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بهبود وضعیت آب شرب 200 روستای 
استان گیالن

رشت  –   علی حیدری:  در سال جاری به منظور تقویت 
کمیت و کیفیت آب شرب این روستاها 389 لیتر بر ثانیه، 
آب شرب تولیدی از تاسیسات شهری برای بهره مندی 
153 هزار و 900 نفر جمعیت ساکن روستاها انتقال داده شد.

بهره برداری از واحد دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن را 
یکی از مهم ترین طرح های شرکت آب و فاضالب جهت تقویت 
آب آشامیدنی روستاهای استان دانست و گفت: تاکنون یکصد 
لیتر بر ثانیه از دبی تولیدی واحد دوم تصفیه خانه بزرگ آب 
گیالن به روستاها اختصاص یافته است. مدیرعامل آبفای گیالن 
افزود: 3 واحد ایستگاه پمپاژ در شهر شلمان از توابع لنگرود، 
رودبنه از توابع الهیجان و روستای صفرابسته از توابع آستانه 
اشرفیه نیز، بعد از تغییر ساختار، در مدار بهره برداری قرار گرفت 
که منجر به افزایش دبی روستاهای تحت پوشش آنها به میزان 
65 لیتر بر ثانیه شد. حسینی در ادامه افزود: با بهره برداری از 
ایستگاه پمپاژ شهر شلمان، دبی آب این شهر به میزان 25 لیتر 
در ثانیه برای 6500 نفر افزایش یافت و در شهر رودبنه نیز 
4500 نفر از افزایش دبی 15 لیتر برثانیه ای بهره مند شدند.

مدیرعامل شرکت آبفای گیالن همچینین اظهار کرد: ایستگاه 
پمپاژ صفرابسته با دبی انتقالی 25 لیتردر ثانیه با هدف تقویت 
فشار آب 21 روستای آستانه اشرفیه با جمعیتی بالغ بر 16 هزار 
نفر، وارد مدار بهره برداری شد. وی همچنین یادآور شد: ترمیم 
آستانه  آبرسانی شهید خوش سیرت  مجتمع  انتقال  خطوط 
اشرفیه به منظور کاهش هدررفت آب و افزایش برداشت آب 
برای مناطق تحت پوشش، از دیگر اقدامات مهم شرکت آب و 

فاضالب گیالن در این مدت بوده است.

 جلسه شورای پایگاه بسیج شرکت گاز 
استان گلستان برگزارشد

با  گلستان  گاز  بسیج  پایگاه  جلسه شورای   - گرگان   
و  پایگاه  شورای  اعضای   ، شرکت  سرپرست  حضور 
فرماندهان پایگاههای ادارات گازرسانی با هدف برنامه 
ریزی و تبادل نظر جهت هرچه باشکوهتر اجرا شدن ویژه 

برنامه های هفته بسیج برگزار شد.
دراین جلسه که رؤسا و فرماندهان پایگاههای بسیج ادارات 
شرکت  نشست  دراین  کنفرانس  ویدئو  بصورت  نیز  گازرسانی 
داشتند  فرمانده پایگاه بسیج شهید گرزین شرکت،ضمن پیگیری 
میزان تحقق مصوبات جلسات قبلی و تشریح اهداف این جلسه ، 
گزارشی مختصری از عملکرد پایگاه ارائه نمود.مهندس خلیل تبار  
باتشکر ازبرگزاری این جلسه،بر جایگاه ارزنده و نقش اثرگذار بسیج 
در جامعه و همچنین انجام باشکوه ویژه برنامه های ایام حماسی 
نمود.درادامه  تاکید  گازرسانی  ادارات  و  ستاد  در  بسیج   هفته 
سرپرست گازگلستان بااشاره به سرد شدن هوای استان تاکید کرد 
تادر این ایام سرد با مواظبت کردن و رعایت پروتکلهای بهداشتی 
و ایمنی از بسیجیان شرکت خواست تا با آمادگی زمستانه و روحیه 
بسیجی جهت خدمات رسانی مناسب به مردم و همچنین حفظ و 
پایداری جریان گاز تالش  نمایند.  مهندس طالبی ضمن تشکر از 
برگزاری موفق رزمایش خود حفاظتی درستاد و ادارات گازرسانی 
،بر ضرورت پویاتر شدن پایگاههای بسیج،بهبود فعالیتها وعملکرد 
آنها ،تشکیل کارگروه پدافند غیرعامل در پایگاه بسیج در راستای 
ارائه کمکهای مردمی و خدمات مناسب در زمان وقوع بحرانهای 
احتمالی ، ایام کرونا و همچنین تشکیل گروههای ویژه و رنجر 
متشکل از نیروهای والیی ، متخصص و آماده بکار تا در زمان 
مناسب با فراخوان این عزیزان بتوان از قابلیتها و تخصص آنها در 
برنامه های مورد نظر استفاده نمود تاکید کرد.در ادامه گروسی 
مدیرسازندگی پایگاه بسیج شهید گرزین گاز گلستان نیز با ارائه 
گزارشی از وضعیت منابع انسانی پایگاه، لزوم ساماندهی نیروها، 
عضوگیری جدید ،عضویت بسیجیان در صندوق شهید تندگویان 
و همچنین بازنگری و پایش پرونده اعضاء بسیج  مورد توجه قرار 
داد. در ادامه پس از ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات هر یک از 
اعضای شورای پایگاه و بحث و تبادل نظر ، تصمیماتی در خصوص 
اهم برنامه های گرامیداشت هفته بسیج  اتخاذ گردیده و مقرر 
شد تا برنامه های پیشنهادی با همراهی بسیج استان به صورت 

