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با تکمیل پروژه اصالح سیستم خنک کاری کمکی نیروگاه 
بخار شهید رجایی محقق شد؛

کاهش 50 درصدی میزان مصرف آب در 
واحدهای 250 مگاواتی

قزوین - با تکمیل پروژه اصالحیه در سیستم خنک کاری 
کمکی واحدهای بخاری نیروگاه شهید رجایی، 50 درصد 

از میزان مصرف آب در این واحدها کاسته شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید 
رجایی، یونس علی دشتدار معاون تولید نیروگاه بخار در توضیح 
این خبر گفت: به منظور شناسایی مسیرها و نقاط هدررفت آب و 
انرژی در واحدهای نیروگاه، برای کاهش مصرف انرژی و حفاظت 
از محیط زیست، تاکنون اقدامات موثری در نیروگاه انجام شده 
است که اجرای طرح بهبود وضعیت سیستم خنک کاری کمکی 
واحدهای بخاری، نمونه ای از این فعالیت ها است. دشتدار در 
ادامه بیان داشت: از سال 94 با هدف بهبود وضعیت فن های 
سیستم خنک کاری نیروگاه بخار، فاز مطالعاتی و تحقیقاتی این 
طرح آغاز شد که پیش بینی می شد در صورت عملیاتی شدن 
این طرح، انتظار افزایش راندمان سیستم خنک کاری و در پی 
آن، کاهش قابل توجه مصرف آب را داشته باشیم. معاون تولید 
نیروگاه بخار افزود: پس از پایان فاز مطالعاتی و تحقیقاتی که به 
مدت 3 به طول انجامید، این پروژه وارد فاز عملیاتی شد که در 
نهایت، سال 97، 60 درصد آن با انجام فعالیت های اصالحی 
به نتیجه رسید و میزان مصرف آب در سیستم خنک کاری 
کمکی نیروگاه بخار، کاهش قابل مالحظه ای یافت. دشتدار 
ادامه داد: در تکمیل این پروژه که با همفکری و خرد جمعی 
متخصصان و کارشناسان نیروگاه به انجام رسید، امسال شاهد 
کاهش 50 درصدی مصرف آب در نیروگاه بخار هستیم که این 
میزان کاهش مصرف آب، نشان از اهمیت اجرای این طرح دارد. 
نیروگاه شهید رجایی دارای 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی 
است که انرژی الکتریکی حدود 4 درصد از مصرف کنندگان را 

تامین می کند. 

شهردار گرگان:

بسیج رکن مهم انقالب اسالمی است
پایگاه  فرمانده  گرگان- 
بسیج رسالت النبی )ص( 
گفت:  گرگان  شهرداری 
بسیج یکی از ارکان مهم 
است  اسالمی  انقالب 
با  خمینی)ره(  امام  که 
بینش  و  دوراندیشی 
باال فرمان تاسیس این نهاد مردمی را در راستای حفظ 

