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کاشت 16936 اصله نهال جنگلی از محل 
مجازات های جایگزین حبس در کالله

گـرگان - عملیـات جنگلـکاری توسـط متهمـان و محکومیـن 
در مراجـع قضایـی تحـت عنـوان مجـازات هـای جایگزیـن حبس در 
شهرسـتان کاللـه آغـاز شـد.محمدصادق بشـکوفه رییـس اداره منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان کاللـه اظهارداشـت: از ابتدای سـال 
جـاری تاکنـون تعداد26 فقـره رای دادگاه از مراجع قضایی شهرسـتان 
کاللـه مبنـی بر کشـت نهال هـای جنگلی توسـط افراد خاطـی که به 
نوعـی موجـب تخریـب اراضـی ملـی و جنگلی گردیـده بودنـد، صادر 
شـده اسـت.وی در ادامـه گفـت: طبـق مفـاد، 26 فقـره حکـم دادگاه 
متهمـان می بایسـت تعداد 15586 اصله نهال جنگلـی و تعداد 1350 
بوتـه آتریپلکـس در اراضـی ملـی و تخریـب شـده غـرس نماینـد و به 
مـدت دوسـال نیز عملیات مراقبـت و نگهداری را انجام دهند.بشـکوفه 
اظهـار کـرد: ایـن تعداد اصله نهال در سـطح حدود 27 هـزار متر مربع 
از گونـه هـای ون، سـنجد تلـخ ،سـرو و چنـار در اراضـی منابـع ملی و 
همچنیـن حاشـیه جاده ها و بوسـتان هـای محلی در روسـتاها غرس 
مـی گردد.ایشـان ضمـن اعـالم آمادگـی جهـت اجـرای دقیـق احکام 
قضایـی عنـوان کـرد: ایـن نوع مجـازات هـای جایگزیـن حبس ضمن 
توسـعه فضای سـبز و افزایش سرانه جنگل باعث خشـنودی و رضایت 
منـدی متهمـان گردیـده اسـت.وی افـزود: در این زمینـه از تالش بی 
شـائبه مجموعـه اداره منابـع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان کالله ، 
ریاسـت محتـرم دادگسـتری و دادسـتان و قضاتـی کـه در ایـن زمینه 

فعالیـت داشـتند کمـال تشـکر و قدردانی می شـود.

جلسه ستاد هفته منابع طبیعی برگزار شد
گـرگان - بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی اداره کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان گلسـتان جلسـه سـتاد هفتـه منابـع 
طبیعـی برگزار شد.جلسـه سـتاد هفته منابع طبیعی بـا حضور مختار 
مهاجر رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی گلسـتان، ابوطالب قزل سـفلو 
مدیـرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان ،نماینـده مرکز تحقیقات 
کشاورزی،سـازمان فرهنگی ورزشی شـهرداری گرگان،کارشناس دفتر 
امـور روسـتایی استانداری،کارشـناس محیـط زیسـت  و جمعـی از 
معاونان و روسـای ادارات سـتادی در محل  دفتر ریاست سازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان تشـکیل شـد.مدیرکل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
گلسـتان  در این نشسـت گفت: هدف اصلی سـازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیـزداری کشـور حفاظـت، احیـا، توسـعه، اصـالح و بهره بـرداری 
انفـال الهی اسـت.قزل سـفلو افزود:شـعار هفتـه منابع طبیعی امسـال 
-نهالـکاری همگانـی ،بـرای ایرانـی سرسـبز- میباشـد.رئیس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی گلسـتان  نیز در ادامه جلسـه تصریح کرد: جلسـات 
هفتـه منابـع طبیعی بـا دسـتور و هدف مشـخص برگزار شـود.مختار 
مهاجـر افزود: طبـق فرمایش گوهربار مقام معظـم رهبری که فرهنگ 
منابـع طبیعـی باید به معارف عمومی تبدیل شـود اطالع رسـانی و در 
اختیـار گذاشـتن آگاهـی صحیح بـه مردم از طریق رسـانه هـا وجراید 

حائز اهمیت اسـت.

سه انتصاب در برق منطقه ای خوزستان

اهـواز - سـید رحمـان محمـدی:  مراسـم تودیـع و معارفـه 
مدیـر دفتـر هیئـت مدیـره، مدیرعامل و حسابرسـی داخلی شـرکت برق 
منطقـه ای خوزسـتان برگـزار شـد. بـا حکـم مدیرعامـل ایـن شـرکت؛ 
مهـرداد حیـدری ارجلـو به عنـوان مدیر دفتر هیئـت مدیـره، مدیرعامل 
و حسابرسـی داخلـی منصوب شـد. همچنیـن در این مراسـم از خدمات 
عبدالرسـول زرگـر در طول تصدی سرپرسـتی دفتر هیئـت مدیره تقدیر 
و تشـکر شـد. در احـکام دیگـری نیـز سـید جلیـل موسـوی بـه عنـوان 
مدیـر امـور انبارهـا و غالمرضا اسـکندری به عنـوان مدیر دفتـر مدیریت 

اسـتراتژیک و بهـره وری در شـرکت منصـوب شـدند.

