شامل ماشینآالت و تجهیزات ،مواد شیمیایی،
آهنآالت ،الوار ،کاغذ و خمیر کاغذ میشود .این
کشور همچنین از واردکنندگان مواد غذایی ،نفت
خام و فرآوردههای نفتی ،تجهیزات حمل و نقل،
پارچه و الیاف و برخی محصوالت دیگر نیز هست.
این کشور از نظر پوشش گیاهی به دلیل پوشانده
ل شباهتی تقریبی
بودن سهچهارم مساحتش با جنگ 
به استان های شمالی ایران دارد.
گیالن در یازدهم خردادماه نیز میزبان کازو توشی
آیکاوا سفیر کشور ژاپن در ایران بود و وی در این
سفر تاکید کرد :تنوع زیست محیطی تاالب انزلی نه
تنها برای ژاپن و ایران بلکه برای مردم جهان بسیار
ارزشمند است و باید از آن حفاظت کنیم

تاکید نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بر مدیریت مصرف برق
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید در مدیریت مصرف برق ،گفت :صرفهجویی و
مدیریت مصرف برق یک واجب شرعی بوده که الزم است رعایت شود .مدیرعامل این شرکت با حضور در
دفتر آیتالله عبدالکریم فرحانی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ،با وی دیدار و گفتگوکرد.
محمود دشتبزرگ در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت شبکه برق استان و میزان تولید و مصرف در
پیک تابستان  ،1401بیان کرد :تدابیر الزم برای پایداری شبکه برق اندیشیده شده که بخش عمدهای از این
تدابیر به همراهی مشترکین خانگی در مدیریت مصرف برق در ساعتهای پیک بار مرتبط است.
وی افزود :اولویت وزارت نیرو تامین برق مشترکین خانگی است که بر همین اساس ساعات فعالیت ادارات
تغییر کرد و با صنایع توافقاتی حاصل شد تا با رعایت آن ،پایداری شبکه حفظ شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان تصریح کرد :مدیریت مصرف تضمین کننده پایداری شبکه برق
خواهد بود و کمک میکند میزان تولید و مصرف برق بهم نزدیک شوند و در شبکه کمبودی رخ ندهد .در پایان

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان:

دشتبزرگ با اشاره به جایگاه مردمی آیتالله فرحانی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری،
بیان کرد :از شما درخواست میکنیم که رعایت الگوی مصرف برق را به مردم و مشترکین توصیه کنید چرا که
کالم شما نافذ بوده و در بین مردم تاثیرگذار است.
آیتالله عبدالکریم فرحانی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری نیز در این دیدار با تقدیر
از اقدامات ارزنده برق منطقهای خوزستان در توسعه زیرساختهای صنعت برق و پای کار بودن مدیران
این شرکت ،با تاکید بر لزوم خدمترسانی به مردم در همه حوزهها ،بیان کرد :مدیریت مصرف برق واجب
شرعی است که بر همگان الزم است آن را رعایت کنند تا با خاموش نشدن شبکه ،حقی از کسی ضایع نشود.
وی افزود :در کنار صنعت برق خواهیم بود و از همه ظرفیت و توانی که وجود دارد استفاده کرده تا بتوانیم
فرهنگ مدیریت مصرف بهینه برق را در بین مردم نهادینه کنیم .کیوان خورسند معاون منابع انسانی و سید
حجتاله موسوی مدیردفتر روابط عمومی شرکت برق منطقهای خوزستان نیز در این دیدار حضور داشتند.

بخش معدن آذربایجانشرقی متحول میشود

آذربایجان شرقی  -فالح :رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت های معدنی استان وعده داد که
بخش معدن استان را متحول کند.
صابر پرنیان در جلسه مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
استان که در شهرک صنعتی اهر برگزار شد ،اظهار کرد :با توجه به
این که در سال های اخیر معادن آذربایجان شرقی مورد بی توجهی
قرار گرفته بود از این رو به صورت جدی در این حوزه ورود کرده ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجانشرقی:

اتمام عملیات ایمن سازی خط لوله
انتقال گاز رشت  -رامسر در بستر
رودخانه سروالت استان گیالن

وی افزود :به دلیل این که آذربایجان شرقی یک استان صنعتی
است بنابراین حوزه معدن در زیر سایه صنعت مانده و آن گونه که
باید توسعه می یافت و با فراوری و تکمیل زنجیره در استان تولید
ثروت می شد این اتفاق نیفتاده است.
وی همچنین با بیان اینکه عالقه مندی به سرمایه گذاری صنعتی
در آذربایجان شرقی موضوع قابل توجهی است چرا که این موضوع
ظرفیت خوبی برای استان محسوب می شود ،ادامه داد :بیشتر

