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بمناسبت روز درختكاری در شهر اندیشه انجام گرفت

آغاز كاشت ۹هزار اصله درخت در 
شهر اندیشه

اندیشه - فریبا میرزایی پندار: طی مراسمی با 
حضور علی ملکی شهردار،رئیس و اعضای شورای 
شهر اندیشه، معاونین و مدیران شهرداری اندیشه 
مراسم کاشت نهال در روز درختکاری برگزار گردید.

ابراز  با  مراسم  این  اندیشه در حاشیه  شهردار شهر 
اندیشه  گفت:شهر  مراسم  این  برگزاری  از  خرسندی 
فضای  ارتقای  ی  حوزه  در  پایلوت  شهرهای  از  یکی 
سبز و دارا بودن قریب به 17 متر سرانه برای هر نفر 
در حوزه ی فضای سبز است که این پتانسیل توانسته 
اندیشه را در حوزه ی زیبایی منظر از لحاظ فضای سبز 
به نوعی متفاوت از شهرهای دیگر معرفی کند  وی در 
ادامه افزود:با توجه به تمهیداتی که در راستای برگزاری 
روز درختکاری در اندیشه انجام گرفته بود امروز شاهد 
آغاز عملیات کاشت 9000 اصله نهال در شهراندیشه به 
صورت نمادین بودیم که با حضور مسئولین و اعضای 
اندیشه  گرفت شهردار  انجام  مهم  این  اسالمی  شورای 
خاطرنشان کرد:این تعداد اصله درخت قرار است در هفته 
منابع طبیعی در حاشیه بلوارهای آزادی و بلوار خلیج 
فارس و دیگر نقاط تعیین شده سطح شهر غرس گردد در 
ادامه ی این مراسم یعقوب وکیلی رئیس شورای اسالمی 
شهر اندیشه نیز از مصوبات مطلوب شورای اسالمی برای 
آبیاری قطره ای در شهر اندیشه خبر داد و گفت: برنامه 
ریزی این مهم در دستور کار شوراست و انشااهلل در آینده 
ای نزدیک این پروژه با ساختار و ترکیبی جدید در شهر 
اندیشه اجرایی خواهد شد تا بتوانیم در این حوزه نیز 
از شهرهای دیگر پیشی بگیریم  شهردار اندیشه ادامه 
داد:کاشت درخت یک سنت حسنه و مورد تاکید رهبر 
انقالب است که بی شک باعث ایجاد محیطی مناسب و 
زیبا برای شهروندان و همچنین اقدامی فراگیر در راستای 
مقابله با آلودگی های اخیر است که همواره در اولویت 

اقدامات شورا و مدیریت شهری قرار داشته است

نوربخش حاتمی در آئین افتتاح استودیو کشاورز 
استان کرمانشاه عنوان كرد: 

استودیو كشاورز فرصتی برای معرفی 
توانمندیها و پتانسیل های كشاورزی 

استان است

افتتاح  آئین  در  حاتمی  - نوربخش  کرمانشاه 
استودیو کشاورز استان کرمانشاه که با حضور دکتر 
مویدی رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی 
اقتصادی  هماهنگی  امور  معاون  حاتمی  دکتر  و 
و  تابعه  ادارات  مدیران  و  کرمانشاه  استانداری 
بعداز  سخنانی  طی  استودیو  محل  در  استاندارد 
از  عبور  برای  گفت:  برکت سازمان  افتتاح شبکه 
کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مدرن نیازمند 
ارتقاء دانش و انتقال یافته ها به مزارع کشاورزان 
هستیم و استودیو کشاورز زیر ساختی است که 
می تواند در دستیابی به این امر کمک کننده باشد.