کاهش 400 درصدی زمان نصب جرثقیل 
50 تنی حمل اسلب در فوالد مبارکه

اصفهـان - مرادیـان: با اتـکا به تجربـه و تخصص کارشناسـان 
فـوالد مبارکـه و بـا همکاری شـرکت های داخلی زمـان نصب جرثقیل 
50 تنی حمل اسـلب شـمارۀ 46 واحد آماده سـازی تختال 400 درصد 
کاهـش یافـت. در پـی کسـب ایـن رکـورد موفقیت آمیـز، رئیـس زاده 
رئیـس واحـد جرثقیل های ریخته گـری در گفت وگو با خبرنـگار فوالد 
گفـت: جرثقیـل شـمارۀ 46 بـا کالس کاری M8A8  و بـا طول دهانۀ 
پـل  35.5 متـر و ظرفیـت باربرداری  50  تن در توسـعۀ پالن شـمارۀ 
A واحـد آماده سـازی تختـال برای افزایـش ظرفیت انبار اسـلب واحد 
ریخته گـری مـداوم طراحـی و سـاخته شـده اسـت. ایـن جرثقیـل در 
دهـم بهمن مـاه در یـک شـیفت کاری بـه مـدت 12 سـاعت در ارتفاع  
10 متـری تیـر گریدر های سـالن ردیف N-  O نصب شـد. در همین 
خصـوص، ابراهیمیان سرپرسـت جرثقیل هـای ریخته گری افـزود: این 
سـازه 180 تنـی از 2 دسـتگاه پـل و یـک دسـتگاه ترولی و سـازه های 
رابـط تشـکیل شـده اسـت. وی رکـورد قبلی نصـب سـازۀ جرثقیل را 
مربـوط بـه سـازۀ جرثقیل شـمارۀ 45 و به مدت 48 سـاعت اعالم کرد 
و گفـت: کسـب این رکورد کـه برگ زرین دیگری از افتخارات شـرکت 
فـوالد مبارکـه اسـت، با برنامه ریـزی دقیـق و همت و تـالش کارکنان 
واحـد جرثقیل هـای ریخته گـری و با رعایت مسـائل ایمنـی در جهت 

کاهـش مدت زمـان توقـف خطـوط تولید به دسـت آمد.

کسب رتبه برترتوسط شرکت 
گازاستان مرکزی درحوزه صیانت 

ازحقوق شهروندان
اراک – تهمینـه دباغجـی: شـرکت گازاسـتان مرکـزی دربین 
دسـتگاههای عضوشـورای اداری اسـتان ،موفـق بـه کسـب رتبـه برتر 
درحـوزه صیانـت از حریم امنیت عمومی و حقوق شـهروندان درسـال 
1397گردیـد.  بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت گازاسـتان مرکزی 
درلـوح دریافتـی توسـط محمدرضاسـمیعی مدیرعامـل ایـن شـرکت 
ازسوی سـیدعلی آقازاده ،اسـتاندار ورئیس ستادصیانت ازحریم امنیت 
عمومـی وحقـوق شـهروندان اسـتان مرکـزی چنیـن آمده اسـت: بی 
تردیـد جاودانـه ترین پـاداش همانا خشـنودی حی سـبحان و آرامش 
وجدانـی اسـت کـه در سـایه خدمـت صادقانـه و تـالش خداپسـندانه 
حاصـل مـی گردد.ضمـن تبریک کسـب رتبه برتـرآن شـرکت دربین 
دسـتگاههای عضوشـورای اداری اسـتان درحـوزه صیانـت ازحقـوق 
شـهروندان درسـال 1397،بدینوسـیله ازاهتمـام جنابعالـی وهمکاران 
محترمتـان قدردانـی نموده،توفیـق روزافـزون ازدرگاه خداونـد منـان 

برایتان مسـئلت مـی نمایم.