مراجعه فعاالن اقتصادی برای سرمایه گذاری ،توسعه واحدهای
صنعتی و افزایش تولید محصوالت است که در این زمینه باید این
بستر فراهم شود.
پرنیان بزرگترین سرمایه استان را بخش خصوصی توانمند دانست
و گفت :در اکثر رشته صنعت ها کاالهایی که تا چند سال پیش
وارداتی بود اکنون در داخل و حتی در این شهرستان تولید می شود.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان
این که باید بیشتر به فکر تامین زیرساخت ها و رفع موانع تولید
باشیم ،تاکید کرد :قانون گذار در حوزه برق ،وزارت نیرو را مکلف به
تامین انرژی واحدهای صنعتی کرده است که در این زمینه برای رفع
مشکالت سرمایه گذاران تمام تالشمان را انجام می دهیم.
پرنیان افزود :در سفر ریاست جمهوری اعتبار بی نظیری برای
تکمیل زیرساخت های شهرک های صنعتی مصوب شد که
امیدواریم به زودی تمام اعتبارات تخصیص یابد.
وی همچنین با اشاره به افزایش تقاضای سرمایه گذاری در
شهرستان اهر گفت :دستگاه های متولی باید برای تکمیل زیرساخت
های مورد نیاز همکاری کنند چرا که درخواست  ۱۵۰مورد سرمایه
گذاری نشان دهنده میزان عالقه مندی فعاالن اقتصادی این
شهرستان است که با تمام توان برای بهره برداری و توسعه واحدهای
صنعتی این شهرستان اقدامات الزم را انجام خواهیم داد.
در این جلسه مشکالت  ۱۱واحد تولیدی شهرستان اهر مطرح و
برای رفع مشکالت تصمیمگیری شد.
آذربایجان شرقی بیش از هشت میلیارد تن ذخایر معدنی دارد و
از این لحاظ در جایگاه سوم کشور قرار گرفته است.

سرپرست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

سرپرست منطقه  9عملیات انتقال گاز از اتمام
عملیات ایمن سازی خط لوله رشت  -رامسر در
رودخانه خروشان سروالت استان گیالن در این
منطقه عملیاتی خبر داد.
محی الدین مفخمی با اعالم این خبر اظهار
کرد :وجود رودخانه های خروشان به واسطه
شرایط جغرافیایی و اقلیمی منطقه  ،9مشکالت
نگهداری از خطوط لوله در تقاطع با رودخانه
ها و حفظ و حراست از آنها را نسبت به مناطق
دیگر دشوارتر کرده است .وی با بیان اینکه از
این رو ایمن سازی خطوط لوله در بستر رودخانه
ها جهت استمرار و پایداری جریان گاز بسیار
پر اهمیت است ،افزود :منطقه  ۹در سال های
اخیر پروژه های ایمن سازی در بستر رودخانه
ها و مناطق رانشی را برای جلوگیری از آسیب
و جابجایی خطوط لوله در زمان وقوع سیل و
طغیان رودخانه ها ،در دستور کار قرار داده
است .مفخمی با اعالم اینکه بیش از 250
رودخانه خروشان در این منطقه عملیاتی وجود
دارد ،یادآور شد :در سال گذشته  ۲۷پروژه ایمن
سازی خطوط لوله در بستر رودخانه ها و نقاط
رانشی منطقه برنامه ریزی شد که از این تعداد،
 ۲۱پروژه به اتمام رسید.
سرپرست منطقه  9عملیات انتقال گاز افزود:
از  6طرح باقیمانده ایمن سازی خطوط لوله
در بستر رودخانه ها ،پروژه ایمن سازی خط
لوله رشت  -رامسر در بستر رودخانه سروالت
شهرستان چابکسر که یکی از رودخانه های
خروشان منطقه  9محسوب می شود ،در استان
گیالن با موفقیت به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه این پروژه با احداث دیواره
سنگی ،کف بند و پایه جهت نگهداری خط لوله
و ساماندهی بستر رودخانه خروشان سروالت
اجرا شده است ،خاطرنشان کرد :پروژههای ایمن
سازی خطوط لوله در بستر رودخانه های این
استان نظیر چلوند آستارا و مرسه رود کالچای
نیز در سال گذشته انجام و پروژه ایمن سازی
در رودخانه پشت کالی دیلمان نیز تحویل
موقت شده است .سرپرست منطقه  9در
ادامه با اشاره به دیگر پروژه های ایمن سازی در
استان گیالن ،بیان کرد 90 :درصد از پروژه ایمن
سازی خط لوله در بستر رودخانه شاهرود در
شهرستان رودبار و همچنین  65درصد از ایمن
سازی خط لوله در محل اسپن روستای نصفی
این شهرستان نیز انجام شده است .وی با بیان
اینکه احداث ابنیه در بستر و محل تقاطع خطوط
لوله انتقال با رودخانه شفارود گیالن و پایداری
سازی محدوده رانشی جاده دسترسی به ایستگاه
شیر"امامزاده حنفیه" لوشان در گیالن آغاز شده
است ،یادآور شد :با تالش بی وقفه همکاران
منطقه  9در اجرای این پروژه ها علیرغم بارش
های شدید و وقوع سیل در استان های شمالی
در سال گذشته هیچ گونه آسیبی به خطوط لوله
گاز وارد نشده و گاز در خطوط انتقال در فصول
سرد سال به صورت مستمر و پایدار جریان
داشته است.