دستاوردهای انقالب اسالمی صادر کرد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود صبح امروز در مراسم ابالغ 
احکام مسوولیتی اعضای شورای پایگاه بسیج رسالت النبی)ص( 
شهرداری گرگان، اظهار کرد: بسیج یکی از ارکان مهم انقالب 
اسالمی است که امام خمینی)ره( با دوراندیشی و بینش باال 
فرمان تاسیس این نهاد مردمی را در راستای حفظ دستاوردهای 
در  اسالمی  انقالب  داد:  ادامه  کرد.وی  صادر  اسالمی  انقالب 
برهه های مختلف تاریخی صحنه های مختلفی را تجربه کرده 
که در تمام عرصه ها نقش بسیج در حفظ دستاوردهای انقالب 
اسالمی، پیشرفت و حرکت رو به رشد کشور، کلیدی و تاثیرگذار 
شهرداری  )ص(  رسالت النبی  بسیج  پایگاه  است.فرمانده  بوده 
گرگان تصریح کرد: نمونه نقش آفرینی های بسیج به عنوان نهاد 
مردمی در تاریخ انقالب اسالمی، دفاع مقدس در جنگ تحمیلی 
برابر  عمل  در  اما  یک کشور  برابر  ظاهر  در  که  بوده، جنگی 
ده ها قدرت جهانی بوده است.دادبود بیان کرد: یکی از ارکانی 
که باعث شد کشور ما در بدترین شرایط سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی مقاومت کرده و سربلند باشد، بدون شک وجود بسیج 
مستضعفین بوده است.وی با تاکید بر اینکه ما قطره ای از دریای 
بیکران بسیج هستیم، اضافه کرد: رسالت مهم امروز بسیج توجه 
به مسائل فرهنگی است که در همین راستا با تالش های انجام 
شده به زودی فروشگاه عفف و حجاب با همکاری این پایگاه 
افتتاح  بسیج و بسیج اصناف در مجموعه هیرکان شهرداری 
خواهد شد.فرمانده پایگاه بسیج رسالت النبی )ص( شهرداری 
گرگان با اشاره به شعار سال و لزوم توجه به مسائل اقتصادی 
و اشتغال، تصریح کرد: زمانی که شعار اقتصاد مقاومتی توسط 
رهبر انقالب مطرح شد، تصور همه بر شکل گیری اقتصاد کپنی و 
محدود بود در حالی که اقتصاد مقاومتی درست و مد نظر، تقویت 
اقتصاد کشور برابر تکانه های سیاسی بین المللی بوده است.دادبود 
بیان کرد: بسیاری از کشورهایی که اقتصادشان به کشورهای 
دیگر وابسته است با کوچکترین تصمیم سیاسی، اقتصادشان به 
شدت ضربه خواهد خورد و بر همین اساس حتی نمی توانند بر 
مواضع سیاسی خود مستقل بایستند و عمل کنند.وی گفت: در 
همین راستا یکی از رسالت های بسیج توجه به مباحث اقتصادی 

و فعالیت در این راست است.

تسریع در اجرای پروژه های عمرانی 
هشتگرد

سیروس   - ساوجبالغ 
رنجبر کهن: جلسه کمیته 
عمرانی شهرداری هشتگرد 
یگانه   مهندس  حضور  با 
شهردار هشتگرد، علی جوادی رییس شورای اسالمی 

شهر و سایر اعضا در دفتر شهردار هشتگرد برگزار شد .
مهندس یگانه در ابتدای جلسه با اشاره بر لزوم تهیه بانک 
اطالعات امالک شهرداری ، بر تهیه مستندات و انجام اقدامات 
قانونی برای حفظ بیت المال تاکید کرد . یگانه گفت : خوشبختانه 
شهرداری هشتگرد در جای جای شهر دارای امالک متعدد است 
اما متاسفانه علیرغم تالشهای صورت گرفته ، همچنان بانک 
اطالعاتی جامع و کاملی از این دارائی ها وجود ندارد . وی افزود 
: امالک شهرداری بعنوان سرمایه این سازمان بوده و نیاز است تا 
ضمن حفظ اراضی مستعد ، برنامه ریزی الزم برای استفاده بهینه 
از آنها صورت پذیرد . شهردار هشتگرد در ادامه به روند پیشرفت 
پروژه های عمرانی پرداخت و افزایش ساعات کاری ماشین آالت 
عمرانی و بویژه تسریع در اجرای شبکه معابر شهرک کوثر را 
از اولویت کارها دانست . علی جوادی رئیس شورای اسالمی 
شهر و رئیس کمیسیون عمرانی نیز که در این جلسه حضور 
داشت ضمن تقدیر از اجرای برنامه های عمرانی ، به اولویت 
بندی کارها و بویژه آسفالت و لکه گیری معابر اشاره کرد و با 
اظهار امیدواری از روند انجام امورات شهرداری ، خواستار توجه به 
نواقص و مشکالت شهر و نیز عدالت محوری در اجرای طرح های 
عمرانی شد . وی تملک امالک و تعریض معابر را از برنامه های 
عام المنفه ای خواند که نیاز است تا با پیگیری و نشست های 
مستمر با مالکین با اخذ رضایت از واگذار کنندگان اجرا گردد . 
در ادامه اعضای جلسه که متشکل از معاونین ، مسؤلین واحدها 
و ناظرین پروژه های عمرانی بوده ضمن ارایه گزارش پیشرفت ، 