رفع سه نقطه پرحادثه وخط کشی 50 کیلومتر از 
راه های شهرستان کمیجان انجام شد 

طی 11 ماهه سال جاری، سه نقطه 
پرحادثه در محورهای شهرستان رفع شد

اراک – تهمینـه دباغجی: رییس راهداری و حمل و نقل جاده شهرسـتان 
کمیجـان گفـت: طـی 11 ماهه سـال جـاری، سـه نقطـه پرحادثـه در محورهای 
شهرسـتان رفـع شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی راهـداری و حمل و نقـل جاده 
ای اسـتان مرکـزی، علـی واشـقانی فراهانـی در خصـوص عملکـرد 11 ماهه این 
اداره در کمیجـان بیـان کـرد: ایـن اداره در حـوزه نگهـداری راه هـا اقداماتی چون 
عملیات نگهداری رویه آسـفالتی محورها، شـانه سـازی و رگالژراههای روسـتایی 
،  تنظیـم  شـیبهای شـیروانی، رفـع نقـاط حادثه خیز، ترانشـه بـرداری، تیغ زنی 
راههـای خاکـی و شوسـه روسـتایی را بـه انجـام مـی رسـاند. وی افـزود: در 11 
ماهـه اخیـر عملیـات لکـه گیری بـا120 تن آسـفالت سـرد و گـرم در محورهای 
کمیجـان- فراهـان -قهاوند، میالجـرد – محمود آباد ، کمیجان – سـاروق و کلیه 
محورهای روسـتایی شهرسـتان ، همچنین  شانه سازی   2 کیلومتر در محورهای 
کمیجـان – میالجـرد  و میالجـرد – خنـداب  انجـام  شـد. واشـقانی فراهانـی 
همچنیـن بـه تنظیـم  شـیب شـیروانی  45 کیلومتـر از محورهـای شهرسـتان ، 
ترانشـه بـرداری درمحـور روسـتایی کمیجـان – چهرقـان و کمیجـان میالجرد ، 
تسـطیح 65 کیلومتـر از محورهـای خاکی وشوسـه روسـتایی سـیجان-  طرالن،  
راسـتگردان، سـلوکلو _ پـرکک، آنتنی عاصم آبـاد و فرک – چالمیان اشـاره کرد. 
وی بـا بیـان اینکـه در حوزه نگهداری ابنیه فنی،  تعمیر ومرمت 5 دسـتگاه پل در 
محورهـای  میالجـرد – راهجـرد، سـیجان طرالن و کمیجان سـاروق  وهمچنین  
تنقیـه، الیروبـی ودریواسـیون 200دسـتگاه پل ، اصـالح کانال هدایـت آب قنوها 
و پلهـاو آبـرو هـا در محورهـای کمیجـان  و 8هزار کیلومتـر باند بـرف  روبی ویخ 
زدایـی بـا اسـتفاده از 1250 تـن مخلوط ماسـه و  نمـک   و اصالح هندسـی یک 
تقاطـع را از دیگـر اقدامـات انجـام شـده در ایـن حـوزه عنوان کـرد. رییـس اداره 
راهـداری و حمـل و نقل جاده ای شهرسـتان کمیجان بیان کـرد: در حوزه ایمنی 
و حریـم راه هـا از ابتدای سـال تا پایان بهمن مـاه 36 مترمربع تابلوی اطالعاتی  و 
250 تابلوی انتظامی و مسـیرنما  ، همچنین 45  چراغ روشـنایی در تقاطع کلوان 
تعمیـر و  10 چـراغ چشـمک زن در محورهـای کمیجـان – سـاروق ، کمیجـان 
فراهـان و کمیجـان – قهاوند تعمیر و 2 چراغ جدید نصـب و 50 کیلومتر ازمحور 
های کمیجان – سـاروق وکمیجان قهاوند نیز خط کشـی شـده اسـت. واشـقانی 
فراهانـی پاکسـازی حریـم راه از نخالـه به میـزان 100 مترمکعب، ایمن سـازی 2 
تقاطـع فامریـن و کلـوان و رفع 5 مورد تجـاوز به حریم راه در روسـتاههای کلوان، 
ینگـی ملـک و اسـفندان را از دیگـر اقدامات انجام شـده در حوزه ایمنـی راه ها در 

شهرسـتان کمیجان برشمرد.