حاتمی سپس با بیان اینکه کشاورزی محور توسعه 
استان کرمانشاه است افزود: کرمانشاه قطب کشاورزی 
غرب کشور است و ایجاد چنین زیرساختهایی برای ارتقاء 
این بخش یک امر ضروری است. وی با اشاره به افتتاح 
نمایشگاه دائمی عرضه محصوالت گواهی شده استاندارد 
زنان روستایی در محل سازمان جهاد کشاورزی آستان 
نمایشگاه رویکرد جدیدی  این  افتتاح  خاطرنشان کرد: 
در توسعه اشتغال زنان روستایی خواهد داشت. مهندس 
نشان  دریافت  و  معرفی  را در  استان کرمانشاه  حاتمی 
استاندارد در کشور حائز رتبه برتر معرفی کرد که در این 
زمینه پیشرو است. وی در ادامه با تشکر از حمایتهای 
استاندار کرمانشاه، معاونین استانداری و مدیران اجرایی 
استان در اجرای برنامه های سازمان افزود: نتیجه این 

حمایتها توفیقات بخش کشاورزی را رقم زده است.

شهردار گرگان با سرپرست اداره كل 
منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان 

دیدار كرد
شهردار  دادبود  عبدالرضا  دکتر   - گرگان 
با  گرگان  شهرداری  اندیشه  سالن  در  گرگان 
عبدالرحیم لطفی سرپرست اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری استان گلستان دیدار و گفتگو کرد.
معاون عمرانی،  این نشست که مهندس عارف  در 
مهندس طاهری معاون شهرسازی و مهندس ستوده نیا 
شهرداری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رییس 
گرگان و محمدابراهیم جرجانی عضو شورای اسالمی 
شهر گرگان نیز حضور داشتند، در خصوص برگزاری 
توسعه  و  طبیعی  منابع  هفته  در  مشترک  برنامه های 
فضای سبز گرگان گفتگو و تبادل نظر شد.دکتر دادبود 
سبز  فضای  توسعه  لزوم  به  اشاره  با  نشست  این  در 
آبخیزداری،  پروژه  اجرای  با  کرد:  بیان  گرگان  شهری 
از  ناشی  احتمالی  خطرات  نظر  از  هم  گرگان  شهر 
سیالب ایمن خواهد ماند و هم با احداث سازه های آبی 
تحوالت بسیار خوبی در حوزه گردشگری ایجاد خواهد 
شد.وی تصریح کرد: مطالعات جامع آبخیزداری مرتبط 
با پارک های جنگلی النگدره و ناهارخوران شهر گرگان 
الزم  ریزی  برنامه  و سپس  خواهد شد  آغاز  زودی  به 
برای تبدیل آن به پروژه صورت خواهد گرفت.شهردار 
گرگان خاطرنشان کرد: با همکاری اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری تالش خواهیم کرد تحوالت خوبی در حوزه 
فضای سبز و آبخیزداری ایجاد کنیم و آینده درخشانی 
از نظر توسعه فضای سبز و محیط زیست برای شهر 

گرگان رقم بزنیم.

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:

افزایش قابل توجه برخی محصوالت 
تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم در سال 

جهش تولید

ایالم – الهام مهدیان: مدیرعامل شرکت پاالیش 
گاز ایالم از افزایش چشمگیر محصوالت تولیدی 
و  داد  خبر  تولید  جهش  سال  در  پاالیشگاه  این 
گفت در11 ماهه اول سال جاری گاز مایع خام بیش 
از دو نیم برابر،  تولید گوگرد 7 درصد و  گاز اتان 
با درصد باالیی  نسبت به مدت مشابه سال قبل 
این روند  انتظار می رود  افزایش داشته است که 