باشکوهی برگزار شود.

رئیس بازرسی فنی  شرکت گاز استان گلستان:

نشت یابی ۵۴00 کیلومتر خط تغذیه و 
شبکه توزیع گاز دراستان گلستان

گرگان- رئیس بازرسی فنی  شرکت گاز استان گلستان از 
نشت یابی  بیش از 5400 کیلومتر و تغذیه و شبکه توزیع 
توسط واحد بازرسی فنی شرکت در هشت ماهه سال 

جاری خبر داد.  
با اشاره به اهمیت فرآیند نشت یابی و  ابوالفضل نرسی  
بازرسی در شناسایی و کنترل نقاط مخاطره آمیز و همچنین 
سوخت  به  عنایت  گفت:با  انرژی  رفت  هدر  از  جلوگیری 
گازطبیعی در سبد انرژی کشور و همچنین گستردگی شبکه 
های گازرسانی و تجهیزات و متعلقات آن و ضرورت بازرسی و 
کنترل آنها به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی فرایند 
نشت یابی و بازرسی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار می 
باشد. وی افزود :از مجموع 5 هزار و 400 کیلومتر نشت یابی 
صورت گرفته شده در حدود  3300 کیلومتر مربوط به شبکه 
های پلی اتیلن  و 2100 کیلومتر مربوط به خطوط فلزی بوده 
است. مهندس نرسی تصریح کرد :با توجه به اهمیت شیر های 
شبکه در بحث خدمات رسانی مناسب ، عالوه بر نشت یابی 
شبکه و انشعابات ،بر اساس برنامه ریزی تدوین شده ۷600 عدد 
شیر  شبکه های پلی اتیلن و فوالد ی نیز مورد نشت یابی قرار 
گرفت و همچنین 2200 عدد شیر های شبکه مورد بازرسی و 
پایش قرار گرفته است . رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان 
گلستان اظهار داشت: انجام این اقدامات افزایش ضریب ایمنی، 
بهبود بهره وری ،جلوگیری از خطرات احتمالی ،کاهش هدررفت 
گاز و آلودگی های زیست محیطی را به همراه داشته ؛ضمن این 
که موجب حفظ و صیانت از گاز طبیعی و همچنین نگهداشت 

تأسیسات و تجهیزات گاز رسانی نیز می شود .

مدیرکل بنادر بوشهر:

روند ترخیص کاالهای رسوبی در بندر 
بوشهر سرعت می گیرد

استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل  بهرامی:  زهرا   - بوشهر 
ترخیص  روند  انجام شده،  برنامه ریزی های  با  گفت:  بوشهر 
کاالهای رسوبی در این بندر در روزهای آینده سرعت می گیرد.

