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ش��رکت آب و فاض��اب اس��تان آذربایجان 
ش��رقی برای حفاظت فیزیکی از تاسیسات 
برگ��زاری  ب��ه  اق��دام  ش��رکت  آبرس��انی 
کاس های آموزش��ی ب��رای مراقبین پمپ 
گ��زارش  کرد.ب��ه  آبرس��انی  تاسیس��ات  و 

خبرنگار ما در تبریز، کاس آموزش��ی حفاظت فیزیکی از تاسیس��ات 
آبرس��انی با حضور معاون بهره برداری و مدیر بهره برداری و تاسیسات 
آب و فاض��اب تبریز و بی��ش از 40 نفر از کارگ��ران و مراقبین پمپ 
و تاسیس��ات آبرسانی در سالن کنفرانس ش��رکت برگزار شد.مهندس 
اخگری، معاون بهره برداری ش��رکت آب و فاضاب اس��تان آذربایجان 
ش��رقی ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی کارگران تولید و آبرسانی، 
 بر انجام صحیح وظایف و تاش در جهت رعایت ایمنی در محیط کار 
و حفظ س��امتی پرسنل، نگهداری و بهره برداری صحیح از تاسیسات 
و تجهی��زات و کاه��ش هزینه ه��ای بهره برداری تاکی��د کرد.مهندس 
اخگ��ری، در خصوص اهداف برگزاری کاس آموزش��ی برای مراقبین 
پمپ و تاسیسات آبرس��انی اظهار داشت: هدف از تشکیل کاس های 
آموزشی، حفاظت فیزیکی از تاسیسات، ارتقای سطح آگاهی و آشنایی 

بیش��تر شرکت کنندگان با وظایف و مس��ئولیت های حفاظتی...

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی 
آبفای کش��ور و عضو ش��ورای فنی سازمان 
مدیری��ت و برنامه ری��زی کش��ور از رون��د 
احداث تصفیه خانه فاضاب سده لنجان و 

ورنامخواست بازدید به عمل آورند. به گزارش 
خبرنگار ما از اصفهان، در این بازدید مهندس قانع از پیشرفت فیزیکی 
احداث این پروژه که به بیش از 95 درصد رس��یده ابراز خرس��ندی 
نم��ود و تأکید کرد با توجه به اینکه این پروژه جزء پروژه های اقتصاد 
مقاومتی است انتظار می رود در آینده ای نزدیک به بهره برداری برسد. 
در ادامه مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: عملیات احداث 
این تصفیه خانه در تیرماه سال 92 آغاز شد که انتظار می رود نهایت 
تا چندماه دیگر تصفیه خانه فاضاب س��ده لنجان و ورنامخواست به 
بهره برداری برس��د این درحالیست که اصوالً احداث تصفیه خانه های 
فاضاب چندین و چندس��ال به طول م��ی انجامید که دلیل آن هم 
تزریق قطره چکانی اعتبارات دولتی بوده اس��ت. اما خوشبختانه این 
پروژه با س��رمایه گذاری بخش خصوصی در دس��تور کار قرار گرفت. 

مهندس هاشم امینی با اش��اره به انعقاد قرارداد بیع متقابل...

تصفیه خانه فاضالب سده 
لنجان 95 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است

دوره آموزشی مراقبین پمپ و 
تاسیسات آبرسانی در شرکت آب و 

فاضالب آذربایجان شرقی برگزار شد
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نهاد   هاى جد   يد    حقوقى 
د   ر د   نياى صنعتى (بخش دوم)

 Cybe - Squatter 2-  پويند   گان كامپيوتر يا
ــم بازرگانى متعلق به  ــتفاد   ه ميكنند    تا عالي ــانى كه از اينترنت اس كس
شركت هاى د   يگر را استخراج كرد   ه و به كمپانى هايى كه عاليم بازرگانى 
ــت به ثبت آنها ميزنند    اصطالحا  ــعه مى د   هند    فروخته يا د   س خود    را توس

پويند   گان كامپيوتر Cybe – Squatter گفته مى شود   . 
 Domain :3-  قلمرو كامپيوترى

ــى Domain ميگويند   ، د   ر كامپيوتر  قلمرو كامپيوترى كه د   ر انگليس
«قلمرو كامپيوترى» يك آد   رس سازمانى ثبت شد   ه است كه د   يگران حق 

استفاد   ه از آنها را بد   ون اجازه ند   ارند   . 
براى مثال به اين فرم د   قت كنيد   : 

 Some shere.Here.Com يا Org يا Military.Mil
د   ر قلمرو كامپيوترى اين كلمات اگر به كار روند    يك سايت راحتتر پيد   ا 
ــود   ، اما اگر اين كلمات نباشد    شخص بايد    يك صورت از آد   رسهاى  مى ش
ــايت خود    را پيد   اكند   . به همين  ــد    تا بتواند    س عد   د   ى اينترنت د   اشتهباش

د   ليل كلمات قلمرو كامپيوترى براى صاحب آن ايجاد    حق مى كند   . 
حقوق اينترنت د   ر د   و بخش كيفرى و تجارى منشأ آثار حقوقى است. 

1ـ حقوق اينترنت و مسائل كيفرى: 
ــور قبيحه و فيلم هاى  ــاى رايانه اى و پخش ص ــات از فض د   زد   ى اطالع
خالف اخالق حسنه و افشاء اسرار مرد   م و زند   گى خصوص آنان از طريق 
كامپيوتر و اينترنت ممنوع است. مرتكبين د   ر قوانين فد   رال آمريكا قابل 
ــم د   اد   گاه عالى استيناف آمريكا،  ــتند   . براى مثال: شعبه شش تعقيب هس

رأى د   اد   گاه تنسى را تاييد    كرد   هاست. 
ــام توماس د   ر 1996  ــخصى به ن ــت كه ش گرد   ش كار بد   ين ترتيب اس
د   رخانه خود    د   ر كاليفرنياى شمالى از طريق كامپيوتر يك سيستم وسيع 
انتشار بولتن به وجود   آورد    و ارسال اين بولتن را از طريق اينترنت د   رخانه 
ــتريانى را يافت كه به خط  ــتم بولتن مش خود    انجام ميد   اد   . او براى سيس
اينترنت او حق عضويت پرد   اخت ميكرد   ند   . اعضاى اين خط از طريق يك 
ــه د   اراى عكس ها و صور  ــتند    به بولتنى ك مود   م «Modem» مى توانس
ــان اد   اره پست به عضويت  ــى پيد   اكنند   . يكى از بازرس فبيحه بود    د   سترس
ــارى عليه عفت  ــاس به عنوان فعاليت تج ــط د   رآمد   ، آنگاه از توم ــن خ اي
عمومى به د   اد   گاه ناحيه تنسى شكايت كرد   . د   اد   گاه آمريكا پس از بررسى 
ــى محكوم كرد    و  ــام فعاليت عليه عفت عموم ــاس را به اته ــد   ه توم پرون
شعبه ششم د   اد   گاه استيناف آمريكا آن را تاييد    كرد   . قانون عفت عمومى 
ــتفاد   ه و  ــخاصى كه عمد   ا به منظور تجارت يا اس ــد   رال آمريكا براى اش ف
ــوع عكس، تصوير يا انتقال الكترونيكى فعاليت كنند     بهرهبرد   ارى از هرن
ــهيالتى د   راين مورد    ايجاد    بكنند    كه خالف عفت عمومى  ــايل و تس و وس
ــد    مجازات حبس د   رنظر گرفتهاست. بنابراين استفاد   ه  يا غيراخالقى باش
ــترش و بهرهبرد   ارى از صور قبيحه با توجه  تجارى از اينترنت براى گس
ــتيناف آمريكا ناظر به «قانون اخالق حسنه  ــعبه 6 د   اد   گاه اس به رأى ش