استاندار گیالن در جریان بازدید از خط تولید 
ماسک خبر داد؛ 

افزایش میزان تولید ماسک و 
عرضه به بازار در گیالن ، جوابگوی 

بیماران و کادر درمانی است 
رشـت – علی حیدری: بـه گزارش 
پایـگاه اطـالع  رسـانی اسـتانداری گیـالن؛ 
دکتـر ارسـالن زارع پیـش از ظهـر امـروز 
)دوشـنبه( در حاشـیه بازدیـد از خط تولید 
ماسـک و نیز انواع مواد شـوینده و بهداشتی 
در دو واحـد صنعتـی اسـتان، در گفـت و گـو با خبرنـگاران با قدردانـی از همکاری 
مـردم آگاه گیـالن در توجـه به توصیه های متخصصان بهداشـت و درمان و رعایت 
آنهـا افـزود: بـه سـبب سـرعت انتشـار ویـروس کرونـا و نیز تقاضـای بـاالی مردم 
بـرای خریـد اقـالم موردنیـاز از قبیل ماسـک و محلـول ضدعفونی کننـده، در بازار 
بـا کمبـود عرضـه مواجه شـدیم. نماینده عالی دولـت در گیالن با بیـان اینکه بنابر 
توصیـه متخصصـان، افـراد سـالم و بـدون مشـکل ضرورتی به اسـتفاده از ماسـک 
ندارند، گفت: اولویت اسـتفاده از ماسـک با آن دسـته از افرادی اسـت که با بیماران 
مواجـه هسـتند و یـا در محیـط هـای عمومی و مراکـز درمانـی حضور دارنـد. وی 
اظهـار کـرد: به سـازمان صمت ابـالغ کردیم تا با همـکاری اصناف، از مرکز کشـور 
نیز وارداتی درخصوص اقالم مورد نیاز بهداشـتی داشـته باشـند تا دغدغه ای برای 
عرضـه و قیمـت نباشـد. اسـتاندار گیالن گفـت: علیرغم توصیه به هموطنـان برای 
پرهیـز از سـفر بـه گیـالن در این روزهـا، اما جمعیت اسـتان همراه با گردشـگران، 
بـه طـور میانگین سـه میلیون نفر اسـت که اگـر همه ی افـراد بخواهند از ماسـک 
یکبارمصـرف اسـتفاده کننـد؛ بـه یقین تأمیـن این حجـم امکان پذیر نیسـت. وی 
افزایـش میـزان تولید ماسـک و عرضه بـه بـازار را جوابگوی نیاز بیماران، پزشـکان 
و پرسـتاران عنـوان و خاطرنشـان کـرد: از مردم می خواهم با حفـظ آرامش، توصیه 
هـای متخصصـان بهداشـتی را بـا دقت رعایـت و از حضـور غیرضـروری در اماکن 
عمومـی خـودداری کننـد. دکتر زارع گفت: به سـبب آغاز شـیوع ویـروس کرونا از 
قـم، راهـداری را موظـف کردیـم تا تردد اتوبـوس های میان رشـت و قم و بالعکس 
را متوقـف کننـد. نماینـده عالی دولـت در گیالن به مـردم توصیه کرد تـا به اطالع 
رسـانی هـای وزارت بهداشـت توجـه جـدی داشـته باشـند و از تمامـی هموطنان 
خواسـت تـا حدامـکان از سـفرهای غیرضـروری به اسـتان گیـالن طی ایـن روزها 

خـودداری کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد :
تشنج فکری کرونا از خود ویروس 

اهمیت بیشتری دارد
رئیـس  حسـینی:   – شـهرکرد 
در  شـهرکرد  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
خصـوص کرونـا ویـروس، گفـت: ایـن جو 
روانی و تشـنج فکـری و التهابـی که حول 
محور این ویروس در کشـور تشـکیل شده 
از خـود ایـن بیماری اهمیت بیشـتری پیدا کرده اسـت. مجید شـیرانی در مورد 
ویـروس کرونـا،  گفـت : این جو روانی و تشـنج فکـری و التهابی کـه حول محور 
این ویروس در کشـور تشـکیل شـده از خود این بیماری اهمیت بیشـتری پیدا 
کـرده اسـت. رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی شـهرکرد، ادامـه داد: این ویـروس از 
بسـیاری از ویروس هایـی که ایجاد عفونت تنفسـی می کنند شـدت بیماری زایی 
و مـرگ و میـر کمتـری دارد گرچه سـرعت انتقال و سـرایت این بیماری بیشـتر 
اسـت. وی افـزود: در 80 درصـد از مـوارد ابتـال بـه ایـن بیماری عالئم بـه قدری  
خفیـف اسـت که فرد اصال احسـاس نیاز به مراکـز درمانی را نخواهد داشـت و از 

نظـر شـدت بیماری زایـی، ویـروس بسـیار ضعیفی محسـوب می شـود.
مردم عادی نیازی به استفاده از ماسک ندارند

این مسـؤول خاطرنشـان کرد: این ویروس بیشـتر برای افراد داره سـابقه ی 
بیماری های تنفسـی خطرآفرین اسـت و توصیه من به این اشـخاص اسـتفاده از 
ماسـک در صورت خروج از منزل می باشـد و اسـتفاده از این ماسـک نشان دهنده 
داشـتن بیمـاری تنفسـی اسـت امـا سـایر مـردم  نیاز بـه اسـتفاده از ماسـک را 
ندارنـد. شـیرانی در ادامـه صحبت هـای خـود اضافه کـرد: این بیمـاری از طریق 
هوا سـرایت  نمی کند زیرا ویروس سـنگینی اسـت و به صورت قطرات تنفسـی 
منتقـل می گـردد بـه همین دلیـل برای جلوگیـری از انتقـال فرد به فـرد فاصله 
یـک و نیـم متـر را  باید با سـرفه و عطسـه افراد مبتـال رعایت کرد  و بیشـترین 
دلیـل انتقـال ایـن ویـروس از طریق سـطوح آلـوده یه ایـن قطرات می باشـد که 
از طریـق دسـت وارد دهـان، مخـاط و چشـم ها می شـود. رئیـس دانشـگاه علوم 
پزشـکی شـهرکرد به مـردم توصیه کرد: مردم سـعی کنند سیسـتم ایمنی بدن 
خـود را از طریـق خـوردن مایعـات و میوه هـا باال ببرنـد اسـترس و نگرانی باعث 

تضعیف شـدید سیسـتم ایمنی بدن می شـود.