به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

ناصری پور در جلسه شورای بانکها 
مطرح کرد: تسریع پرداخت تسهیالت به 
واحدهای تولیدی در سال جهش تولید

شهرقدس _ فریبا میرزایی 
معاونت  سرپرست  پندار: 
فرمانداری  عمرانی  و  فنی 
شورای  جلسه  در  قدس 
پرداخت  تسریع  بر  بانکها 
تسهیالت به واحدهای تولیدی با توجه به سال جهش 

تولید تاکید کرد. 
علیرضا ناصری پور سرپرست معاونت فنی و عمرانی فرمانداری 
جلسات  سالن  در  که  بانکها  شورای  جلسه  دومین  در  قدس 
معظم  مقام  منویات  به  توجه  با  گفت:  برگزارشد،  فرمانداری 
رهبری)مدظله العالی( و نامگذاری سال با نام جهش تولید باید 
بانکها با اهتمام بیشتر در راستای تسهیل اعطای تسهیالت بانکی 
 به واحدهای تولیدی در راستای حمایت از تولید گام بردارند.
وی در ادامه افزود: مراحل تخصیص وام باید در بخش صنایع و 
حمایت از تولید با سهولت و به آسانی انجام شود تا واحدهای 
نشوند. مواجه  مشکل  با  آن  پرداخت  عدم  دلیل  به   تولیدی 
ناصری پور در این جلسه در خصوص تخصیص وام ازدواج نیز 
عنوان کرد: دومین اولویت بانکها باید پرداخت وام ازدواج و تسهیل 
این امر مهم باشد . سرپرست معاونت فنی و عمرانی فرمانداری 
دستگاه های شهرستان را ملزم به شناسایی افراد متقاضی وام برای 
اشتغال کرد تا رشد فعالیت در این زمینه افزایش یابد را در سطح 
شهرستان شاهد باشیم. گفتنی است، دراین جلسه که با حضور 
بانکهای عامل و مسئوالن دستگاه های اجرایی با هدف بررسی 
مشکالت ارائه تسهیالت اشتغال زایی برگزار شد، کلیه دستگاه 
های مرتبط از نحوه معرفی و تشکیل پرونده متقاضیان تسهیالت 
اشتغال زایی و نحوه همکاری بانکها در این جلسه ارائه گزارش شد.

اخبار ایراناخبار ایران انتقاد مدیر عامل مخابرات قم از عملکرد جزیره ای وزارتخانه ها در بهره برداری از فناوری اطالعات
جزیره ای  عملکرد  گفت:  قم  مخابرات  مدیرعامل   - قم 
وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی در بهره برداری از فناوری 
نظام  یک  به  باید  مخابراتی  زیرساخت های  و  اطالعات 
هماهنگ و یکپارچه تبدیل شود زیرا این خدمات جزیره ای 
برای مردم رفاه و آسایش ایجاد نمی کند لذا در بستر فناوری 
اطالعات نیازمند یک سامانه متمرکز، همخوان و همگرا در 