عمومى»Community – Decency Act ممنوع است. 
1ـ حقوق اينترنت وسايل تجارى: 

ــبكه جهانى اطالعات است و كل پيكره  ــبكه جهانى اينترنت يك ش ش
ــات بايد    مطابق با  ــتفاد   ه از اين اطالع ــرى را د   ربرمى گيرد   . اس د   انش بش

ــد   . يكى از مهم ترين نهاد   هاى حقوق تجارت  پروتكل انتقال اطالعات باش
عاليم بازرگانى است. امروز عاليم بازرگانى، طرح هاى صنعتى، اختراعات 
ــد   . عاليم بازرگانى و  ــت ويژهاى برخورد   ارن ــى اختراعات از اهمي و گواه
ــات (Patent) مورد    حمايت قوانين  ــاى صنعتى و گواهى اختراع طرح ه
ــم بازرگانى و  ــت اينترنت نيز عالي ــت. د   ر فعالي ــورهاى صنعتى اس كش

كارمايه هاى بازرگانى بسيار مهم هستند   . 
ــورهاى توسعه يافته صنعتى به ويژه  امروز كار تجارت با اينترنت د   ر كش
ــت. اينترنت يك واسطه بزرگ براى  ــيع و گسترد   هاس ــيار وس آمريكا بس
فروش محصول و توليد    اطالعات است. و يك بازار اقتصاد   ى براى مذاكره 
ــاى صنعتى و اختراعات و  ــت. به همين د   ليل عاليم بازرگانى طرح ه اس
ــرو اقتصاد   ى و مالى يا مد   يريتى نيز مورد    حمايت  ــه هاى پيش د   يگراند   يش
ــاى بازرگانى  ــم بازرگانى، كلمات و نامه ه ــت. كليه عالي قانونگذارى اس
ــورد    حمايت قانونگذار  ــاختگى بايد    م ــه ژنريك و چه تخيلى و چه س چ

قرارگيرند    تا مورد    د   ستبرد    اطالعاتى قرارنگيرند   . 
ادامه دارد...

د   كتر محسن فرشاد    

ــور با اشاره به اين مطلب كه سير قانونگذارى  مشاور دادستان كل كش
ــمت قضايى كردن مسائل و انباشته  ــالمى به س به ويژه بعد از انقالب اس
كردن دادگاه ها از پرونده هاى ساده و بى اساس و محّول كردن موضوعاتى 
كه اصًال ذات و جوهره ادارى و اجرايى داشته اند به دادگسترى بوده است، 
ــلم است، اين نگاه با برداشت ظاهرى از اصل 159 قانون  گفت: آنچه مس

اساسى به اوج خود رسيده است. 
ــت: «مرجع رسمى  ــد: دراصل 159 قانون مزبور آمده اس وى يادآور ش
تظلمات و شكايات، دادگسترى است. تشكيل دادگاه ها و تعيين صالحيت 
آنان منوط به حكم قانون است. « برداشت ظاهرى از اصل فوق اين است 
ــده، پس  ــترى مرجع عام تظلمات اعالم ش ــه با توجه به اينكه دادگس ك
غير از دادگاه هاى دادگسترى هيچ مرجعى حق رسيدگى (ولو ابتدايى) به 
ــكايات را ندارد؛ اما اصوالً برداشت ديگرى كه مى توان از اين اصل كرد  ش
اين است كه اگرچه دادگسترى مرجع عام تظلمات است، اما ضرورتاً يك 
ــت، بلكه يك مرجع نهايى و فصل الخطاب  ــيدگى نيس مرجع ابتدايى رس
ــا چند جانبه  ــى در قراردادهاى دو جانبه ي ــرادى دارد وقت ــت، چه اي اس
ــود در صورت حدوث اختالف به داورى مراجعه نمايند؛  پيش بينى مى ش

طرفين قبل از مراجعه به دادگاه به داورى رجوع كنند. 
ــوال كه چه اشكالى دارد شكايت هاى استخدامى  صدقى با طرح اين س
ــتقر در خود  ــيون هاى حل اختالف مس ــت ابتدا در كميس ــان دول كاركن
ــتگاه ها رسيدگى شود و حتى در مرجع باالترى مثًال كميسيون عالى  دس
ــود، تصريح كرد: در  ــيدگى ش ــازمان مديريت و برنامه ريزى نيز رس در س
ــّكات به  ــق در احقاق حق يا اعتراض ش ــورت عدم توفي ــان در ص آن زم
ــت ادارى آخرين مرجع  ــوان عدال ــعبه دي ــيون هاى مزبور، ش آراى كمس

تظلم خواهى از آرا كميسيون هاى فوق باشد. 
ــوع ابتدائاً در  ــد اصرار كنيم اين موض ــان كرد: چرا باي وى خاطرنش
ــترى و ديوان عدالت ادارى رسيدگى شود. اصوالً وجود مرجع  دادگس
ــارى مراجع  ــه معنى بى اعتب ــيدگى به تظلمات، ب ــمى قضايى رس رس
ــكايت  ــيدگى به ش قانونى (غيرقضايى) در ارتباط با حل اختالف و رس
ــده  ــترى آن ش ــت و محصول تفكر قضاانگارى در محاكم دادگس نيس
ــبه قضايى  ــتفاده كامل از حدود 60 نهاد ش ــت كه دادگاه ها، از اس اس
ــوند، همچنين فرض و هدف  كه در حال حاضر وجود دارند محروم ش
ــبه قضايى كه حل و فصل  ــذار نيز از ايجاد اين گونه نهادهاى ش قانونگ
ــش بار اضافى  ــى اختالفات و كاه ــى و ارزان و تخصص ــريع و داخل س
روزافزون از دادگسترى ها بوده، محقق نشده، به گونه اى كه ادامه رويه 
ــى و ذاتى خود دچار ضعف  ــى توان قضات را در اداى تكاليف اصل فعل

و ناتوانى ساخته است. 
هزار  مشاور دادستان كل كشور بيان داشت: ساالنه به صورت تقريبى 40 
پرونده فقط در موضوع شكايت ادارى و استخدامى به ديوان عدالت ادارى 
ــكال دارد در مرحله ابتدايى خود  ــوال اين است چه اش ــود، س وارد مى ش
ــازمان مديريت با سازوكار قانونمند  ــتگاه اجرايى و در مرحله باالتر س دس
ــيدگى كند و در نهايت چنانچه  ــكايت ها  (كارمندان خود) رس به اين ش
كسى اعتراض داشت به ديوان عدالت ادارى مراجعه شود يا در موضوعاتى 
ــاختمانى از طريق ايجاد  مانند چك بالمحل، تصادفات همانند تخلفات س
ــهردارى ها، امور به  ــيون هاى شبيه كميسيون ماده 100 قانون ش كميس