مثبت همچنان  ادامه داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی،دکتر "روح اله نوریان" در 
شمالی  حوزه  نماینده  فالحی  سارا  دکتر  خانم  بازدید 
صنعتی  واحد  این  افزود:  ایالم،  پاالیشگاه  از  استان 
همزمان با اهداف اصلی خود نگاه ویژه ای به مسئولیت 
های اجتماعی از جمله مالکیت تیم فوتبال بانوان دارد 
خصوص  این  در  مشکالت  بعضی  بروز  متاسفانه  که 
باعث ایجاد چالشهایی در حمایت از این تیم شده  که 
انتظار می رود این مشکالت  با کمک نمایندگان و سایر 
مسئولین برطرف شود. وی با اشاره به اینکه  پاالیشگاه 
گاز ایالم از ابتدا مالکیت تیم فوتبال بانوان را بر عهده 
داشته اظهار نمود: که در حال حاضر این تیم با بازیکنانی 
بومی در لیگ برتر قرار دارد و در سنوات قبل نیز جایگاه 
امید  و  نشاط  جو  تیم،  این  ایجاد  با  که  داشته  خوبی 
برای این قشر از جامعه فراهم شده است. در این دیدار 
نماینده حوزه شمالی استان با اشاره به اینکه رایزنی الزم 
با وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران برای تسریع در 
ایجاد فاز دو پاالیشگاه انجام شده است، گفت: در آینده 
نزدیک رایزنی های دیگر انجام می شود که انتظار میرود 
مسئوالن ذیربط  به منظور اشتغالزایی بیشتر و کمک 
فاز دو هر  و  بردارند  اساسی  استان گامهای  به صنعت 
به  "سارا فالحی"  دکتر  کند.  پیدا  زودتر گسترش  چه 
حمایت پاالیشگاه گاز ایالم از تیم فوتبال بانوان اشاره کرد 
وافزود: با سازمانهای نظارتی  رایزنی های خوبی انجام 
شده که انتظار میرود در آینده نزدیک  موانع حمایت 
از این تیم برطرف شود تا همچنان این واحد صنعتی 
بتواند به ورزش بانوان کمک کند. این نماینده مجلس 
تصریح کرد: این تیم تنها تیم فوتبال بانوان استان است 
و  بعضی از موانع در جهت انحالل این تیم  ایجاد شده 
که تالش میکنیم این بانوان کماکان به فعالیت های خود 

ادامه دهند.

امینی زاده خبر داد:

احداث بوستان ساحلی صدف در 
بندرعباس

شهردار  پور:  حسین  کیوان   – بندرعباس 
بندرعباس از احداث یک بوستان ساحلی صدف 

در زمینی به مساحت 25000 متر مربع خبر داد.
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
ارتباط  این  در  امینی زاده  عباس  بندرعباس،  شهرداری 
قرار دادن  با محور  بندرعباس  اظهار کرد: توسعه شهر 
ساحل و دریا یکی از برنامه های عملیاتی شده شهرداری 
بندرعباس طی سال های اخیر است. وی با اشاره به اینکه 
احداث بوستان های ساحلی، توسعه زیرساخت ها در نوار 
جدید،  ساحلی  جاذبه های  ایجاد  برای  تالش  ساحلی، 
اقدامات  از  برخی  غیره  و  ساحلی  ورزش های  به  توجه 
صورت گرفته در این زمینه است. شهردار بندرعباس با 
بیان اینکه پروژه توسعه بلوار ساحلی در حدفاصل میدان 
الرک تا بندر مسافری شهید حقانی به عنوان یک پروژه 
بزرگ، بخشی از این نگاه است، خاطرنشان کرد: در ادامه 
این پروژه، از ماه ها قبل احداث بوستان ساحلی صدف 
است.  گرفته  قرار  بندرعباس  شهرداری  کار  دستور  در 
امینی زاده با بیان اینکه این بوستان موجب ایجاد فضای 
گفت:  می شود،  شهر  در  گردشگری  و  تفریحی  جدید 
بوستان صدف در زمینی به مساحت 25000 متر مربع 
شهرداری  شهری  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  توسط 
از  مسئول  مقام  این  است.  احداث  حال  در  بندرعباس 
پیشرفت 60 درصدی این پروژه خبر داد و اضافه کرد: 
در  بزرگ  تجمع  محل  و  محوطه  یک  گرفتن  نظر  در 
مجموعه  این  ویژگی های  مهمترین  از  صدف،  بوستان 
استخر  برقی،  ماشین  مسیر  کرد:  تصریح  وی  است. 
آب بازی کودکان، دسترسی به ساحل، پارکینگ تاکسی، 
زمین ورزشی، مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری و غیره 
از دیگر بخش های این بوستان ساحلی است. امینی زاده 
خاطرنشان کرد: مجموع اعتبار اختصاص یافته به این 
پروژه بالغ بر 55 میلیارد ریال است که امیدواریم طبق 