سطح ملی هستیم.
سید اسداهلل دهناد ، مدیرعامل مخابرات قم ، با اشاره به اینکه 
ماهیت  اشتراک  با شرکت مخابرات  کار رسانه های مجازی  بین 
وجود دارد، گفت: ارتباطات وجه مشترک مخابرات و رسانه است 
در عصر حاضر، بر خالف گذشته مفاهیم سنتی حوزه سیاست 
تغییر کرده، به گونه ای که اگر در گذشته  قدرت نظامی حرف 
اول را در بحث قدرت نمایی سیاسی می زد امروز مهم ترین عامل 
در قدرت سیاسی، قدرت رسانه و ارتباطات است. وی افزود: قدرت 
رسانه ای در دنیای امروز به اندازه ای مهم است که هرکس توان 
رسانه ای قوی تری دارد، تسلط بیشتری بر مسائل مختلف دارد. 
وی ادامه داد: در سه دهه اخیر در سطح جهانی در زمینه فناوری 
اطالعات شاهد پیشرفت های زیادی بوده ایم، برای مثال در کشور 
ما هم  سرمایه گذاری های قابل توجهی انجام شده و تالش ما باید 
معطوف به این امر باشد که نتیجه این اقدامات و سرمایه گذاری ها 
به بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود. مدیر عامل مخابرات قم 
بیان کرد: تجربه نشان داده است دستگاه های اجرایی هرچقدر 
در زمینه بهره گیری از ظرفیت های ایجاد شده در حوزه فناوری 
اطالعات تالش بیشتری داشته باشند در ارائه خدمات به مردم 

موفق تر بوده اند. وی افزود: در عصر حاضر استفاده از فناوری های 
نوین ارتباطات یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت و یک نیاز 
قطعی در تعامالت اجتماعی، آموزشی و اقتصادی و فرهنگی است، 
امروزه موضوعات اساسی مردم در همه سطوح و همه بخش ها با 
فناوری اطالعات و ارتباطات ارتباط مستقیم دارد. دهناد با اشاره 
به اینکه زندگی مردم با فناوری های نوین ارتباطات عجین شده 
است، افزود: برای استفاده حداکثری از این امر در خدمت رسانی 
به مردم، نیازمند اقدامات اساسی و گام های بلندتری هستیم. وی 
گفت: وظیفه ما به عنوان مجموعه مخابرات ایجاد زیرساخت ها و 
بسترهای الزم است اما اینکه دستگاه های خدمات رسان چگونه 

از این امکانات به نفع مردم استفاده کنند یک موضوع فرابخشی 
است که باید مورد توجه مدیران هر بخش قرار گیرد . مدیرعامل 
مخابرات قم ضمن اشاره به اینکه موضوع کرونا نشان داد که ما 
باید تمرکز اصلی فعالیت ها را بر خدمات الکترونیک متمرکز کنیم، 
افزود: برای تامین نیازهای مردم می بایست زیرساخت های مناسب 
و ظرفیت های بیشتری فراهم شود. و بر لزوم راه اندازی سامانه ملی 
فناوری اطالعات متمرکز و همگرا تاکید کرد. وی با اشاره به اینکه 
عملکرد جزیره ای وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی در بهره برداری 
از فناوری اطالعات و زیرساخت های مخابراتی باید به یک نظام 
هماهنگ و یکپارچه تبدیل شود، گفت: هر وزارتخانه ای ، بخش 