بخش هاى مربوط به خودش محّول شود. 
صدقى با يادآورى اين نكته كه آيا اين مشكل صرفاً با برون سپارى حل 
ــتگاه قضايى است برون يا درون  ــود.، گفت: آنچه مشكل امروز دس مى ش

ــت كه يا موضوع قضايى  ــت. دستگاه قضايى حرفش اين اس سپارى نيس
ــت كه بايد در دادسراها و دادگاه ها رسيدگى شود يا غيرقضايى و شبه  اس
قضايى است كه بايد در جاى متناسب خود مانند ساير بخش هاى اجرايى 
ــود. روشى كه كشورهاى  ــبه قضايى حل و فصل ش ــور يا نهادهاى ش كش
ــد اختالفات را در  ــت كه حدود 80 درص ــرفته اتخاذ كردند اين اس پيش
ــاى غيرقضايى حل و فصل مى كنند. در واقع نبايد نهاد ديگرى در  نهاده
ــترى ها همانند شوراى حل اختالف ايجاد كنيم. مشكلى كه  كنار دادگس
دستگاه قضايى امروزه با آن مواجه است تكّثر نهادهاى جديدالتأسيس در 
ــت كه شامل شوراى حل اختالف، سازمان تعزيرات،  كنار دادگسترى اس
مركز مشاورين خانواده و موسسات كيفرى جايگزين حبس غيره مى شود 

كه اين تعدد و تكّثر جز سردرگمى مردم عايدى ندارد. 
وى در بخش اجراى احكام دادگاه ها نيز به ذكر چند نكته پرداخت و با 
اشاره به ضرورت ايجاد سامانه شناسايى اموال و اشخاص افزود: وجود يك 
و نيم ميليون فقره پرونده مانده در اجراى احكام كيفرى و مدنى ضرورت 
ــريع و قاطعى را در رسوب زدايى از دادسراها و دادگاه ها  اتخاذ راهكار س
ــراى مؤثر در مورد اجراى  ــال حاضر به علت نبود ضمانت اج دارد. در ح
ــاً حكم را اجراء مى كنند و  ــكام، بين محكومينى كه داوطلبانه و طوع اح
ــخاصى كه احكام را با دوندگى هاى طاقت فرسا و اجبار مأمورين اجرا  اش
ــف اموال و عبور از  ــايى و توقي ــس از انقضاى مدت زياد جهت شناس و پ
ــال اجرا مى نمايند، تفاوت  ــريفات طوالنى و با هزينه گزاف از بيت الم تش
ــه محكوٌم عليه اخير  ــر اجرايى ب ــت جز اينكه قانوناً نيم عش چندانى نيس
ــتيفاى  تعلق مى گيرد! آن هم اغلب به علت اينكه متولى كارآمد براى اس
ــود؛  ــدارد، امكان وصول آن عمًال محقق نمى ش ــن حق دولتى وجود ن اي
ــه عدالت قضايى گردن  ــه با ميل و رغبت ب ــانى ك بنابراين بايد بين كس

ــايس متمسك يا با تطميع و  ــخاصى كه به انواع حيل و دس مى نهند و اش
تهديد و درگيرى با مأمورين اجرا متوسل مى شوند تا حكم قطعى دادگاه 

را اجرا ننمايند، تفاوت بنيادين قائل شد. 
ــور ادامه داد: با مقررات موجود كسى كه بعد  ــاور دادستان كل كش مش
از سال ها تالش و هزينه طاقت فرسا حق خود را به اثبات مى رساند و به 
ــد و مالى  ــالح، حكم قطعى قضايى مى گيرد بايد كفش آهنين بپوش اصط
ــايى كند، البته  ــه اموال محكوٌم عليه جهت اجراى حكم شناس از مجموع
ــمى آن به نام محكوٌم عليه باشد، بالمعارض باشد و  مالى كه مالكيت رس
ــتثنيات دين نباشد و دهها شرايط و اوصاف ديگر را داشته باشد  جزء مس
ــلّم  ــه مقبول اجراى احكام قرار گيرد و منتهى به وصول حق مس تا اينك

خود شود. 
صدقى تصريح كرد: با توجه به وضع ثبت و ضبط امالك و اموال مردم 
ــامانه مشخص جهت شناسايى دارايى هاى مردم و عدم امكان  و فقدان س
ــوال، قانونگذار راحت ترين  ــه اطالعات دقيق ام ــى مقامات اجرا ب دسترس
ــايى و توقيف اموال محكوٌم عليه  راه حل را واگذارى تكليف خود در شناس
ــت با هزينه  ــت تا حكمى كه خود صادر كرده اس به محكوٌم له ديده اس
محكوٌم له و با چالش هاى متعدد و موانع غيرقابل شناسايى توسط محكوٌم 

له اجرايى نمايد. 
ــاز مى بيند به محض  ــوٌم عليه خود را مج ــه داد: امروزه محك وى ادام
ــتانه محكوميت قرارگرفته است فوراً اموال خود را مخفى يا  اينكه در آس
به فروش برساند، تا هرگز رّد پايى از آن براى شناسايى توسط محكوٌم له 
ــود، درحالى كه هيچ عقوبتى قانوناً براى عمل ضد عدالت قضايى  پيدا نش
ــده است و تازه پس از محكوميت قطعى، اگر ثابت  وى در نظر گرفته نش
شود محكوٌم عليه با قصد فرار از دين اموالش را منتقل كرده است محكوم 

به مجازات مى شود. موردى كه ثابت كردن آن به لحاظ اينكه انگيزه فرار 
ــور خارجى دارد،  ــت و كمتر بروز و ظه ــانى اس از دين امر درونى و نفس

متعسر و بلكه در بسيارى از اوقات متعّذر است. 
مشاور دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: در سيستم موجود هيچكس 
از فهرست محكومين قضايى (مدنى و كيفرى) كه ممكن است ميلياردها 
تومان بدهكارى و محكوميت مالى داشته باشند يا داراى قرارهاى تأمينى 
ــند، اطالعى ندارد. با اين وضعيت، اشخاص ثالث با حسن نيت  كالن باش
ممكن است در دام اين گونه اشخاص افتاده و معامالت غيرنقدى يا نقدى 
ــق مقدم محكوٌم له گردد  ــى تنظيم نمايند كه موجب محروميت ح كالن
درحالى كه حكومت وظيفه دارد مردم را در مراودات و معامالت حقوقى و 
ــانده و با تهيه فهرست محكومين قضايى در بانك جامع  تجارى يارى رس
ــات مسئول،  ــترس قراردادن براى عامه مردم و موسس اطالعات و در دس
ــخاص  آنان را از انعقاد قرارداد يا هرگونه ارتباطات تجارى با اين گونه اش
برحذر دارد تا پيشگيرى واقعى از توليد پرونده و دعوى و ناهنجارى هاى 