سیاوش ارجمند زاده در حاشیه بازدید رئیس کل دادگستری، 
دادستان، مدیرکل بازرسی و سرپرست ادراه کل جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی استان بوشهر از کاالهای رسوبی در محوطه  
این بندر در جمع خبرنگاران افزود: این بازدید با هدف تعیین 
تکلیف و تسهیل فرایند ترخیص و خروج کاالهای رسوبی به ویژه 
کاالهای اساسی در بندر بوشهر انجام گرفت. وی بیان کرد: با توجه 
به رسوب کاال در بندر بوشهر انتظار است پس از بازدید انجام شده 
روند امور گمرکی و ترخیص این کاالها سرعت گیرد.ارجمندزاده 
ادامه داد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر آماده است تا 
با انجام هرچه بهتر و بیشتر این مهم پس از تصمیم مقام های 
استانی نهایت تالش خود را برای ترخیص کاالها اجرایی کند. 
وی افزود: اکنون تعامل سازنده و بسیار خوبی بین ادره کل بنادر 
و دریانوردی و گمرک استان بوشهر وجود دارد که چنین روندی 
به سرعت ترخیص کاالها کمک می کند.از نیمه دوم سال گذشته 
تاکنون حدود ۸0 هزار تن کاالی اساسی وارداتی شامل برنج از 

بندر بوشهر ترخیص شده است.

حضور فعال 20 اکیپ عملیاتي شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزي در رزمایش 

مشترك امنیتي
سپاه  توسط  که  امنیتي  مشترك  رزمایش  در   - اراك 
سطح  در  انتظامي  نیروي  و  اسالمي  انقالب  پاسداران 
استان مرکزي برگزار گردید ، 20 اکیپ عملیاتي شرکت 

آب و فاضالب این استان حضور فعال داشتند.
   به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزي مهندس فرشاد مومني سرپرست گروه مدیریت بحران 
و پدافند غیرعامل این شرکت با بیان این خبر اظهار داشت : 
این رزمایش در روزهاي پنج شنبه و جمعه مورخ 22و23 آبان 
ماه برگزار گردید و اکیپ هاي عملیاتي شرکت آبفاي استان در 
سطح تمامي شهرستان ها، با حضور فعال در اجراي مانور ،مطابق 
با سناریو از پیش تعیین شده در دستیابي به  اهداف برگزاري 

مانور مشارکت داشتند

نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان و مدیر کل صدا وسیمای استان

بهرام عبدالحسینی مدیر کل صدا و سیمای  اصفهان - 
استان اصفهان و هیأت همراه 26 آبان ماه ضمن حضور 
با منصور یزدی زاده مدیرعامل و  در ذوب آهن اصفهان 
مسئولین روابط عمومی این شرکت  در خصوص فعالیت های 

رسانه ای و فرهنگی مشترك، دیدار و گفتگو کرد .
عبدالحسینی در این دیدار، ذوب آهن اصفهان را یکی از مراکز 
صنعتی مهم کشور دانست که نقش مهمی در تحقق جهش تولید 
دارد و گفت: انعکاس دستاوردهای این شرکت در شرایط سخت 
باالیی  اهمیت  از  و  است  بخشی  امید  موجب  کنونی  اقتصادی 
برخوردار است . وی ذوب آهن را یکی از معدود صنایع کشور دانست 
که به لحاظ سابقه فعالیت های فرهنگی از جایگاه واالیی برخوردار 
است و افزود: یکی از رویکردهای مهم صدا و سیما، تولید برنامه های 
مشارکتی است و سازمان های بزرگی همچون ذوب آهن اصفهان که 
عالوه بر تاثیرات اقتصادی و صنعتی، به لحاظ اجتماعی و فرهنگی 
نیز دارای جایگاه مهمی هستند با  همکاری در تولید این برنامه 
ها، نقش خود را در ارتقاء فرهنگ جامعه به ویژه در جهت آگاهی 
افکار عمومی از دستاوردهای صنعتی به خوبی ایفا می کنند .منصور 
یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز از همکاری رسانه ملی 
در جهت اطالع یابی مردم از کار و تالش جهادی در بخش صنعت 
کشور و همچنین بیان مشکالت صنایع، قدردانی کرد و اعالم آمادگی 
نمود که همچون گذشته، همکاری های مشترک ذوب آهن اصفهان 

با صدا وسیمای مرکز اصفهان، تداوم داشته باشد.