فناوری اطالعات دارند و هماهنگی الزم را با سایر دستگاه ها ندارند 
و طبیعی است که ارایه خدمات بصورت جزیره ای برای مردم رفاه 
و آسایش مورد انتظار راایجاد نخواهد کرد. دهناد اظهار کرد: جهت 
آسان سازی خدمات و ایجاد نظام هماهنگ ارائه خدمات به مردم 
در بستر فناوری اطالعات نیازمند یک سامانه متمرکز، همخوان و 
همگرا در سطح ملی هستیم و این امر از ضروریات امور فناوری 
اطالعات به شمار می رود.  وی گفت: پاسخگویی به نیازهای متنوع 
فناوری  توسعه  از طریق  بیشتر، جز  ایجاد رضایتمندی  و  مردم 
اطالعات و ارتباطات ممکن نیست و در این زمینه و اینکه مردم 
ثمره آن را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند نیاز به برنامه ریزی 
قم،  استان  در  اینکه  بیان  با  دهناد  هستیم.  عمیق تری  درک  و 
متناسب با امکانات و مقدورات اقدامات مهمی انجام  شده است، 
بیان کرد: در بخش تلفن ثابت بیش از 626 هزار پورت منصوبه 
وجود دارد که از این تعداد، 482 هزار و 195 پورت آن فعال است 
و مشترکین در حال استفاده از آن هستند به طوری که ضریب 
نفوذ تلفن ثابت در استان  بیش از 34 درصد است. دهناد گفت: 
در بخش تلفن همراه هم تعداد 1 میلیون و 781 هزار و 279 
سیمکارت همراه اول به مردم قم واگذار شده است که  این تعداد 
بیش از جمعیت استان می باشد و ضریب نفوذ آن بیش از 128 
درصد است. دهناد در خصوص پوشش شبکه تلفن همراه در شهر، 
بیان کرد: خوشبختانه 100درصد نقاط شهری دارای پوشش تلفن 
همراه اول هستند و بیش از 90 درصد از جاده های استان نیز تحت 
پوشش شبکه همراه اول است و در مقایسه با استان های دیگر کشور 

وضعیت کامال بهتری داریم.

برداري  بهره  مديرعامل شركت  محمدی:  رحمان   - اهواز 
نفت و گاز مارون محيط زيست و صيانت از آن را موضوعي 

ارزيابي كرد كه در فرايند توليد به صورت ويژه لحاظ مي 
گردد و صنعت نفت همواره نسبت به آن اهتمام دارد.

محيط  هفته  گراميداشت  ضمن  كاويان  حميد  مهندس 
صنعت  توسط  شده  اتخاذ  اقدامات  به  نگاهي  با  گفت:  زيست، 
نفت، به راحتي مي توان مشاهده كرد كه تقريبا تمامی هدف 
گذاري هاي عملياتي در راستاي پايداري توليد، مبتني بر رعايت 
از  افزود: در سال 98، بيش  الزامات زيست محيطي است. وي 
11 هزار اصله نهال را براي تقويت كمربند سبز و جلوگيري از 

نفوذ ريزگردها تامين كرديم و عالوه بر تزريق 99 درصد پسابهاي 
نمكزدايي به چاه هاي دفعي، با راه اندازي فاز نخست طرح شيرين 
سازي گاز هاي ترش آسماري، حدود 12 ميليون فوت مكعب گاز 
ترش پرفشار را بجاي مشعل، به مدار توليد بازگردانديم. مهندس 
تفكيك  و   )MOT(فراورش دستگاه هاي  از  استفاده  كاويان، 
از زيست  موثر در حفاظت  بسيار  اقدامي  را  گر)MOS( سيار 
بوم پيراموني دانست و يادآور شد: از آغاز سال 98 تا كنون بيش 
دستگاه  دو  اين  از  استفاده  با  را  خام  نفت  بشكه  هزار  از 230 
استحصال كرديم ضمن اينكه براي نخستين بار در مناطق نفتخيز 
جنوب، يك تفكيك كننده نفت و گاز را در مجتمع صنعتي شماره 
3 مارون مستقركرديم كه با تكميل و راه اندازي آن، هر ميزان 
نفتي كه بر اساس شرايط عملياتي به سمت گودال سوخت جريان 
مي يافت را بازيابي  و به مدار توليد باز خواهيم گرداند. مديرعامل 
شركت بهره برداري نفت و گاز مارون به تشريح دستاورد مهم 