معامالتى از اساس محقق شود. 
صدقى بيان داشت: بديهى است اگر حكم دادگاه اجرانشود يا در پيچ و 
ــل شود تا امر  خم كاغذبازى قرارگيرد يا محكوٌم عليه به حيله هايى متوس
ــتگاه قضايى نمى تواند  اجرا به طول انجامد و آثار حكم را از بين ببرد، دس
ــد تا براى پايمال كنندگان حقوق مردم مانعى  ــته باش اعتبار الزم را داش
جدى ايجاد كند و به وظايف ذاتى خود قيام نمايد. مرحله اجرا مرحله اى 
ــامح و ترحم بى جا از حركت  ــك و تس ــت كه با درنگ و ترديد و ش نيس
ــى طرفين مطالب خود  ــت كه در مراحل دادرس بازماند. فرض بر اين اس
ــكاالت را وارد ساخته و به حد كافى دادگاه غور و  را گفته و ايرادات و اش
بررسى كرده و حكمى صادر نموده است كه برابر موازين قانونى بايد اجرا 
ــرعت و دقت و قاطعيت، آثار حكم كه همان اجراى  گردد و لذا بايد با س
ــت بارز گردد و محكوٌم به در مدت قابل قبولى به حيطه تصرف  حكم اس
ــت با آرامش محكوٌم له، در جامعه نيز مظلوم  ــوٌم له درآيد و در نهاي محك

اميدوار و ظالم در نااميدى و رعب قرار گيرد. 
ــالم از  ــان اينكه پرداخت فورى ديون مردم در دين مبين اس وى با بي
اهميت بااليى برخوردارست، افزود: به نحوى كه مماطله در پرداخت دين 
ــتنكاف از اداى آن، جزء گناهان كبيره دانسته شد و حتى شكستن  و اس
ــت. همچنين آيه  ــاز واجب جهت اداى فورى دين، متعّين گرديده اس نم
كريمه «والتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» و روايات مختلف مانند»حرمت 
ــن وجوب پرداخت فورى دين و  ــلم كحرمه دمه» همگى مبّي المال المس

حرم خوردن مال مردم است. 
ــره پرونده اجراى  ــود بيش از يك ميليون فق ــى تصريح كرد: وج صدق
ــه معلول تضييقاتى مانند  ــكام كيفرى و مدنى بالاجراء، عالوه بر اينك اح
نداشتن قضات متخصص در امر اجرا، نبود مأمورين اجراى ورزيده، تراكم 
ــارف پرونده ها، نحوه صدور حكم و ابهام و اجمال در آن و كيفيت  غيرمتع
ــاخت هاى اساسى مانند   ــت بلكه فقدان زيرس صدور قرارهاى تأمينى اس
ــور نيز در آن مؤثر است  ــخاص» در كش ــايى اموال و اش ــامانه شناس «س
ــعه فن آورى  ــكاالت موجود همچنين توس ــد مى رود با توجه به اش و امي
ــاخت   ــم بيايد كه عالوه براينكه زيرس ــى در برنامه شش ــات، حكم اطالع
ــاماندهى كند بلكه موجب  ــخاص» را س ــايى اموال و اش ــامانه شناس «س
ــخاص و در نتيجه پيشگيرى از فساد و زياده خواهى  ــفافيت دارايى اش ش

در جامعه شود. 
ادامه دارد...

مشاور دادستان كل كشور عنوان كرد

بخش دومپيشنهاداتى براى اصالح احكام قضايى در برنامه ششم توسعه
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اخبار اخبار
گزارشی از وضعیت چاه های غیر مجاز در گلستان؛

13 درصد از منابع آب زیرزمینی گلستان 
به طور غیرمجاز استحصال می شود

فرصت  خبرنگار   - گرگان 
امروز - حفر چاه های عمیق 
کشاورزی از دهه 50 در کشور 
آغاز شده و در دهه های 60 و 
با  که  رسید  خود  اوج  به   70
مختلف  آبخوانهای  به  توجه 

آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  است.به  یافته  ادامه  همچنان 
منطقه ای گلستان، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
گلستان در خصوص وضعیت چاه های غیر مجاز استان گفت: تعداد 
چاه های غیر مجاز در استان حدود 16 هزار حلقه است که از ابتدا 
تاکنون در استان شناسایی شده است و زمان حفر آن به مقطع زمانی 
خاصی بر نمی گردد بلکه به تدریج این موضوع اتفاق افتاده است. 
میزان آبی که در سال توسط این چاه های غیر مجاز استحصال می شود 
حدود 150 میلیون متر مکعب است که حدود 13 درصد از مصرف آب 
زیرزمینی استان را به خود اختصاص داده است. این آب از آبخوان های 
سطحی استان برداشت شده است و آبخوان های عمیق تقریبا فاقد 
چاه های غیر مجاز هستند.مهندس سید محسن حسینی اظهار کرد: 
دالیل متعددی برای حفر چاه های غیر مجاز در استان وجود دارد که از 
جمله می توان به آسانی حفر چاه غیر مجاز کم عمق اعم از دهانه گشاد 
و لوله ای توسط کارگر و مقنی و ابزار ساده ای چون اوگر، چرخ چاه و 
دستگاه های حفاری تراکتوری اشاره کرد. کوچک شدن قطعات اراضی 
کشاورزی و عدم تجمیع کشاورزان جهت پیگیری چاه های با عمق 
بیشتر و مجاز، محصور نمودن اراضی باغی و حفاری غیر مجاز با توجه 
به پوشش ایجاد شده و ایجاد اشکال در شناسایی و نیز جلوگیری از 
حفاری های غیر مجاز از جمله این دالیل است. همچنین عدم همکاری 
کامل دستگاه های مختلف خدمات رسان جهت جلوگیری از پرداخت 
تسهیالت، نهاده ها و سایر موارد به دارندگان چاه های غیر مجاز و 
اراضی تحت آبخور آنها، عدم تخصیص اعتبارات کافی به وزارت نیرو 
برای برخورد با چاه های غیر مجاز مثال طبق استانداردها به ازای هر 
هزار حلقه چاه نیاز به یک اکیپ کامل گشت و بازرسی شامل عوامل 
فنی، حقوقی و انسداد می باشد که تاکنون این استانداردها محقق نشده 
است. همچنین عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نیز در این زمینه 
دخیل بوده است. وی بیان کرد: هر گونه برداشت غیر مجاز از آب ها 
اعم از سطحی و زیرزمینی و اعم از اینکه برداشت کننده غیر مجاز باشد 
یابه وسیله چاه مجاز بیش از اندازه آب استحصال کند مشمول جریمه 
می شود که میزان آن بر اساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت 
نیرو محاسبه می شود. معاون حفاظت و بهره برداری استان بیان کرد: 
طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی شامل فرهنگ سازی و انجام 
تبلیغات و آموزش از طریق رسانه های مکتوب و مجازی و دیداری 
و محیطی از جمله طرح داناب که دانش آموزان مقطع راهنمایی را 
هدف آموزش قرار داده است و ساالنه حدود 70 هزار دانش آموز تحت 
آموزش قرار می گیرند، تجهیز و راه اندازی اکیپ های گشت و بازرسی 
در بخش آب های سطحی و زیرزمینی به جهت پیشگیری از حفر 
چاه های غیر مجاز و کنترل آبدهی چاه مجاز و محاسبه نمودن برداشت 
غیر مجاز و به دنبال آن پیگیری حقوقی و قضایی از جمله موضوعات 
طرح تعادل بخشی است. مهندس حسینی، تجهیز کلیه چاه های 
مجاز به کنتورهای مختلف حجمی با توجه به مختصات چاه، برقی یا 
غیر برقی بودن آن، انسداد چاه های غیر مجاز، توقیف و انهدام دستگاه ها 
و ابزارهای حفاری غیر مجاز، کنترل دستگاه های شرکت های حفاری 
مجاز به جهت عدم تخلف، ایجاد سامانه و بانک اطالعاتی چاه های 
مجاز و منابع آب سطحی مطالعه و اجرای ایجاد تشکل های آب بران 
به جهت مشارکت دادن ذی نفعان.پروژه های تغذیه مصنوعی به جهت 
هدایت آب های مازاد سطحی به سفره های آب زیرزمینی را از جمله 
پروژه های طرح احیا و تعادل بخشی استان عنوان کرد.وی تصریح کرد: 
با توجه به مراقبت های انجام شده علیرغم کلیه کاستی ها و تنگناها 
و همچنین عوامل محیطی موثر در استان خوشبختانه گلستان فاقد 
کاهش معنادار سفره های آب زیرزمینی بوده است و بر خالف نیمی 
از دشتهای کشور که آبدهی آن ها بحرانی شده و به مناطق ممنوعه 