اخبار ایراناخبار ایران از سوی اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی ملی حفاری اجرایی شد؛

برگزاری دوره های فنی و تخصصی در موقعیت استقرار دستگاه های حفاری
نیروی  تجهیز  و  آموزش  اداره  محمدی:   رحمان   - اهواز 
سطح  ارتقاء  هدف  با  ایران  حفاری  ملی  شرکت  انسانی 
و  فنی  های  دوره  برگزاری  عملیاتی،  کارکنان  آموزش 
تخصصی در موقعیت استقرار دستگاه های حفاری و محیط 
های کارگاهی را با هماهنگی آموزش مرکزی شرکت ملی 

نفت  ایران در برنامه اجرایی خود قرار داده  است.
حبیب صفری رئیس آموزشگاه تکنولوژی حفاری شرکت در 
این باره گفت:  برگزاری دوره های سرچاهی و ارزیابی آموزشی در 
محل دستگاه حفاری در این سازمان مسبوق به سابقه است.  وی 
افزود: با توجه  به شرایط کار اقماری که در آن کارکنان عملیاتی 
14 روز کار و 14 روز  استراحت دارند وحضور این دسته کارکنان 
در دوره های آموزشی متمرکز مشکالتی در روال زندگی آنان به 
دلیل سکونت در شهرهای مختلف به دنبال داشت اجرای دوره 
های آموزشی در محل کار به نحو مطلوب مورد اقبال مجموعه 
کارکنان ذینفع قرار گرفته است.  صفری اظهار کرد: حسب تاکید 
آموزشی  های   دوره  برگزاری  بر  مبنی  شرکت  ارشد  مدیریت 
ها  دوره  این  برگزاری  کاری،   ایام  در  عملیاتی  کارکنان  برای 
از سال 9۸ به طور پیوسته در دستور کار تعریف و با تشخیص 

اداره آموزش و هماهنگی مدیریت های عملیاتی و منابع انسانی 
مدرسان واجد شرایط به همراه وسایل آموزشی و کمک آموزشی 
به مناطق عملیاتی اعزام می شوند.   رئیس آموزشگاه تکنولوژی 

حفاری اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت گفت: مدرسان 
و کارشناسان در موقعیت دستگاه های حفاری پس از ثبت نام 
حضوری و اجرای دوره نسبت به تنظیم فرم مرتبط که به تایید 

مدرس و رئیس دستگاه رسیده مبادرت می ورزند. وی در همین 
ارتباط ادامه داد: پس از اتمام دوره، واحدهای مجری نسبت به 
اعالم نتایج به واحدهای برنامه ریزی و توسعه و خدمات پشتیبانی 
و امور اداری آموزش برای ثبت و تغذیه آن در سامانه آموزش نفت 
اقدام می نمایند و در سوابق آموزشی پرسنلی، کارکنان درج می 
گردد. صفری با اشاره به اینکه در یک سال گذشته  بالغ بر ۸۸0  
نفر از کارکنان عملیاتی دردستگاه های حفاری موفق به گذراندن 
این دوره ها شدند، افزود:  دوره های آموزشی پیش گفته در زمان 
حاضر تحت عناوین  »تجهیزات کنترل فوران« ، » تجهیزات کومی 
یونیت« ، » سیستم های هیدرولیکی دستگاه حفاری« ، »سیستم 
های باالبری و ترمز دراورکس« و » گیر رشته حفاری « برگزار و 
بر اساس ارزیابی به عمل آمده در ارتقا سطح آموزش های فنی و 
تخصصی کارکنان در سطوح مختلف بسیار موثر واقع شده است. 
رئیس آموزشگاه تکنولوژی حفاری اداره آموزش و تجهیز نیروی 
استقرار  موقعیت  گستردگی  به  نظر  کرد:  اظهار  شرکت  انسانی 
دستگاه های حفاری در چند استان، برنامه آموزشی برای دکل ها 
تا پایان سال تدوین و بر اساس شیوه نامه های بهداشتی و رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی پیگیری و برگزار می شود.