اخبار ایراناخبار ایران مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد :

تمام توان و ظرفیت های این شرکت در خدمت صنعت نفت کشور است
سـید  مهنـدس  محمـدی:  رحمـان   – اهـواز 
عبدالـه موسـوی در آییـن رونمایـی از دسـتگاه 
حفـاری سـنگین خشـکی 72 فتـح در منطقـه 
صنعتـی اهـواز، ابتـدا بـه وزیر نفـت، اسـتاندار، 
مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت ایـران و سـایر 
مدیران و مسـئوالن، رئیـس جهاد دانشـگاهی و 
سـازندگان و سـایر مدعویـن خیـر مقـدم گفت.
داخلـی  و صنعتگـران  سـازندگان  از  وی همچنیـن 
کـه بـه عنوان بـازوی صنعـت نفت نفـش بـی بدیلی در 
تامیـن نیازهـای ایـن صنعـت ایفـا مـی کننـد، قدردانی 

. د کر
بیـش  در  حفـاری  ملـی  شـرکت  افـزود:  موسـوی 
ازیـک دهـه گذشـته در تعامـل و ارتبـاط با سـازندگان، 
صنعتگـران و مراکـز علمـی، پژوهشـی و شـرکت هـای 
دانـش بنیـان موفـق به مهندسـی و سـاخت بیش هفت 
هـزار قطعـه  و تجهیز پرمصرف کاربردی در دسـتگاه ها 

و تجهیـزات حفـاری گردیـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت ملـی حفاری ایـران اظهـار کرد: 
ایـن همـکاری موجـب شـده کـه نـاوگان ایـن شـرکت 
بتوانـد در شـرایط تحریـم هـای ظالمانه ، انجـام وظایف 
محولـه و تامیـن نیازهـای شـرکت ملـی نفـت ایـران را 

پاسـخگو و ارائـه خدمـات نماید.
وی گفـت: بـا اهتمـام وزیر محترم نفـت و مدیرعامل 
شـرکت ملـی نفـت ایران و تـالش جمعـی متخصصان و 

کارکنـان خـدوم ایـن شـرکت، تـالش بـه عمل آمـده تا 
از قابلیـت هـا و ظرفیـت هـای شـرکت در بخـش هـای 
عملیاتـی، فنـی و مهندسـی و پشـتبانی صنعـت حفاری 

ایـن  افـزود:  اسـتفاده بهینـه بـه عمـل آیـد. موسـوی 
شـرکت همچنیـن امکانـات و نیروهـای تخصصـی خود 
را بسـیج تـا بتوانـد در طرح توسـعه میادین نفـت و گاز 
خاصـه در حـوزه های میادین مشـترک و اجـرای پروژه 
هـای مربـوط بـه حفـظ و نگهداشـت تولیـد در مناطـق 
نفتخیـز جنـوب و چـاه هـای اکتشـافی نقـش آفرینـی 
کنـد. مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری اظهار کـرد: در 
همیـن راسـتا انتظـار مـی رود بـا پـی جویـی هـای بـه 
عمـل آمـده ناوگان این شـرکت که با پیوسـتن دسـتگاه 
حفـاری 72 فتـح که امروز رونمایی شـد بـه بیش از 70  
دسـتگاه حفـاری افزایـش  مـی یابـد بـه طـور کامـل به 
کارگیـری و ضمـن تعامـل با دیگر شـرکت هـای بخش 
خصوصـی فعـال در ایـن عرصـه در پیشـبرد و تحقـق 

اهـداف کالن صنعـت نفـت موفـق عمـل نماید.
وی گفـت: دسـتگاه حفـاری سـنگین 72 فتـح کـه 
دو هـزار اسـب بخـار تـوان و قـادر بـه حفـاری تـا عمق 
شـش هـزار متر اسـت توسـط جهاد دانشـگاهی کشـور 
در چارچوب قرار داد سـاخت سـه دسـتگاه حفاری 71، 
72 و 73 فتح سـاخته شـده  اسـت که دکل 71 پیش از 
ایـن در مـدار عملیـات قرار گرفت و دسـتگاه  73 نیز در 

سـال 99 بـه ایـن شـرکت تحویل خواهد شـد.

اصفهـان – یحیـی مرادیان: اسـتاندار اصفهان 
در نشسـت خیریـه مهـر کوثـر کـه بـا محوریت 
وفاضـالب  آب  شـرکت  در  آب  بهینـه  مصـرف 
اسـتان اصفهـان برگزارشـد گفـت: در سـال آبی 
جـاری میـزان بارندگـی در حوضه آبریـز زاینده 

بیانگـر  کـه  بـوده  متـر  میلـی   510 رود حـدود 
کاهـش 35 درصـدی بـارش هـا در سـال آبـی 

اسـت. نرمال 
دکتـر رضایـی بـا بیـان اینکـه در حال حاضـر حجم 
ذخیره  سـد زاینـده رود حدود 303 میلیـون مترمکعب 
اسـت اعـالم کـرد: تامیـن آب شـرب جمعیـت اسـتان 
اصفهـان در اولویـت قـرار دارد برایـن اسـاس بـا توجـه 
بـه اقلیـم خشـک و نیمـه خشـک اسـتان اصفهـان از 
همـه بهـره بـرداران انتظـار مـی رود بـا بهـره گیـری از 
تکنولـوژی  و اسـتفاده از روشـهای جایگزیـن تامین آب 