برنامه  زمانبندی در موعد مشخص به بهره برداری برسد.

اخبار ایراناخبار ایران معاون سرمایه گذاری و  امور شرکت های فوالد مبارکه در مصاحبه با اخبار فلزات:

مسیر فوالد مباركه رو  به تعالی است
اصفهان – یحیی مرادیان: غالمرضا طاهری، معاون 
سرمایه گذاری و  امور شرکت های فوالد مبارکه ، در 
این شرکت در  از  حرکت  اخبار فلزات،  با  مصاحبه 
مسیر تعالی  می گوید و با اشاره به مفاهیم کلِی مطرح 
عملکرد شرکت  به شرح  سازمانی،  تعالی  در حوزۀ 
فوالد مبارکه در این زمینه می پردازد. با  ما  در  این 

گفت وگو همراه باشید.
سازمان ها، فارغ از فعالیت، اندازه، ساختار و یا سطح 
تا  دارند  نیاز  پایدار  موفقیت  به  دست یابی  برای  بلوغ، 
تعالی  مدل   باشند.  داشته  مناسبی  مدیریتی  چارچوب 
کمک  سازمان  هر  به  که  است  چارچوبی  سازمانی 
در  مدل ها  این  کند.  حرکت  تعالی  مسیر  در  تا  می کند 
ارزیابی عملکرد سازمان ها  برای  واقع روش های مناسبی 
به شمار می آیند و با به کارگیری آن ها، سازمان می تواند 
سایر  با  بین المللی  و  ملی  سطح  در  را  خود  عملکرد 
میزان  می تواند  سازمان  همچنین  کند.  مقایسه  رقبا 
موفقیت های خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع 
زمانی مختلف ارزیابی کند و امکان مقایسۀ عملکرد خود 
با سایر سازمان ها و به ویژه با بهتریِن آن ها را نیز خواهد 
داشت. کسب جایزه های پی درپی تعالی سازمانی گواهی 
توانسته است  این مدعاست که شرکت فوالد مبارکه  بر 
فوالد  صنعت  کند.   حرکت  روزافزون  تعالی  مسیر  در 
کاربردهای گسترده ای در صنایع پایین دستی دارد و در 
همۀ کشورهای دنیا ازجملۀ صنایع مادر و استراتژیک به 
شمار می آید .به همین دلیل، اغلب کشورهای توسعه یافته 
و یا درحال توسعۀ جهان پیشرفت در این صنعت را یکی 
در  نیز  ایران  می دهند.  قرار  خود  اساسی  رویکردهای  از 

سال های گذشته، با تصویب و اجرایی ساختن طرح جامع 
فوالد، این مسئله را یکی از اولویت های توسعه قرار داده 
و  نفت  کنار صنعت  در  فوالد،  به طوری که صنعت  است، 
گاز، اصلی ترین محرک های اقتصاد کشور شمرده می شوند. 
فوالد مبارکه بزرگ ترین شرکت فوالدی کشور است که 
نیمی از بار صنعت فوالد کشور را بر دوش می کشد. این 
شرکت، با سیاست گذاری های گسترده در زمینۀ کارهای 
نظام  و  سیستم ها  در  فنی  دانش  انتقال  نیز  و  زیربنایی 

در سطوح  کارامد  و  متعهد  نیروهای  توسط  بهره برداری 
مدیریت و کارکنان، توانسته است خود را به عنوان سازمانی 