بحرانی تبدیل شده اند. 
جهت  به  ولی  است  بحرانی  ممنوعه  دشت  فاقد  گلستان  استان 
مراقبت های بیشتر و تضمین آب شرب استان مناطقی از استان به 
عنوان منطقه ممنوعه آب شرب تعیین گردید که در آن حفر چاه 
کشاورزی ممنوع است و محدودیت های زیادی اعمال شده است و 
طبعا مراقبت های بیشتری از آن به عمل می آید. مهندس حسینی 
تصریح کرد: به عبارت دیگر آنچه در استان گلستان تحت عنوان چاه 
غیر مجاز در حال استفاده است چاه هایی در آبخوان سطحی با عمق 
کمتر از 40 متر است که این موضوع نیز مورد پیگیری این شرکت 
برای کاهش و پایان دادن به این روند نامطلوب است.در خاتمه متذکر 
می شود که نقش نهادهای مختلف به ویژه مجلس شورای اسالمی در 

جلوگیری از برداشت غیر مجاز در آب زیرزمینی بسیار موثر است.

بازدید کارشناسان آموزش فنی و حرفه ای 
استان مرکزی از پیشرفته ترین پاالیشگاه 

کشور
اراک - خبرنگار فرصت امروز - مربیان و کارشناسان اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی از بخشهای مختلف بزرگترین 
و پیشرفته ترین پاالیشگاه کشور در شهرستان شازند بازدید نمود. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
مرکزی: در این بازدید 45نفر از مربیان و کارشناسان مراکز آموزش 
با  آشنایی  بمنظور  شازند  و  اراک  شهرستان های  فنی و حرفه ای 
توانمندي ها و ظرفیت های این مجموعه تولیدی صنعت نفت کشوراز 
بخشهای مختلف آن بازدید نمودند. قدیری مدیر روابط عمومی اداره 
کل در این خصوص عنوان داشت:شرکت پاالیش نفت امام خمینی 
خام  نفت  بشکه  250هزار  روزانه  پاالیشی  ظرفیت  با  )ره(شازند 
مدرترین پاالیشگاه کشورواز پاالیشگاه های به روز منطقه می باشد که 
محصوالت این مجموعه با استانداردهای روز اروپا مطابقت دارد. وی 
هدف از این بازدید را آشنایی بیشتر کارکنان بویژه مربیان مراکز با 
تاسیسات این مجموعه دانست که بخش عمده ای از آن به دست 

پرتوان مهندسین و کارشناسان ایرانی ساخته شده است.

10 مقاله در نهمین گردهمایی مدیران 
کنترل کیفی سراسر کشورپذیرفته شد

گردهمایی  نهمین  اجرایی  ارشد  عضو  قلیپور-  زینب  رشت- 
و  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت های  آب  کیفیت  کنترل  مدیران 
روستایی کشور از مقاالت پذیرفته شده در این گردهمایی خبر داد. 
سیده ضحی حجازی مدیر کنترل کیفی آبفای گیالن با بیان این که 
مقاله های ارائه شده توسط دفتر بهداشت معاونت بهره برداری آب و 
فاضالب کشور دریافت و ممیزی شده است اظهار داشت:10 مقاله 
بعنوان مقاالت برتر جهت ارائه در این همایش دو روزه مورد تایید 
قرار گرفت که از این میان 3 مقاله از شرکت آب و فاضالب شهری 
گیالن و یک مقاله از شرکت آب و فاضالب روستایی استان گیالن 
می باشد. وی همچنین خاطر نشان کرد:6 مقاله دیگر ارائه شده در 
این همایش توسط شرکت های آب و فاضالب استان های تهران، 
تهیه  آذربایجان غربی و خراسان رضوی  اصفهان،  همدان، شیراز، 
 WSP ارسال شده است. دکتر حجازی از طراحی و رونمایی لوگوی
)برنامه ایمنی آب( برای اولین بار در استان گیالن خبر داد و افزود: با 
توجه به روند رو به رشد برنامه ایمنی آب در سطح کشور برای اولین 
بار لوگوی WSP در استان گیالن با همکاری دفتر بهداشت شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور مورد طراحی و رونمایی قرار گرفته 
است که این برنامه حفاظت منابع آب از حوزه آب ریز تا نقطه مصرف 
 WSP را در بر می گیرد. دکتر حجازی همچنین از رونمایی لوگوی
توسط مهندس شقاقی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و نیز مهندس واقفی مدیر دفتر بهداشت شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور در این همایش خبر داد. عضو ارشد اجرایی نهمین 
گردهمایی مدیران کنترل کیفیت آب شرکت های آب و فاضالب 
اعضای  دوره  پنجمین  انتخابات  گفت:  کشور  روستایی  و  شهری 
شورای سیاست گذاری کیفیت آب نیز در این همایش برگزار گردید. 
مقاالت  گیالن  استان  فاضالب  و  آب  کیفی شرکت  کنترل  مدیر 
ارائه شده را شامل مقاله حذف نیترات از آب آشامیدنی به روش 
بیولوژیکی مدرن توسط شرکت پارسیان افزار، معرفی فعالیت ها و 
پروژه های خاتمه یافته و در حال انجام شرکت )زالل ایران و مدیریت 
تانا انرژی( توسط شرکت آتیه گیالب صنعت و همچنین سامانه های 
تولید هیپوکلریت سدیم به روش الکترولیز نمک طعام و مقایسه با 

سایر روشها توسط شرکت سالم آب عنوان کرد.

جمع آوری راه بندهای غیر قانونی و 
خودروهای اسقاطی

فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
قانون هر گونه  امروز- طبق 
نگهداری وسایل و اشیای که 
برای  مزاحمت  ایجاد  باعث 
در  شهروندان  مرور  و  عبور 
طول گذر شود تخلف محسوب 
رضا  بوشهر،  بندر  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به  گردد.  می 
محبی سرپرست شهرداری منطقه یک با بیان این مطلب که وجود 
خودروهای فرسوده در سطح شهر عالوه بر ایجاد نازیبایی باعث ایجاد 
مزاحمت برای شهروندان می گردد، افزود: خودروهای اسقاطی رها 
شده در کوچه های خیابان طالقانی توسط واحد رفع سد معبر اداره 
اجراییات شهرداری منطقه یک جمع آوری گردید. رضا محبی بیان 
نمود: یکی از دغدغه های شهروندان با مجموعه شهرداری، بازگشایی و 
رفع موانع در پیاده روها و گذرها می باشد که در این راستا شهرداری 
منطقه یک اقدام به جمع آوری راه بند غیر قانونی یکی از مراکز پس 
انبار تجاری  از صدور اخطاریه نمود. وی در پایان اشاره کرد: یک 
به مساحت 441 متر مربع در کاربری مغایر واقع در خیابان باهنر 
اجراییات  اداره  توسط  اخطاریه  صدور  از  پس  که  بود  شده  ایجاد 
شهرداری منطقه یک به مالک و رأی قطعی کمیسیون ماده صد 

قانون شهرداری ها پلمب و تعطیل گردید.