اصفهان – یحیی مرادیان: مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب 
اصفهان گفت: آب آشامیدنی در این استان چه در مناطق شهری و چه روستایی، 

سالم و بدون هرگونه میکروب و مواد شیمیایی ُمضر است.
فهیمه امیری افزود: همه روزه 23 آزمایشگاه تخصصی آب و فاضالب، سنجش سالمت و 

کیفیت آب در مناطق شهری و روستایی استان اصفهان را انجام می دهند و از لحاظ تعداد 
آزمایشگاه، اصفهان در جایگاه نخست کشور قرار گرفته است. وی با بیان اینکه یکپارچه 
سازی آزمایشگاه های آب در روستاها و شهرها در ماه های اخیر، دقت و نظارت را افزایش داده 
است، عنوان کرد: سالمت آب خط قرمز ما در تامین آب آشامیدنی در روستاها و شهرهای 
استان اصفهان است و در این ارتباط از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. مدیر مرکز پایش 
و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب اصفهان با اشاره به تعدد آزمایش های مرکز برای تامین 
آب آشامیدنی سالم و عاری از هر آلودگی تصریح کرد: در 6 ماه نخست امسال 100 هزار 
آزمایش ُکُلر در مناطق شهری و 210 هزار از همین نوع آزمایش در روستاهای استان انجام 
شد.امیری به توانمندی باالی اصفهان در ارتباط با آزمون های مختلف اشاره کرد و گفت: 
مطلوبیت کلر در مناطق روستایی 99.9 و شاخص نامبرده در مناطق شهری استان 100 

درصد است. مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب اصفهان اظهارداشت: در 
مدت مورد اشاره 950 آزمایش مواد شیمیایی در مناطق روستایی و 205 آزمایش تخصصی 
فلزات سنگین در روستاها و 120 آزمایش از این نوع در مناطق شهری انجام گرفت. وی با 
بیان اینکه تمام مخازن آب در مناطق مختلف استان مورد آزمایش قرار می گیرد خاطرنشان 
کرد: بهار و تابستان امسال انجام 2۸0 آزمایش بیولوژیک در روستاها و 160 مورد در شهرها، 
میزان اطمینان ما را باال برد. امیری نظارت و دقت مرکز بهداشت بر کیفیت آب اصفهان را 
عاملی مضاعف بر کیفیت مایه حیات در استان دانست و اظهارداشت: در نیمه اول امسال 
پنج هزار و 29۷ مورد آزمون میکروبی در روستاها و سه هزار و 600 مورد از همین نوع 
آزمون در شهرهای استان انجام گرفت تا آب تحویلی به مردم از حیث بهداشت و سالمت 

با اطمینان کامل انجام گیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، در  قم - 
راستای مدیریت بیماری کووید 19، فاصله گذاری اجتماعی 
اجرایی،  های  در دستگاه  کار  و  محیط  الزامات سالمت  و 
بازرس بهداشت حرفه ای به اتفاق نماینده محترم استانداری 

از شرکت گاز استان قم بازدید به عمل آورند.
در راستای این بازدید، معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم، شرایط شرکت گاز استان 
قم را از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی مناسب ارزیابی کرد و 
اقدامات  انجام  در  شرکت  این  کارکنان  ارزنده  تالش های  افزود: 
کنترلی و نظارت مستمر بر پیاده سازی آن قابل تقدیر و بی تردید 
زمینه ساز حفظ سالمت کارکنان و مراجعین به آن مرکز خواهد بود.
گفتنی است از ابتدای شیوع ویروس کرونا، ستاد مقابله با کرونا 
در شرکت گاز استان قم ایجاد گردید و به صورت مستمر ضمن 
پایش سالمت کارکنان، اقدامات متناسب جهت جلوگیری از شیوع 

این بیماری انجام شد. از جمله این اقدامات می توان به تغییر روش 
ثبت ورود و خروج کارکنان، توزیع ماسک و اقالم حفاظت فردی 
بین پرسنل، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، تالش برای الکترونیکی 

کردن خدمات و …، اشاره کرد.

قزوین - به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید 
اطالع  و  روابط عمومی  برق شهید رجایی، مدیرکل دفتر 
رسانی وزارت نیرو به دلیل عملکرد مطلوب روابط عمومی 
این شرکت در دومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های 
صنعت آب و برق کشور، 2 لوح تقدیر به مدیر روابط عمومی 