متعالی در کشور و حتی جهان مطرح سازد.
شرکت فوالد مبارکه در مسیر تعالی

شرکت فوالد مبارکه، به عنوان مجموعه ای توسعه محور، 
توانسته است سطح زرین مدیریت کیفیت اروپا را به دست 
آورد. به گفتۀ مدیران این شرکت، درصورتی که فوالد مبارکه 
را  خود  مدیریتی  رفتار  و  مختلف  بخش های  ادارۀ  نحوۀ 

در قالب رفتارهای استاندارد قرار دهد و به طور مداوم در 
این گونه رتبه بندی ها و جوایز شرکت کند، می تواند در زمرۀ 

ده کشور برتر جهان در زمینۀ مدیریت کیفیت قرار گیرد.
شرکت فوالد مبارکه توانسته است در یازده دورۀ جایزۀ 
ملی تعالی سازمانی و شش دورۀ جایزۀ شرکت دانشی در 
کشور رتبۀ نخست را به دست آورد. این شرکت در سال 
1391 برای نخستین بار به عنوان تنها شرکت ایرانی توانست 
تندیس زرین جایزۀ ملی تعالی سازمانی را از آن خود کند. 
این مجموعه در سال 1392 ، مطابق قانون در این جایزه 
شرکت نکرد تا فرصت برای بقیۀ شرکت ها نیز فراهم شود، 
با دریافت دوبارۀ  اما حضور این مجموعه در سال 1393 
تندیس طالیی با امتیاز بیشتر نسبت به دورۀ قبل همراه شد. 
حضور بعدی این مجموعه در جایزۀ تعالی سازمانی مربوط 
به سال 1398 می شود که سومین تندیس تعالی سازمانی 
را برای شرکت به ارمغان آورد. در حدفاصل سال های 1393 
تا 1398، شرکت فوالد مبارکه در جایزۀ بنیاد کیفیت اروپا 
حضور یافت. نحوۀ حضور در مدل جایزۀ تعالی اروپا به این 
ابتدا نمایندگی این بنیاد در کشور  صورت است که باید 
سازمان موردنظر را انتخاب و آن را به سطح جایزۀ اصلی در 
اروپا معرفی کند. شرکت فوالد مبارکه در تاریخ 2 دی سال 
1396 عنوان سازمان سرآمد ملی را کسب کرد و به جایزۀ 
جهانی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا )EFQM( معرفی 
شد. این شرکت در سال 1397 در این جایزه شرکت کرد و 
در اواخر مهرماه در اجالس ساالنۀ »EFQM«، با بیش از 
ششصد امتیاز، موفق به دریافت سطح زرین این جایزه شد 
و به عنوان تنها شرکت ایرانی حاضر در این جایزه، توانست 

حائز امتیاز فوق شود.

آذربایجان شرقی - فالح: شرکت آب و فاضالب 
مدل  های  گواهینامه  شرقی  آذربایجان  استان 
مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی 
آبفا استان، شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی اقدام 
به استمرار مدل مدیریت سبز و مشارکت در پروسه جایزه 
جهانی انرژی و اخذ گواهینامه های صادره از طرف انجمن 
مدیریت سبز و جامعه سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی برای 

تصفیه خانه فاضالب تبریز در سال 1399 کرد.

شرکت آب  و فاضالب استان آذربایجان شرقی همچنین 
زیست  و  اجتماعی  تعهدات  و  ها  مسوولیت  راستای  در 
محیطی و اعتالی فرهنگ حفاظت از محیط زیست مبادرت 
به استمرار مدل مدیریت سبز و شرکت در پروسه جایزه 
خانه  تصفیه  برای  خود  سطح  باالترین  در  انرژی  جهانی 
فاضالب تبریز بر اساس منطق ارزیابی EAST در سال 
1399 کرد. این شرکت با تالش پرسنل خدوم و متخصص 
و متدها و آموزش های ارائه شده از طرف انجمن مدیریت 
دو  در  سبز  مدیریت  مدل  الزامات  تأمین  به  نسبت  سبز 