ديگري در حوزه محيط زيست و ايمني پرداخت و گفت: با توجه 
به نزديك شدن جاده هاي مواصالتي به يكي از مشعل هاي بلند 
شركت در مجتمع صنعتي شماره 4 مارون، يك مشعل جديد 
انگشتي را طراحي كرده و ساختيم و با جابجايي محل استقرار 
آن، ريسك موجود براي مردم و خودروهاي عبوري را به صفر 
شرکت های  به  نفتی  لجن های  واگذاري  پايان  در  وي  رسانديم. 
بازیافت کننده، اجراي طرح یکپارچه مدیریت پسماند، تعامل با 
آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست جهت طرح خود 
اظهاری پایش آالینده های محیط زیستی شامل آب، خاک، هوا 
با آلودگی نفتی رودخانه در  و صوت، استقرار تجهیزات مبارزه 
مجاورت رودخانه جراحی به منظور واکنش در شرایط اضطراری و 
مقابله با آلودگی نفتی احتمالی و ایجاد فضای سبز به میزان 2/32 
هکتار را نيز از اقداماتي دانست كه در راستاي صيانت از محيط 

زيست از سال گذشته تا كنون صورت پذيرفته است.

مهندس كاویان :

فرآیند تولید در صنعت نفت مبتنی بر رعایت الزامات زیست محیطی است

تبریز- لیال پاشایی: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی گفت: 
بهینه سازی و تغییر الگوی مصرف در بخش آب شرب همواره مورد تاکید بوده و 
این شرکت خود را ملزم به اتخاذ تمهیدات و برنامه ریزی برای استفاده درست آب 

شرب توسط مشترکین کرده است.
علیرضا ایمانلو به منظور تبیین اهمیت جایگاه آب در زندگی روزمره شهروندان و نهادینه 
کردن فرهنگ مصرف بهینه آب و صرفه جویی در مصرف آب و همچنین پاسخگویی به 
سواالت مشترکین در خصوص آب و فاضالب در برنامه زنده رادیویی دانیشیق حضور یافت.  
وی با اشاره به اینکه آب شرب شهر تبریز بصورت فرااستانی تامین می شود، گفت: با توجه 
به اینکه آب شرب تبريز از سه منبع زرینه رود که از 200 کيلومتری وارد شهر تبريز مي 
شود، منطقه دامنه سهند، سعيد آباد، هروي و تصفيه خانه آب نهند تامین می شود بمنظور 
یکسان سازی  آب شرب وارد مخازن شماره 1 و 2 شهر تبریز ) مخازن مادر ( که حجم هر 
کدام از آنها در حدود 83 هزار مترمکعب می باشد گردیده و جهت توزیع در سطح شهر 
تبریز و بین شهروندان به 23 مخازن دیگر شهر هدایت می شود . مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی اضافه کرد: در این راستا این شرکت اقدام به اجرای طرح رینک 
خط انتقال آبرسانی جنوب و جنوب شرقی تبریز بمنظور آبرسانی و تامین آب مناطق واقع 
در شهرک های جدید خاوران، آذران، فجر، امیدیه، کندرود و باسمنج کرده است که در 
ادامه خط آبرسانی زرینه رود و بطول حدود 26 کیلومتر از مخزن اندیشه تا مخزن باسمنج با 
اقطار 1000، 1400 و 1600 میلیمتری و با احداث یکباب مخزن 10 هزار مترمکعبی بعنوان 
مخزن مکش و یکباب ایستگاه پمپاژ در مجاورت مخزن شماره 11 و همچنین احداث یکباب 