نیروگاه اهدا کرد.
در لوح های اهدایی صدیقه ببران، مدیرکل دفتر روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت نیرو، خطاب به موسی اصلی بیگی مدیر روابط 
عمومی نیروگاه شهید رجایی آمده است: دومین جشنواره ارزیابی 
پژواک خدمات  برق،  و  روابط عمومی های صنعت آب  عملکرد 
ارزنده صنعتی است که در سال های اخیر، نور امید را به جان 
های ملت سرافراز میهنمان تابانده است؛ فرصتی که تالش های 
ما را در معرض قضاوت برجسته ترین استادان این حوزه قرارداده 
و معیارهای سازنده و روشن برای انعکاس مطلوب دستاوردهای 
صنعت آب و برق را ترسیم نموده است.در بخش دیگری از متن 
لوح تقدیر آمده است: جشنواره دوم، همچنین مجالی فراهم کرده 
است که در آخرین سال دولت تدبیر و امید، بازگوکننده تالش های 
مجدانه همکارانمان در صنعت و نوید بخش آینده ای روشن تر برای 
میهن اسالمی عزیزمان باشیم.در ادامه متن لوح تقدیر آمده است: 
تالش مجدانه و موثر شما و کسب مقام اول در رشته »مدیریت و 
برنامه ریزی« و کسب مقام دوم در رشته »آموزش همکاران روابط 

عمومی و اصحاب رسانه« را در این جشنواره ارج می نهم و امیدوارم 
در ادامه این مسیر، شاهد ارتقای روزافزون عملکرد روابط عمومی 
های وزارت نیرو در خدمت به مردم شریف ایران اسالمی باشیم. در 
دومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق که 
روز چهارشنبه 2۸ آبان 1399 به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور 
وزیر نیرو، مدیران عامل شرکت های مادر تخصصی و روابط عمومی 
های برتر برگزار شد، برگزیدگان محورهای چهارده گانه این ارزیابی، 
معرفی شده و لوح های تقدیر و جوایز خود را دریافت نمودند.در 
این دوره، 132 اثر از شرکت های صنعت آب و برق کشور از سوی 
داوران جشنواره مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت، 49 شرکت 

مورد تقدیر قرار گرفتند.

مالرد _ فریبا میرزایی پندار: ریاست سازمان سیما،منظر و 
فضای سبز شهری مالرد از آغاز عملیات کاشت گل های 
بنفشه جهت تزیین باغچه ها در فصل پاییز در نقاط مختلف 

شهر مالرد خبر داد 
 جباری با تاکید بر لزوم ایجاد فضای سبز مناسب در سطح شهر 
مالرد گفت : زیبا سازی منظر شهری و ارتقاء روحیه بین شهروندان  
با کاشت بیش از 2000 جعبه گل بنفشه در سطح شهر آغاز شده 
است. مهندس جباری در ادامه گفت : عملیات گلکاری در میادین، 
بلوارها و بوستان های سطح شهر با کاشت انواع گل  بنفشه جهت 
تزیین باغچه ها در فصل خزان در حال انجام است.ریاست سازمان 
اظهار داشت :به منظور ارتقای سطح کیفی و بهبود سیمای بصری 
فضای شهری و با توجه به تغییر فصل،  این شهرداری ضمن جمع 
آوری گلهای فصلی تابستانه وشخم باغچه ها که جزئی از عملیات 
فصل پاییز می باشد  اقدام به کاشت گلهای فصلی متناسب با فصل 
پاییز و زمستان در  سطح شهر نموده است. جباری بیان کرد : این 
گونه از بنفشه که کاشت آن در ایران رایج میباشد گیاهی چندساله 
است از جنس Viola در خانواده Violaceae )بنفشگان( بومی 
اروپا و شمال غرب آسیا میباشد و نام رایج آن در اکثر نقاط جهان 

Pansy و نام دیگر بنفشه گل زیربرف است. این نامگذاری به دلیل 
امکان کاشت بنفشه در فصل زمستان می باشدکه این حالت به 
دلیل مقاومت گل های بنفشه به سرما می باشد. ریاست سازمان 
در پایان اشاره کرد: با توجه به هزینه های زیادی که صرف امر 
حفظ و نگهداری فضای سبز در شهر می شود از همشهریان محترم 
می خواهیم همیار طبیعت باشند و هنگام عبور از عرض بلوار یا 
داخل پارک ها از بریدگی ها و محل هایی که برای عبور تعبیه  شده 

است، استفاده کنند.

مدیر مرکز پایش کیفیت آب اصفهان:

آب اصفهان سالم و بدون میکروب و مواد شیمیایی ُمضر است

تقدیر معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم از شرکت 
گاز استان در راستای مدیریت صحیح بیماری کووید ۱۹

در دومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور صورت گرفت:

دریافت دو لوح تقدیر مدیر کل روابط عمومی شرکت 
مدیریت نیروگاه شهید رجایی 

کاشت گل فصلی بنفشه در سطح شهر مالرد

آذربایجان شرقی - فالح: استاندار آذربایجان شرقی گفت: بحث تنش آبی در 
تابستان گذشته مسئله جدی تبریز بود.