 EASTارزیابی منطق  الزامات  و  نتایج  و  تواناسازها  بعد 
-Accounting-Environment( محور  چهار  در 
به  اخیر  ارزیابی  در  و  اقدام   )Technology-Social
تاریخ 02/12/99 موفق به اخذ گواهینامه تقدیر سبز سطح 
یک و گواهینامه بنیاد جهانی انرژی و جامعه سبز اروپا برای 
تصفیه خانه فاضالب تبریز گردید. الزم به توضیح می باشد 
پروسه ارزیابی جهانی انرژی بصورت ساالنه و تحت نظارت 
سازمان ملل و توسط بنیاد جهانی انرژی و جامعه سبز اروپا 

برگزار می گردد.

اهواز - رحمان محمدی: مدیر ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست )HSE(، پدافند غیرعامل و مدیریت 
گسترش  گفت:  ایران  حفاری  ملی  شرکت  بحران 
و حفظ فضای سبز در مناطق عملیاتی، کارگاهی و 
این  سازمانی  های  شهرک  و  اداری  فضای  پیرامون 
شرکت به طور پیوسته در دستور کار واحد محیط 

زیست این شرکت است.
سعید قربانی با گرامیداشت 15 اسفند روز درختکاری 
و آغاز هفته منابع طبیعی، افزود: در این زمینه در قالب 
برنامه ریزی ماهیانه،  ضمن پایش دوره ای، افزایش سرانه 
فضای سبز در سطح شرکت رصد می شود. وی اظهار کرد: 
از جمله اقدامات اخیر در این ارتباط نمونه گیری از خاک 

اطراف منطقه صنعتی کریت و ارسال به آزمایشگاه های 
معتمد محیط زیست برای بررسی آنالیز خاک به منظور 
کاشت هدفمند نهال و فراهم آوردن ایجاد زیرساخت توسط 
سایر مدیریت های شرکت، جهت آبیاری و نگهداری از نهال 
ها تا ایجاد فضای سبز مورد نظر است. قربانی گفت: از دیگر 
اقدامات اجرایی افزایش فضای سبز در کارگاه های شرکت 
از جمله کارگاه شماره - 2 فرعی در ناحیه صنعتی کارون 
می باشد که باعث افزایش میزان سرانه فضای سبز در سطح 
شرکت شده است. مدیر HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت 
بحران شرکت ملی حفاری ایران افزود: مکاتبات و پیگیری 
ادارات محیط زیست و منابع طبیعی استان ها جهت  با 
تهیه نهال و همچنین برنامه ریزی خودجوش کارکنان در 

تهیه نهال و کاشت آن پیرامون اردوگاه ها و دستگاه های 
حفاری از جمله اقداماتی است که از سوی کارشناسان این 
مدیریت و روسای دستگاه های حفاری نظیر دستگاه های 
حفاری ۴0، 32 و به ویژه دکل 70 فتح در جریان بوده و 
است. وی اظهار کرد: این روند عالوه بر افزایش میزان سرانه 
فضای سبز تولیدی در شرکت باعث افزایش انگیزه و روحیه 
و  سازمان  رضایتمندی  و  حفاری  های  دستگاه  کارکنان 
ادارات محیط زیست استان ها و شهرهای اطراف و همچنین 
کارفرماهای مختلف گردیده است. قربانی گفت: تهیه پوستر 
و مطالب آموزنده محیط زیستی به صورت فایل الکترونیکی 
بسته به روز مناسبت ها از طریق سامانه مکاتبات اداری 
جهت بهره برداری همکاران با هدف عدم استفاده از کاغذ 

و هدر رفت آن و جلوگیری از قطع درختان به منظور تهیه 
کاغذ از جمله اقداماتی است که به طور موثر در برنامه کاری 

قرار دارد و در حال انجام می باشد.