استاندار البرز:

نظارت جدی بر تولید و توزیع
پوشاک در البرز صورت گیرد
استاندار البرز گفت :نظارت جدی بر تولید و
توزیع پوشاک صورت گیرد تا شاهد هنجارشکنی
در این زمینه نباشیم .مجتبی عبداللهی بعد از
ظهر پنجشنبه در کارگروه حجاب و عفاف استان
البرز که در سالن شهدای دولت استانداری
برگزار شد ،اظهار کرد :بدون شک اگر عفاف و
حجاب از سوی زنان و مردان رعایت شود ،بنیان
خانوادهها مستحکمتر میشود و شاهد بسیاری
از معضالت نخواهیم بود .وی با تأکید بر لزوم
اقناع افکار عمومی از فرهنگ ایرانی و اسالمی
بیان کرد :باید آگاهی بخشی گستردهای صورت
گیرد و نظارت جدی بر تولید و توزیع پوشاک
نیز داشت تا شاهد هنجارشکنی در این زمینه
نباشیم.استاندار البرز تصریح کرد :هنجارشکنی
و رفتار خارج از عرف به هیچ عنوان قابل توجیه
نیست ،چراکه باید حافظ و ادامه دهنده راه
شهدا باشیم.

مدیرعامل آبفا مازندران در نشست خبری بیان کرد:

مدول دوم تصفیه خانه تبریز در حال آبگیری آزمایشی است

صرفه جویی مهم ترین مصداق آینده نگری در جامعه است

مازندران برای ارائه خدمات بهینه آبرسانی نیازمند نگاه ملی است

آذربایجان شرقی  -فالح :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجانشرقی
گفت :تا پایان امسال  ۹طرح نیمه تمام در این حوزه آماده بهرهبرداری
خواهد شد.
محمد خانی اظهار کرد :در سفر رییس جمهور  ۸۵۰میلیارد تومان
به طرح های آب و فاضالب استان اختصاص یافته که با اولویت
اتمام طرح های نیمه تمام هزینه خواهد شد.
وی افزود :یکی از مهمترین این طرح ها ،مدول دوم تصفیه خانه
تبریز است که فاز اول آن  ۹۸درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در حال
آبگیری آزمایشی است.
خانی ادامه داد :با اتمام این طرح ،از شبکه فاضالب تبریز در مجموع ۱۲۵
میلیون مترمکعب آب به پیکره دریاچه ارومیه وارد خواهد شد.
وی گفت :همچنین عالوه بر احداث  ۹تصفیه خانه در استان در  ۳۵شهر و  ۲۶۰روستا ،طرح های
در حال اجرا داریم که ارزش آنها در حال حاضر  ۴۸۰میلیارد تومان است.
مدیر عامل آبفای آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به اینکه  ۷۰۰روستای استان مشکل کمبود آب
دارند ،گفت :مشکل تامین آب  ۵۰۰روستای استان در  ۱۸ماه آینده حل میشود.
خانی افزود :این روستاها بر اساس تفاهم نامه ای با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) آبرسانی می شوند.
وی با بیان اینکه برای تامین آب هر روستا  ۲میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده است ،اعالم
کرد :مشکل تامین اعتبار در استان وجود ندارد.
خانی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی دارای  ۲هزار و  ۷۰۰روستا است ،گفت :یکهزار و  ۵۰۰روستا
تحت پوشش شرکت آب و فاضالب استان هستند.
شبکه آب و فاضالب آذربایجان شرقی حدود  4میلیون مشترک دارد.