به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، محمدرضا پورمحمدی در جلسه ای با فرمانده 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا با بیان این موضوع اظهار کرد: ما منابع آبی محدودی داریم 
و تابستان گذشته با مدیریت جمعی از این بحران عبور کردیم و اگر مساله مدیریت نمی 
شد، مسایل اجتماعی به وجود می آمد. وی با بیان این که انتقال آب ارس به تبریز نقش 
پدافندی هم دارد، گفت: مشکل کم آبی دشت تبریز و شبستر منوط به انتقال آب از ارس 
است.پورمحمدی افزود: برای به سرانجام رسیدن پروژه انتقال آب ارس تالش های زیادی 
انجام شد و موضوع مساعدت قرارگاه را در این پروژه برای وزیر نیرو مطرح کردیم که موافقت 
کردند. وی خاطرنشان کرد: قرارگاه خاتم االنبیا در استان ما منشاء خدمات بسیار ارزشمندی 
بوده و در سال گذشته و امسال چند پروژه کالن استان به تولیت این قرارگاه توسط رئیس 
جمهور افتتاح شد که سد کلقان و حاجیلر چایی از جمله آنها هستند. وی با بیان اینکه 
پروژه خط انتقال زرینه رود نیز به خوبی انجام شده و در مجموع همکاری خوبی بین دستگاه 

ها با فرماندهی قرارگاه خاتم االنبیا وجود دارد، افزود: انتظار داریم این همکاری و ارتباطات 
تقویت شود چرا که زمینه های سرمایه گذاری و توسعه بیشتری وجود دارد و بازدیدهای 
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا از برخی پروژه های استان، بستر این همکاری را گسترش می 
دهد. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به بحث اصالح خط انتقال سد نهند، خاطرنشان کرد: 
مشکل کم آبی دشت تبریز و دشت شبستر و حوزه های منطقه منوط به این است که انتقال 
آب ارس را انجام دهیم که نقش پدافندی هم دارد و با اتصال آن به زرینه رود، مسیری 
ایجاد می شود که هرکجا مشکلی داشته باشیم، حل می شود. وی با بیان اینکه هر دو سد 
حاجیلرچایی و کلقان که قرارگاه خاتم اجرای آنها را به عهده دارد از هدررفت منابع آبی 
جلوگیری می کنند؛ اظهار کرد: در ارتباط با سدهای دیگر مثل خداآفرین و قیزقلعه سی نیز 
کارهای خوبی در دوره های تامین منابع آبی انجام می شود ولی هیچ یک به اهمیت انتقال آب 
ارس نیست. پورمحمدی همچنین با اشاره به معضل حاشیه نشینی در تبریز گفت: منطقه 
وسیعی از تبریز در حاشیه شمالی و جنوبی به طور غیراصولی ساخته شده است که اگر زلزله 
های سال گذشته سراب و میانه در تبریز اتفاق می افتاد، تلفات انسانی بسیار زیادی به بار 

می آورد.وی با بیان اینکه ما در مقابل مردم مسئول هستیم بنابراین یکی از کارهای اساسی 
برای جابجا کردن حاشیه نشینان ایجاد شهرک جوانان به مساحت 130 هکتار بود، افزود: 
در این شهرک پنج هزار واحد مسکونی احداث می شود که ساخت 2 هزار واحد آن برعهده 
قرارگاه خاتم االنبیا است.استاندار آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد تا 2 سال آینده ساخت 
این تعداد واحد مسکونی به اتمام برسد تا مشکل بخش عمده مناطق حاشیه نشین تبریز 
حل شود. طبق اعالم مسووالن مربوطه در استان آذربایجان شرقی، با انتقال آب ارس، آب 
شرب تبریز برای 25 سال آینده تضمین خواهد شد و عالوه بر آن آب کشاورزی دشت تبریز 

و شبستر و آب واحدهای صنعتی تامین می شود.

استاندار آذربایجان شرقی:

بحث تنش آبی در تابستان گذشته مسئله جدی تبریز بود

۱۴