،مصـرف بهینـه آب را جـدی بگیرنـد.
وی افـزود: بـارش ها  در سـال آبی جـاری در حوضه 
آبریـز زاینـده رود مطلـوب نبـوده و از میانگین کشـوری 
خیلـی پاییـن تر بوده اما امیدوار هسـتیم در ادامه سـال 

آبـی بـارش هـای مطلوبـی در حوضـه آبریز زاینـده رود 
صـورت گیرد تـا عالوه بـر تامین پایدار آب شـرب مردم 
و رفـع نیاز سـایر بهره بـرداران ،آب در بسـتر زاینده رود 
هـم جاری شـود. دکتـر رضایی بـه تشـکیل خیریه مهر 
کوثـر بـا محوریـت مصـرف بهینـه آب پرداخـت و بیـان 
داشـت: بـرای اولیـن بـار در کشـور خیریـه بـا محوریت 
مصرف بهینه آب در کشـور در اسـتان اصفهان تشـکیل 
شـد کـه نمایندگانـی  از همـه  بهـره بـرداران از حوضه 

زاینـده رود در خیریـه حضوری فعـال دارند 
آب  شـرکت  مدیرعامـل  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
وفاضـالب اسـتان اصفهـان گفـت: یکـی از چالـش های 
اسـتان تامیـن آب پایـدار بهـره بـرداران از حوضـه آبریز 
زاینده رود اسـت که در سـالهای اخیر اسـتاندار اصفهان  
بـا روحیـه جهـادی بـرای  تامیـن پایـدار آب مـورد نیاز 

بخـش هـای مختلـف تالش های بسـیاری را در دسـتور 
کار قـرار داد.

مدیرعامـل شـرکت آب وفاضـالب اسـتان اصفهـان 
گفـت:  در پیـک مصـرف بـرای تامیـن پایدار آب شـرب 
جمعیـت اسـتان با کمبـود 4 مترمکعـب در ثانیه مواجه 
ایـن چالـش ظرفیـت  هسـتیم یکـی از دالیـل اصلـی 
اسـت کـه  بـزرگ  اصفهـان  آبرسـانی  محـدود سـامانه 
معـادل 11 مترمکعـب در ثانیـه مـی باشـد . بنابرایـن 
ضـرورت راه انـدازی سـامانه دوم آبرسـانی بیش از پیش 

احسـاس می شـود.
الزم بـه یـادآوری اسـت: خیریـه مهـر کوثـر اولیـن 
ایـن  خیریـه آب در کشـور مـی باشـد کـه دفتـر کار 
سـازمان مـردم نهاد در محـل خانه فرهنگ آب شـرکت 

آبفـا اسـتان اصفهـان مـی باشـد.

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   - قم 
با  قم گفت:  در  کروناویروس  به شیوع  اشاره  با  قم 

توجه به مسئولیت اجتماعی این شرکت برای مقابله 
به  فاضالب  و  آب  شرکت  خدمات  تمام  کرونا،  با 
صورت شبانه روزی و غیرحضوری به مشترکان ارائه 

می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 
توصیه های  به  اشاره  با  پور  صادق  جان  علی  دکتر  قم، 
صورت گرفته در خصوص پرهیز از خروج از منازل برای 
کارهای غیرضروری گفت: با توجه به مسئولیت اجتماعی 

شرکت آب و فاضالب و به منظور مقابله با شیوع ویروس 
کرونا از ابتدای هفته جاری عالوه بر خدمات فوریتی آبفا، 
تمام خدمات اداری فروش و پس از فروش و صورتحساب 

نیز به صورت تلفنی ارائه می شود.
وی از شهروندان درخواست کرد از مراجعه حضوری 
به شرکت آب و فاضالب خودداری کنند و صرفاً از طریق 
شماره تلفن 122 و به صورت 24 ساعته خدمات مورد نیاز 

را از این شرکت دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم همچنین با 
اشاره به راه اندازی بخش گفتگوی آنالین در سایت شرکت 
اینترنت  به  که  شهروندانی  کرد:  تاکید  فاضالب  و  آب 
آب  شرکت  سایت  به  ورود  با  می توانند  دارند  دسترسی 
به   www.abfa-qom.com آدرس  به  فاضالب  و 
راحتی و به صورت شبانه روزی از طریق بخش گفتگوی 
آنالین درخواست های خود را مطرح و پاسخ های الزم را 

دریافت کنند.