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان آذربایجان شرقی گفت: در حوزه 
آبرسانی کارهای بسیار خوبی به خصوص در ارتباط 

با اقشار پایین جامعه انجام شده است.
علیرضا ایمانلو اظهار کرد: در آذربایجان شرقی 2 هزار و 

708 روستای دارای سکنه است که از این تعداد یک هزار 
و ۴90 روستا تحت پوشش شبکه آبفای کشور قرار دارند 
و پوشش جمعیتی که در آذربایجان شرقی از خدمات آب 

شرب بهره مند هستند 92 درصد است.
وی افزود: بر این اساس در هفت سال اخیر یکهزار و ۴۴ 

میلیارد ریال برای اجرای 297 طرح حوزه آب در استان 
هزینه شد.

ایمانلو در خصوص اقدامات انجام شده در بخش تامین و 
توزیع آب شرب بهداشتی در هفت سال اخیر گفت: در حالی 
که در سال آغازین دولت دوازدهم 121 کیلومتر شبکه آب 
جدید در سطح استان احداث شده بود،  سال بعد 191 
کیلومتر و در سال 139۴ شمسی نیز 153 کیلومتر دیگر به 

طول شبکه اضافه شد.  
شرقی  آذربایجان  فاضالب  و  آب  شرکت  افزود:  وی 
بعد 115  کیلومتری، سال  در سال 1396 شمسی 156 
کیلومتر و پارسال نیز 9۴ کیلومتر لوله گذاری جدید برای 
توسعه شبکه آب و به تبع آن افزایش جمعیت زیر پوشش 

اجرا کرد.  
شرقی،  آذربایجان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
اصالح شبکه آب را از جمله ماموریت های آب و فاضالب 
استان در راستای فعال نگهداشتن زنجیره ارایه خدمات به 
شهروندان دانست و اضافه کرد: در حالی که در سال 1392 
شمسی ۴8 کیلومتر اصالح شبکه انجام شده بود، سال بعد 
کیلومتر  نیز 91  سال 139۴ شمسی  در  و  کیلومتر   71

عملیات اصالح در شبکه انجام شد.  
علیرضا ایمانلو ادامه داد: عملیات اصالح شبکه در سال 
 136 بعد  سال  که  بود  کیلومتر   91 نیز  شمسی   1395
انجام  نیز 108 کیلومتر دیگر  کیلومتر و در سال 1397 

شد، ضمن اینکه پارسال هم 77 کیلومتر دیگر از شبکه آب 
آذربایجان شرقی برای تضمین کمیت و کیفیت آب شرب 

شهروندان انجام شد.  
با  آذربایجان شرقی  فاضالب  و  مدیرعامل شرکت آب 
در  آب  انتقال جدید  کیلومتر خط  اجرای 126  به  اشاره 
آذربایجان شرقی توسط این شرکت در هفت سال گذشته 
گفت: در این مدت همچنین 66 چاه جدید برای تامین آب 

مورد نیاز شهروندان در سطح استان حفر شده است.  
ایمانلو یادآوری کرد: عالوه بر این سال گذشته در شهر 
جدید سهند یک حلقه و در شهر بستان آباد 2 حلقه چاه 
جدید نیز حفر شده که عملیات تجهیز آنها در حال انجام 

است.  
وی افزود: شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در 
راستای خدمات رسانی بهتر به مشتریان خود در هفت سال 
فعالیت دولت تدبیر و امید همچنین 70 حلقه چاه عمیق و 
نیمه عمیق را تجهیز کرده، ضمن اینکه در این مدت ۴۴1 
هزار مترمکعب بر حجم مخازن ذخیره آب استان اضافه 

شده است.