برگزاری مانورمقابله با افت فشارگاز 
استان های شمالی با حضور معاون وزیر و 

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران 
گرگان - خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت گازاستان 
با  فشارگازاستانهای شمالی  افت  با  مانورمقابله  ازبرگزاری  گلستان 
حضور مهندس عراقی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران 
خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان، مهندس 
صفر علی جمال لیوانی در مصاحبه با پایگاه اطالع رسانی شرکت 
با اشاره به مطلب فوق گفت: اجرای مانور مقابله با افت فشار گاز 
استانهای شمالی به مرکزیت استان مازندران و همیاری شرکتهای 
گاز استانهای گلستان و گیالن به عنوان استانهای معین بصورت 
مطلوبی انجام شد. مهندس جمال لیوانیگفت:این مانور در راستای 
ایجاد آمادگی الزم برای مقابله با افت فشار احتمالی گاز و پایداری و 
تداوم فعالیت در عملیات گازرسانی اجرا شده که یکی از الزامات مهم 
شرکت بویژه در فصل سرد سال می باشد.وی افزود: در این مانورضمن 
اینکه اکیپ هایی ازشرکتهای گاز گلستان و گیالن برای همکاری 
و مساعدت حضور داشتند جریان گاز مشترکین غیرخانگی شامل 
واحدهای تولیدی، تجاری، صنعتی و ادارات و سازمان های شهر ساری 
طی مانوری قطع و پس از اتمام موفق این مانور جریان گازمشترکین 
وصل شد. جمال لیوانی در ادامه گفت: خوشبختانه این مانور نتایج 
خوبی به همراه داشت و میزان آمادگی نیروهای عملیاتی مورد سنجش 
و ارزیابی قرار گرفت. وی تصریح کرد:اعضای ستاد بحران گاز گلستان 
با حضور در ستاد مدیریت بحران شرکت از طریق ویدئو کنفرانس نیز 
در جریان امر قرار گرفتند وضمن رصد و ارزیابی مراحل اجرای مانور، 
اقدامات  مورد لزوم نیز از طریق  سیستم اشاره شده انجام گردید. 
مدیرعامل شرکت گاز گلستان ضمن تاکید بر ضرورت دوگانه سوز 
کردن مصارف غیرخانگی اظهار داشت: مشترکین عزیز واحدهای غیر 
خانگی الزم است واحدهای خود را به سوخت دوم مجهز نمایند تا در 
زمان بحران احتمالی از آن استفاده نمایند.مهندس صفر علی جمال 
لیوانی در خاتمه ضمن تشکر از متولیان برگزاری این مانور مهم، انجام 
این مانورها را بسیار مفید و سازنده خواند تا در مواقع اضطراری با 

آمادگی کامل بتوانیم بحران حادث شده را مدیریت کنیم.

اصالح خط انتقال فاضالب در منطقه 
پادادشهر اهواز

انتقال  خط  اصالح  عملیات   - امروز  فرصت  خبرنگار   - اهواز 
فاضالب اصلی در فاز یک، دو و پنج منطقه پادادشهر)خیابان سعادت( 
در حال اجرا می باشد. عمق خط فاضالب یادشده حدود 5.5 متر و 
قطر لوله 1000 میلیمتر است. این خط براثر فرسودگی در شش 
نقطه در طول 200 متر ضمن ریزش و ایجاد حفره هایی عمیق در 
محل، خطراتی جدی برای اهالی محل بوجود آورده بود. گرفتگی خط 
فاضالب و سرریز در برخی خیابان های دیگر در منطقه پادادشهر از 
جمله مشکالت دیگر این ریزش محسوب می شد. با توجه به عمق 
لوله گذاری و ضخامت آسفالت محل، عرض حفاری تقریبا 10 متر 
خواهد بود و عملیات اجرایی نیز حدود یک ماه به طول می انجامد 
لذا صبر و شکیبایی شهروندان محترم همچون همیشه نقش موثری 
در تسریع اجرای عملیات خواهد داشت. الزم به ذکر است، عملیات 
اجرایی فوق به صورت امانی اجرا می گردد. همکاری شهرداری منطقه 
و همچنین پلیس راهور با عوامل اجرایی شرکت آبفا اهواز دراین مدت 

بجا و قابل تقدیر می باشد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس:

برخی مدیران حتی فاصله سمنان تا 
شاهرود را نمی دانند

سـمـنـان- سـیـدحـسـن 
جمع  در  حسینی شاهرودی 
شماری از مدیران دستگاه های 
اجرایی استان سمنان، با اشاره 
به مسائل حوزه استانی، اظهار 
خاص  شرایط  این  در  داشت: 
که کشور از نظر اقتصادی و پولی با مشکل روبه رو است، مدیران ارشد 
استان کمر همت بسته اند تا موانع را رفع، اشتغال ایجاد و صنایع را 
راه اندازی کنند و این نگاه و اراده البته باید در همه کشور و مجلس، 
دولت و قوه قضائیه وجود داشته باشد. وی اظهار داشت: باید در حل 
مشکالت مردم تمام مدیران استان سمنان نگاهشان در ابتدا ملی و 
سپس استانی باشد و همه استان به شکلی یکسان و متوازن دیده 
شود. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس همچنین با تقدیر 
از استاندار سمنان که در مدت یک سالی که در این سمت منصوب 
شده، سه بار به خارتوران سفر داشته  و از نزدیک مشکالت را بررسی 
کرده است، گفت: گالیه من از آن دسته از مدیرانی است که حتی 
نمی دانند فاصله سمنان تا شاهرود چند کیلومتر است و حتی یک بار 
هم به این شهرستان ها سفر نداشته اند؛ در حالی که باید با همدلی در 
جهت حل مشکالت مردم این استان قدم برداشت. حسینی شاهرودی 
در ادامه به بخشی از مسائل و مشکالتی که شهرستان های میامی و 
شاهرود با آن دست وپنجه نرم می کند، اشاره کرد و بیان داشت: یکی 
از این مشکالت، کم آبی است که در اشتغال نیز اثر مستقیم گذاشته و 
موجب بیکاری شده است. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس 
با بیان اینکه اشتغال در شرق استان بر پایه اقتصاد کشاورزی استوار 
بوده که یک اصل مهم آن آب است، تصریح کرد: مردم این منطقه 
به ویژه در میامی با مشکل کم آبی روبه رو هستند. حسینی شاهرودی 
بیان کرد: امروز شاهدیم که در فصل زمستان، 12 روستا در شاهرود 
و میامی با تانکر آب رسانی می شوند و این تعداد در تابستان افزایش 

می یابد و به 20 روستا می رسد. 