مخزن به ظرفیت 100 هزار مترمکعبی در ارتفاعات جنوب شهر تبریز و در کد ارتفاعی 
1812 متر با عنوان مخزن تعادل و ذخیره با اعتبار 3000 میلیارد ریال در حال احداث می 
باشد . وي به ميزان توليد آب در تبريز و استان اشاره کرد و گفت: به طور متوسط میزان 
تولید آب در تبریز 4450 لیتر در ثانیه و در استان نیز 7670 لیتر در ثانیه می باشد که اين 
ميزان در زمان پيك مصرف 4750 لیتر در ثانیه در تبریز و 9000 لیتر در ثانیه در استان 
افزايش مي يابد. علیرضا ایمانلو درادامه به صرفه جویی 10 درصدی در مصرف آب توسط 
مشترکین و رعایت الگوی مصرف اشاره و از شهروندان در خواست کرد توصیه های شرکت 
آب و فاضالب استان را جدی بگیرند تا در خصوص آب مصرفی دچار مشکل نشویم. وی 
در ادامه با اشاره به برخی استفاده های ناصحیح از آب شرب بهداشتی همچون شستشوی 
خودرو، آبیاری فضای سبز منزل و غیره گفت: فرهنگ سازی در نحوه مصرف درست آب باید 
مورد توجه قرار گیرد تا در کارهای روزمره که از آب استفاده می شود اسراف و هدرروی آن 
کاهش یابد . ایمانلو همچنین افزود: بهینه سازی و تغییر الگوی مصرف در بخش آب شرب 
استان همواره مورد تاکید بوده است و این شرکت خود را ملزم به اتخاذ تمهیدات و برنامه 
ریزی برای استفاده درست آب شرب توسط مشترکین کرده است.  مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی ضمن درخواست مجدد از همشهریان در خصوص مصرف صحیح 
آب شرب بهداشتی و صرفه جویی در خصوص این مایه حیات گفت: آب رکن اصلی توسعه 
پایدار است. فقدان یا کمبود این مایع حیات بخش موجب اختالل در زندگی شهروندان و 
بروز نابسامانی های فراوان می گردد. در این راستا و در جهت جلوگیری از اسراف و هدرروی 
آب، الگوی صحیح مصرف آب برای هر نفر150 لیتر در شبانه روز می باشد که متاسفانه این 

رقم در استان ما بیش از220 لیتر در شبانه روز بوده  که امیدواریم شهروندان با رعایت و 
دقت در نحوه مصرف آب از اتالف بیشتر مایه حیات جلوگیری نمایند. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به نیاز آبی کالنشهر تبریز گفت: با توجه 
به گسترش شهر تبریز و بوجود آمدن شهرک های متعدد در اطراف شهر تبریز ما به آب 
بیشتری نیاز داریم به همین خاطر به دنبال منابع جدید هستیم تا برای آب شرب کالنشهر 
تبریز و سایر شهرهای استان که با کمبود آب مواجه هستند آبرسانی کنیم . ایمانلو در ادامه 
با اشاره به انتقال آب ارس به تبریز گفت: با توجه به نیاز روزافزون کالنشهر تبریز، تامین منابع 
جدید آبی برای این شهر ضروری است و یکی از منابع پیش بینی شده انتقال آب از طرح 
آبرسانی ارس به تبریز است که ضرورت دارد در اجرای آن تسریع شود . مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی در خصوص اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز 
گفت: یکی از اهداف مهم اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز استفاده از 
پساب تولیدی بعنوان تامین کننده بخشی از آب مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه بوده که 
انشاء اهلل در صورت اختصاص اعتبارات الزم و بموقع بتوانیم تا سال آینده قسمت مایع آنرا 

که تامین کننده بخشی از منابع آبی دریاچه ارومیه می باشد به بهره برداری برسانیم .

مدیرعامل شركت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

تامین منابع جدید آبی برای کالنشهر تبریز ضروری است
مشارکت مشترکین درصرفه جویی مصرف آب از عوامل اصلی موفقیت در مدیریت منابع آبی است

پيرو آگهی مناقصه عمومی شرکت آب وفاضالب استان کردستان منتشر شده در روزنامه های 
خراسان و هفت صبح در مورخ 99/03/21 و 99/03/22 بدینوسيله مبلغ تضمين شرکت در 

مناقصه موضوع ردیف 4 اصالح ميگردد:
مبلغ 2437747000ریال صحيح می باشد.
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