به مناسبت 15 تا 22  اسفند ) هفته منابع طبیعی( اعالم شد

گسترش و حفظ فضای سبز در دستور کار واحد محیط زیست شرکت ملی حفاری ایران است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

یک هزار و ۴۹۰ روستا تحت پوشش شبکه آبفا قرار دارند

با ارزیابی سطح یک سالیانه؛ 

آبفا آذربایجان شرقی صاحب گواهینامه های مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی شد

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرعامل سازمان عمران تبریز از تالش بر 
افتتاح سه پروژه عمرانی پل همسان کابلی، هنرسرای حیدربابا و خیابان 

24 متری فرشته تا پایان سال جاری خبر داد.
بابک شریفی در تشریح عملکرد سازمان عمران تبریز اظهار داشت: در سال 
جاری 180 هزار تن آسفالت تولیدی داشته ایم که در مجموع سه سال و نیم این 
عدد به 600 هزار تن رسیده است. او افزود: آسفالت تولید شده توسط سازمان در 

سه بخش، توسط اکیپ های سازمان و به صورت آسفالت ریزی اساسی، تحویل به 
مناطق دهگانه برای آسفالت ریزی اولویت های مناطق و تحویل به کارگاه های امانی 
جهت لکه گیری و چاله زدایی، توزیع می شود. مدیرعامل سازمان عمران تبریز با 
اشاره به 3 محور اساسی در وظایف محوله اعالم کرد: انجام مطالعات پروژه های 
شهری، اجرای برخی از پروژه های عمرانی خاص و تولید آسفالت، سه محور اصلی 

وظایف و رسالت سازمان عمران است. 
آسفالت  تولید  کارخانه  تنی   160 ظرفیت  به  اشاره  با  مسوول  مقام  \این 
شهرداری تبریز ابراز داشت: کارخانه  تولید آسفالت شهرداری تبریز موجب ارتقای 
کیفیت آسفالت توزیع شده در شهر شده است که انتظار می رود با بهره برداری 
از معدن خریداری شده، شاهد توزیع آسفالتی یکدست و یکرنگ در شهر باشیم. 
شریفی، خاطرنشان کرد: سازمان عمران تبریز تخصصی ترین سازمان کالنشهر 
تبریز است و همکاران ما جزو متخصصین خبره شهری در حوزه عمرانی هستند. 
مدیرعامل سازمان عمران تبریز با اشاره به انتقاد برخی از شهروندان از تأخیر در 

آسفالت ریزی نیز گفت: کار ما در آسفالت ریزی معابر تنها توزیع یک الیه سیاه 
نیست که سریع انجام گیرد، بلکه ابتدا با تراش آسفالت، سونداژ محل، زیرسازی و 
روسازی اساسی صورت می گیرد که این کار نیز زمان بر است. مدیرعامل سازمان 
ابراز داشت: وظیفه  عمران تبریز با اشاره به پروژه های نیابتی شهرداری تبریز 
شهرداری در پروژه نیابتی دو کمال ساخت اسکلت رواق بود که از چهار بلوک 
آن، تنها بلوک چهارم باقی مانده است که آن هم تا دو ماه دیگر انجام می گیرد. 
بابک شریفی با اشاره به پروژه مقبره الشعرا نیز گفت: مقبره الشعرا پروژه شهرداری 
نیست و علیرغم ورود خارج از وظیفه شهرداری در این پروژه، مورد اتهام و انتقاد 
واقع شده است. شریفی تٱکید کرد: ضلع شمالی مقبره الشعرا را طبق برنامه قبلی 
تکمیل کردیم که آماده افتتاح است و در ضلع شرقی اسکلت بندی به اتمام رسیده 
و تنها کف سازی مانده است. او افزود: در ضلع غربی فونداسیون ریخته شده و 
ستون ها و تیرها باقی مانده اند که تالش داریم در زمان مقرر اسکلت و کف سازی 

و نصب المان انجام گیرد.

شریفی: 1۸0 هزار تن آسفالت در سال ۹۹ تولید شد

سازمان عمران تبریز تخصصی ترین سازمان شهر است

۱۴