شهردار برازجان از آمادگی اکیپ های 
مختلف شهرداری در مواقع بارندگی خبر داد

عمومی  روابط  گزارش  به  امروز-  فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
شهرداری برازجان، مهندس شمالی نژاد در گفتگو با خبرنگارما گفت: 
شهرداری برازجان آمادگی کامل برای هرگونه حادثه احتمالی را دارد. 
به گزارش روابط عمومی شهرداری برازجان شمالی نژاد افزود: باتوجه 
آغاز فصل بارندگی وخسارات احتمالی به شهروندان، تمامی نیروهای 
شهرداری وکلیه امکانات سخت افزاری ونرم افرازی به حالت آماده 
باش می باشد تا بتوانیم در مواقع خطر، به موقع پاسخگوی شهروندان 
گرامی باشیم شهردار برازجان از تشکیل ستاد حوادث در شهرداری 
از  بارندگی در برخی  اینکه در هنگام  به  باتوجه  افزود:  خبر داد و 
نقاط شهر آب جمع می شود، از شهروندان تقاضا می نماییم تا دراین 
خصوص همکاری الزم با مجموعه خادمین خود درشهرداری مبذول 
نموده تا همکاران ما نسبت به رفع مشکالت بوجودآمده اقدام نمایند. 
این مسئول در ادامه از آمادگی کارکنان شهرداری در حوزه معاونت 
اجرایی و خدمات شهری در مواقع ضروری خبر داد و اضافه نمود: 
با توجه به لزوم سرعت بخشیدن به خدمات شهرداری در حوادث 
غیرمترقبه، نهادینه کردن این خدمات بصورت محله ای ضروری به 

نظر می رسد.

معاون   - امروز  فرصت  خبرنگار  اصفهان- 
برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور 
و عضو شورای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
سده  فاضالب  خانه  تصفیه  احداث  روند  از  کشور 
به  آوردند.  عمل  به  بازدید  ورنامخواست  و  لنجان 
گزارش خبرنگار ما از اصفهان، در این بازدید مهندس 
به  پروژه که  این  احداث  فیزیکی  پیشرفت  از  قانع 
و  نمود  ابراز خرسندی  رسیده  درصد  از 95  بیش 
تأکید کرد با توجه به اینکه این پروژه جزو پروژه های 
اقتصاد مقاومتی است انتظار می رود در آینده ای 
مدیرعامل  ادامه  در  برسد.  بهره برداری  به  نزدیک 
احداث  عملیات  اصفهان گفت:  استان  آبفا  شرکت 
آغاز شد که  تیرماه سال 92  در  تصفیه خانه  این 
انتظار می رود نهایت تا چندماه دیگر تصفیه خانه 
فاضالب سده لنجان و ورنامخواست به بهره برداری 
تصفیه  احداث  اصوالً  که  درحالی است  این  برسد 
خانه های فاضالب چندین و چندسال به طول می 
انجامید که دلیل آن هم تزریق قطره چکانی اعتبارات 
دولتی بوده است. اما خوشبختانه این پروژه با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت. 

مهندس هاشم امینی با اشاره به انعقاد قرارداد بیع 
متقابل به منظور احداث تصفیه خانه فاضالب سده 
لنجان و ورنامخواست خاطرنشان ساخت: با انعقاد 
قرارداد بیع متقابل میان شرکت آبفا استان اصفهان 
با مجتمع فوالد مبارکه مقرر گردید اجرای شبکه 
فاضالب و احداث تصفیه خانه در منطقه سده لنجان 

انجام پذیرد  بازه زمانی 3 ساله  و ورنامخواست در 
در صورتی که اگر قرار بود این پروژه با تخصیص 
اعتبارات دولتی اجرایی شود حداقل 20 سال زمان 
می برد چرا که در خوشبینانه ترین حالت با جذب 
صد درصدی بودجه عمرانی احداث این تصفیه خانه 
سالها طول می کشید. وی اجرای این پروژه را در این 

منطقه بسیار ضروری خواند و اعالم کرد: منطقه سده 
لنجان به دلیل اینکه در غرب استان قرار دارد و از 
بارندگی نسبتاً مطلوبی برخوردار است سطح آبهای 
زیرزمینی در این محدوده باالست. بر این اساس عدم 
برخورداری از شبکه فاضالب آلودگی محیط زیست 
را دربر دارد چرا که منجر به آلودگی آبهای زیرزمینی 
می شود و از سویی دیگر مردم این منطقه سالیان 
شبکه  خدمات  از  برخورداری  خواهان  است  سال 
فاضالب هستند که پیش بینی شده با بهره برداری 
از فاز اول این تصفیه خانه جمعیتی بالغ بر 38 هزار 
نفر تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار گیرند. 
گفت:  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
تصفیه خانه فاضالب سده لنجان و ورنامخواست در 
مساحتی به وسعت 32 هزار مترمربع احداث شد 
که به روش لجن فعال و هوادهی گسترده با دبی 
خروجی 189 لیتر در ثانیه و دبی ورودی 2 مدول 4 
هزار و 680 مترمکعب در روز است. وی اعالم کرد: از 
آنجایی که احداث به موقع و سریع این پروژه بسیار 
حائز اهمیت بوده اجرای آن در دو شیفت کاری در 

دستور کار قرار گرفت.

معاون برنامه ریزی و توسعه آبفای کشور:

تصفیه خانه فاضالب سده لنجان 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

آذربایجان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  اسد فالح-   - تبریز 
شرقی برای حفاظت فیزیکی از تاسیسات آبرسانی شرکت اقدام 
به برگزاری کالس های آموزشی برای مراقبین پمپ و تاسیسات 
آموزشی  کالس  تبریز،  در  ما  خبرنگار  گزارش  کرد.به  آبرسانی 
حفاظت فیزیکی از تاسیسات آبرسانی با حضور معاون بهره برداری 
از  بیش  و  تبریز  فاضالب  و  تاسیسات آب  و  بهره برداری  و مدیر 
40 نفر از کارگران و مراقبین پمپ و تاسیسات آبرسانی در سالن 

کنفرانس شرکت برگزار شد.
مهندس اخگری، معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی کارگران تولید 
و آبرسانی،  بر انجام صحیح وظایف و تالش در جهت رعایت ایمنی در 
محیط کار و حفظ سالمتی پرسنل، نگهداری و بهره برداری صحیح 

از تاسیسات و تجهیزات و کاهش هزینه های بهره برداری تاکید کرد.
مهندس اخگری، در خصوص اهداف برگزاری کالس آموزشی برای 
مراقبین پمپ و تاسیسات آبرسانی اظهار داشت: هدف از تشکیل 
کالس های آموزشی، حفاظت فیزیکی از تاسیسات، ارتقای سطح 
آگاهی و آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با وظایف و مسئولیت های 
حفاظتی خود در حفاظت از مجموعه و محل ماموریت خود می باشد 
که در این جلسه آموزشی ضمن توجیه وظایف و حساسیت شغلی، 
آنان با نحوه صحیح انجام وظایف در قبال مسائل حفاظتی آشنا 
و  اندرکاران  از کلیه دست  این جلسه آموزشی  ادامه  می شوند.در 
کارگران شاغل در بخش تولید آب و آبرسانی تبریز به ویژه کارگران و 
همچنین پیمانکار مربوطه که در تامین آب سالم و بهداشتی در سال 
1394 و سال جاری تالش نموده و همچنین در بهسازی چاه ها، 

ایستگاه های پمپاژ، قنات ها و فشارشکن ها نهایت همکاری و تالش 
را مبذول داشته اند، با اهدای لوح تقدیر و هدایا قدردانی بعمل آمد.