شهرقدس  - فریبا میرزایی پندار: شهردار قدس 
از انجام اقدامات شهرداری قدس در مقابله با شیوع 
ویروس کرونا در شهرقدس همچون تعطیلی مراکز 
فرهنگی، لغو کلیه مراسمات، برنامه ها و فعالیت های 
اماکن،  ابنیه،  ضدعفونی  و  شست وشو  ورزشی، 
بهداشتی  موارد  رعایت  به  الزام  و  شهری  مبلمان 

خبر داد .
مهندس مختاری شهردار قدس با اشاره به اقدامات 
در  کرونا  ویروس  شیوع  با  مقابله  در  قدس  شهرداری 
کلیه  لغو  فرهنگی،  مراکز  تعطیلی  همچون  شهرقدس 

شست وشو  ورزشی،  فعالیت های  و  برنامه ها  مراسمات، 
سیستم  و  شهری  مبلمان  اماکن،  ابنیه،  ضدعفونی  و 
موارد  رعایت  به  الزام  و  شهرداری  رسان  خدمات 
بایستی  گفت:  قدس،  شهرداری  مجموعه  در  بهداشتی 
همبستگی  و  مشارکت  با  مشکل  این  رفع  منظور  به 
همگانی فرصت برهم زدن آرامش روانی جامعه و پخش 
شایعات به دشمنان و بدخواهان داده نشود. وی افزود: 
این ویروس به دلیل ناشناخته  بودن التهابی را در دنیا 
به ذکر است  ایجاد کرده است که الزم  ما  و در کشور 
همانند  ویروس  این  پزشکان  و  متخصصان  گفته  بنابر 
با  نیست و می توان  آنچه نشان داده می شود خطرناک 
انجام یک سری اقدامات پیشگیرانه و کنترلی با آن مقابله 
بنابر دستورالعمل های  بیان داشت:  کرد. شهردار قدس 
مربوطه و دستور ریاست محترم جمهوری بابت تشکیل 

ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا، بایستی با انجام اقدامات 
مجموعه های  توان  تمام  از  بهره گیری  و  الزم  بهداشتی 
دخیل در سطح کشور از شیوع هر چه بیشتر این ویروس 
جلوگیری شود و با ریشه کنی آن کشور از این بحران به 
سالمت عبور کند. مهندس مختاری گفت: با ورود این 
ویروس به کشور، شهرداری قدس نیز به تبع مجموعه 
شهرستان و استان و جلسات برگزار شده اقداماتی را در 
راستای مقابله و پیشگیری با این ویروس در دستور کار 
ویژه خود قرار داده است. وی ادامه داد: با توجه در ارتباط 
بودن مستمر شهروندان با مجموعه دستگاه ها و امکانات 
شهرداری قدس، انجام اقدامات کنترلی و ضدعفونی در 
قدس  شهرداری  خدمات رسان  سیستم  و  ابنیه  اماکن، 
قدس  شهردار  است.  داده  قرار  خود  کار  دستور  در 
اولین قدم تمام برنامه ها و فعالیت   خاطرنشان کرد: در 

فرهنگسراهای سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس 
موقتا تعطیل شد و این مکان ها به عنوان اماکن پرتردد 
مختاری  مهندس  بود.  خواهند  تعطیل  الزم  مدت  تا 
کالس ها،  همایشات،  مراسمات،  تجمعات،  تمام  گفت: 
کارگاه های آموزشی و کلیه  فعالیت های ورزشی در مراکز 
تجمعات  که محل  به شهرداری قدس  متعلق  اماکن  و 
هستند، لغو شد. وی ادامه داد: در خصوص شست وشو و 
ضدعفونی کردن اماکن و محل های عمومی درگیر نیز با 
برنامه ریزی های صورت گرفته و تهیه مواد بهداشتی، این 
اقدام در دستور کار کلیه سازمان ها، ادارات و واحدهای 
به تعطیل  با توجه  شهرداری قدس قرار گرفته است و 
ناپذیر بودن سیستم حمل و نقل شهری، ضدعفونی و 
شست وشو محیط اتوبوس ها طی روزهای گذشته و در 

چندین نوبت در دستور کار قرار گرفته است.

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  پاشایی:  لیال  تبریز- 
فرهنگ  توسعه  و  ترویج  راستای  در  شرقی  آذربایجان 
بانوی  مدیریت مصرف آب کتابچه آموزشی  »  طرح ملی 
آب و روش های عملی مدیریت مصرف آب در منزل  « را 

تدوین و به چاپ رساند.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا آذربایجان 
شرقی گفت: امروزه با پیشرفت زندگی صنعتی و رشد جمعیت، 
کشورهای  اکثر  در  آب  بحران  است.  یافته  افزایش  آب  مصرف 
جهان رو به گسترش است. در این سالها صرفه جویی در مصرف 
برای  که  است  کشورهایی  های  دغدغه  ترین  اصلی  از  یکی  آب 
مدیریت  و  بهینه  استفاده ی  فکر  در  آب  کمبود  از خطر  دوری 

شده از اب هستند.