آذربایجان شرقی  -فالح :سرپرست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
گفت :صرفه جویی مهم ترین مصداق آینده نگری در جامعه است.
کمالی افزود :اطالع رسانی مصرف بهینه ،بهانه ای برای تکرار اهمیت
استفاده مؤثر و مطلوب از انرژی و آینده نگری در حفظ سرمایه های
ملّی کشور به منظور نیل به رشد و شکوفایی همه جانبه اقتصادی و
اجتماعی در جامعه است.
وی با اشاره به اینکه منابع گاز طبیعی همیشگی نیست ،اظهار
داشت :متأسفانه ایران از پرمصرف ترین کشورهای جهان در بخش
انرژی می باشد و این موضوع باید از طریق تنویر افکار عمومی ،آموزش
کودکان و خانواده ها و سیاست های قانونی و بازدارنده نهادینه سازی شود.
وی با اشاره به یکی از طرح های موفق شرکت ملّی گاز ایران در کاهش مصرف گاز تصریح کرد :طرح
بهینه سازی مصرف موتورخانه ها فرصتی مناسب و قابل استفاده برای مشترکین گاز دارای موتورخانه
مرکزی است تا با استفاده از تسهیالت رایگان اعطایی از سوی شرکت ملی گاز ایران ،اقدام موثری در
مدیریت مصرف و کاهش هزینه های سربار خانوار بعمل آورند .وی ادامه داد :از زمان آغاز اجرای
این طرح  3930واحد موتورخانه ای برای بهره مندی از مزایا و تسهیالت پیش بینی شده ،ثبت نام
نموده اند .سرپرست شرکت گاز استان با اشاره به راهکارهای مهم کاهش مصرف گاز اظهار داشت:
انتخاب وسایل گرمایشی متناسب با مساحت فضای حرارتی مربوطه ،عدم استفاده از شومینه به عنوان
گرمایش ،تنظیم دمای محیط در بازه دمای زندگی (بین  18تا  21درجه سانتی گراد) ،تعویض پنجره های
قدیمی با پنجره های دارای شیشه دو جداره ،عایق کاری لوله های آب گرم موتورخانه و بازدید دوره ای
از تاسیسات ،تبدیل سیستم موتورخانه به پکیج به منظور کاهش مصرف گاز از جمله راهکارهای کاهش
مصرف گاز می باشد.

مدیر عامل آبفا مازندران زیرساختهای آبی موجود در استان را برای  ۳میلیون
و  ۹۵۸هزار نفر جمعیت بومی دانست و ارائه خدمات بهینه به جمعیت
 ۱۵تا  ۲۰میلیونی گردشگر را نیازمند نگاه اعتبارات ملی بیان کرد.
بهزاد برارزاده در جلسه خبری به مناسبت گرامیداشت هفته صرفه
جویی در مصرف آب( ۷-۱تیر) ضمن قدردانی از تعامل خوب اصحاب
رسانه و نقدهای سازنده آنها در راستای پیشبرد اهداف شرکت اظهار
داشت :در حالیکه جهان به سمت استفاده از منابع آبی پایدار و
آبهای سطحی پیش می رود در ایران  ۵۳درصد و در مازندران فقط
 ۱۲درصد از آبهای سطحی استفاده می شود و  ۸۸درصد آب آشامیدنی
مورد نیاز از  ۳۷۳دهنه چشمه و  ۷۲۹حلقه چاه تامین می گردد که با وجود
 ۶۲هزار حلقه چاههای دیگر در مجاورت چاههای آب آشامیدنی ،به شدت سفره های زیرزمینی
کاهش یافته است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مازندران با اشاره به وجود  ۲۹۲۲روستا با  ۱میلیون و  ۳۵۲هزار
نفر جمعیت در مازندران گفت :از این تعداد  ۱۶۸۰روستا با  ۹۸۰هزار نفر تحت پوشش خدمات
شرکت هستند و  ۱۲۴۲روستا با  ۳۷۰هزار نفر به صورت هیات امنایی اداره می شوند که ضروری است
شوراها و دهیاران نسبت به تحویل مدیریت آب روستا به متولی اصلی یعنی شرکت آب و فاضالب
اقدام کنند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مازندران در بخش دیگری از سخنانش مجموع آب استحصالی
از چشمه ها،چاهها و منابع آب سطحی را  ۱۲۸۳۵لیتر در ثانیه اعالم کرد و افزود :حداکثر ظرفیت
برداشت  ۱۳۹۴۰لیتر است در حالیکه در شرایط عادی و برای رفع نیاز جمعیت بومی به  ۱۵۴۰۰لیتر در
ثانیه نیاز داریم.