باقرزاده اضافه کرد: با توجه به محدودیت منابع برای تامین 
است  الزم  اخیر  سالهای  در  آب  بحران  گرفتن  نظر  در  با  و  آب 
برنامه  در  سرزمین  پایداری  به  عالقمندان  و  متولی  نهادهای 
های مشترک اقدامات جدی، موثر و پایدار برای ارتقای فرهنگ 

حفاظت از آب تالش کنند.
آموزشی  طرح  افزود:  آب  بانوی  طرح  خصوص  در  باقرزاده 
استفاده  و  با محوریت مشارکت مردمی  است  بانوی آب، تالشی 
از توان و قابلیت های پیدا و پنهان نیروی های مردمی و تشکل 
بسط  برای  عینی  و  موثر  ای  تجربه  دارد  سعی  غیردولتی،  های 
فرهنگ حفظ حرمت آب و ارتقای ارزش آن به جایگاه واقعی اش، 
های  نسل  برای  آب  و حفظ  مدیریت مصرف  کاهش،  نتیجه  در 
آینده را رقم بزند. وی اضافه کرد: این کتابچه به عنوان یک اقدام 

فرهنگی و ویژه نامه به مجموعه روشهای عملی مصرف بهینه آب 
پرداخته است. مدیر روابط عمومی آب و فاضالب استان ادامه داد: 
پایدار،  توسعه  پیرامون  مطالبی  مقدمه،  از  پس  کتابچه،  این  در 
مجازی،  آب  و  آب  درمورد  اجتماعی، حقایقی  پذیری  مسئولیت 
به چشم  می خورد. همچنین در ادامه این کتاب، بصورت مصور 
درج  مخاطب  گروههای  برای  آب  مصرف  مدیریت  چگونگی 
گردیده است که مخاطبین  بتوانند ضمن آشنایی با مفاهیم اولیه 
آب، سواد آبی خود را ارتقاء دهند. شایان ذکر است این کتابچه 
در 14 صفحه توسط دبیرخانه این طرح با همکاری سازمان مردم 
نهاد « خانه محیط زیست توسعه پایدار آذربایجان شرقی »تدوین 
و به چاپ رسیده و در اختیار کلیه شرکت های آب و فاضالب 

کشور جهت بهره برداری قرار گرفته است.

با  ایالم  گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل  ایالم- 
اینکه رعایت مقررات HSE باعث تولید  اشاره به 
ارتقاء  برای  گفت:  شود،  می  پایدار  و  پاک  ایمن، 
شاخص های حوزه HSE پاالیشگاه، عالوه بر بهره 
جستن از توان و تخصص نیروهای داخلی از ظرفیت 
استفاده  مشاور  های  و شرکت  پژوهشگران  علمی 

می شود .
به گزارش روابط عمومی، مهندس "شهریار داری پور" 
در حاشیه ممیزی HSE پاالیشگاه گاز ایالم که توسط 
شرکت  تولید  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیریت  ممیزین 

ملی گاز ایران انجام شد،افزود: از اهداف ممیزی به عمل 
آمده در حوزه HSE می توان به شناخت وضعیت فعلی، 
یافتن نقاط قابل بهبود و  شناسایی نقاط قوت و ضعف، 
تبادل دانش در راستای همسان سازی و ارتقای جایگاه 

HSE در بین پاالیشگاه های گاز کشور اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در نقشه استراتژی این شرکت، به 
وضوح به حوزه HSE تأکید شده است، اظهار داشت :در 
راستای ارتقاء سطح بهداشت، ایمنی و آتش نشانی، محیط 
زیست، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل، این شرکت در 
از جمله استقرار سیستم  سال جاری پروژه های مهمی 

 HAZID مدیریت شرایط اضطراری ، شناسایی خطرات
و HAZOP، نصب و راه اندازی زباله سوز پساپ، احداث 
سازی  غنی  و  نشانی  آتش  حریق  اطفا  و  تمرین  زمین 

جنگلهای اطراف پاالیشگاه به انجام رسانده است.
کرد:  تصریح  ایالم  گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیریت  ممیزی  کارگروه 
مستندات،  بررسی  ضمن  ایران  گاز  ملی  شرکت  تولید 
دستورالعمل ها و روش های اجرایی و با برگزاری مانور 
نشت گاز در ناحیه فرآیندی، از واحدهای بهداشت، محیط 
مدیریت  اتاق  و  درمانگاه  نشانی،  آتش  ایمنی،  زیست، 

بحران این شرکت بازدید نموده و هر یک را مورد ارزیابی 
قرار داده اند که بنابر گزارش نهایی این کارگروه مبنی بر 
معرفی نقاط قوت، ضعف و قابل بهبود، این شرکت برنامه 
های الزم را برای رفع نواقص در برنامه ریزی های آتی 

خود قرار خواهد داد.

استاندار اصفهان درنشست خیریه مهر کوثر با محوریت مصرف بهینه آب عنوان کرد:

کاهش 35 درصدی بارشها در حوضه زاینده رود ضرورت مصرف بهینه آب را می طلبد

شهروندان بدون خروج از خانه از خدمات آبفا بهره مند شوند/تماس با تلفن 122

مهندس مختاری شهردار قدس : 

اتخاذ تمهیدات الزم از سوی شهرداری قدس به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا

آبفا آذربایجان شرقی منتشر کرد؛

کتابچه آموزشی » طرح ملی بانوی آب «

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:

تولید پایدار در سایه رعایت قوانین و مقررات  HSE محقق می شود