ساری- خبرنگار فرصت امروز - 250 پروژه آبرسانی روستایی 
نیمه تمام در سطح استان مازندران وجود دارد که امیدواریم با ادامه 
تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی بتوانیم بخش عمده ای از این 
پروژه ها را به بهره برداری برسانیم. به گزارش خبرنگاری مازندران؛ 
مهندس مجید عبدالهی مدیر عامل شرکت آبفار استان در گفت وگو 
با پایگاه خبری - تحلیلی »عبارت« با اعالم این خبر اظهار داشت: 
در حال حاضر با توجه به کمبود اعتبار و چالشی که بر دولت در 
راستای تحریم ها تحمیل شد لیکن مدعی هستیم که از پرکارترین 
ادارت استان و جزو سه شرکت پرکار و برتر در میان شرکت های آب 
و فاضالب روستایی کشور می باشیم. وی مازندران را سومین استان از 
لحاظ پوشش جمعیت روستایی و تعداد مشترکین آب شرب خواند 
که بسیار بیشتر از سایر استانهای کشور هم از نظر تعداد روستاها و 
هم جمعیت تحت پوشش خود دارد به طوریکه 45 درصد جمعیت 
استان به غیر از جمعیت شناور و خوش نشین ها در روستاها زندگی 
می کنند. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران ضمن 
ابراز خرسندی از تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی به دستور 
مقام معظم رهبری و تالش نمایندگان استان گفت: با این اعتبارات، 

عملیات اجرایی 46 مجتمع آبرسانی روستایی نیمه کاره و اولویت دار 
ملی با 409 روستا و نیز 141 پروژه تک روستایی شتاب بیشتری 
گرفت که طی امسال و سال آینده به اتمام خواهد رسید لذا اصلی 
ترین خواسته ام از نمایندگان تالش برای تخصیص مجدد اعتبارات 
صندوق توسعه ملی برای دیگر پروژه هاست تا بتوانیم سطح بهره 
عبدالهی  مهندس  دهیم.  افزایش  شرب  آب  از  را  روستاها  مندی 

شاخص بهره مندی آب در استان را 71 درصد بیان کرد و افزود: 
میانگین سرانه مصرف آب در استان 250 لیتر در شبانه روز است که 
گاهی به 400 لیتر هم می رسد در حالی که استاندارد سرانه مصرف 
150 لیتر در شبانه روز است و بر این اساس متاسفانه افزایش مصرف 
تامین آب شرب می شود و  منابع  به  نفوذ آب شور  به  آب منجر 
مشکالت بعدی را به وجود خواهد آورد لذا اگر آب را فقط برای شرب 
استفاده کنیم مشکل کمبود آب نخواهیم داشت. وی در خصوص 
نفوذ شیرآبه زباله ها به منابع آبی تصریح کرد: با مطالعات دقیق و 
اصولی، منابع تامین آب را به حتی حدود محل دپوی زباله ها ایجاد 
نمی کنیم اگر هم از قبل منابع تامین آب ما کنار زباله ها حفر شده 
باشد به طور مرتب با آزمایش های مکرر بار میکروبی آب را بررسی 
می کنیم. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران در 
پایان این گفت وگو از تالش برای استفاده از منابع آبی پایدار خبر داد 
و گفت: طی نشست با مدیران آب منطقه ای و آبفای شهری، مازندران 
به 9 منطقه تقسیم شده که در آینده ای نزدیک به سمت استفاده از 
منابع آبی سطحی و پایدار خواهیم رفت که یقینا هم کیفیت بهتری 

خواهد داشت و هم کمبود آب مرتفع خواهد شد.

مهندس اخگری، معاون بهره برداری خبر داد

دوره آموزشی مراقبین پمپ و تاسیسات آبرسانی در شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی برگزار شد

مدیر عامل شرکت آبفار استان مازندران:

مازندران سومین استان از لحاظ پوشش جمعیت روستایی و تعداد مشترکین آب شرب می باشد

یاسوج- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
کهگیلویه وبویراحمد گفت: 10 طرح بزرگ عمرانی در حوزه آب منطقه ای 
در کهگیلویه وبویراحمد در دست اجرا است. علی داودی مهر در نشست 
مشترک مدیران بخش آب استان با مسئوالن دادگستری با اشاره به اینکه 
مساحت استان 15 هزار و 500 کیلومتر مربع است، اظهار داشت: متوسط 
بارندگی در این استان حدود 734 میلیمتر است. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به اینکه استان دارای یک درصد 
مساحت و جمعیت کشور است، عنوان کرد: میانگین بارندگی در کشور 
250 میلیمتر است در حالی که متوسط بارندگی در کهگیلویه وبویراحمد 
3 برابر میانگین کشوری است. وی با اشاره به اینکه حجم نزوالت آسمانی 
در استان به صورت ساالنه 10.5 میلیارد متر مکعب است، افزود: از این 

میزان 2.6 میلیارد مکعب حجم ورودی آب استان، 7.6 میلیارد متر 
مکعب حجم خروجی آب استان و 1.3 میلیارد متر مکعب میزان حجم 
آب مهار شده در استان است. داودی مهر با بیان اینکه حجم آب مهار 
شده شامل آب زیرزمینی و سطحی است، اظهار داشت: 12 طرح آبرسانی 
در حال مطالعه در استان وجود دارد. وی با اشاره به اینکه 10 طرح 
در دست اجرا در استان وجود دارد، تاکید کرد: در صورت بهره برداری 
از این طرح ها آب 75 هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان تامین 
می شود. داودی مهر با اشاره به اینکه 260 هزار هکتار زمین کشاورزی 
در استان وجود دارد، ابراز کرد: تا کنون 60 هزار هکتار از آنها تامین آب 
شده است و باید افزایش پیدا کند. مدیرعامل آب منطقه ای کهگیلویه 
وبویراحمد با اشاره به اینکه 2 سد شاه قاسم و کوثر با حجم 588 میلیون 

متر مکعب در استان احداث شده است، عنوان کرد: 10 رودخانه دائمی 
در استان وجود دارد و آورده ساالنه 7.2 میلیارد متر مکعب است. وی 
با اشاره به اینکه 3 حوزه آبریز اصلی به نام های مارون، زهره و بشار در 
استان وجود دارد، ابراز کرد: 5 نیروگاه برق آبی با تولید 16.8 مگاوات برق 
در طول سال در استان ساخته شد. مدیرعامل آب منطقه ای کهگیلویه 
وبویراحمد طول رودخانه های استان را 1400 کیلومتر خواند و گفت: یکی 
از اولویت های آب منطقه ای استان مهندسی رودخانه ها است و در دو دهه 
اخیر اقدامات مطلوبی در این زمینه انجام شده است. وی با اشاره به طرح 
ماطلعه جامع سیل در 3 حوزه آبریز اصلی، اظهار داشت: نقاط حادثه خیز 
بحرانی در استان شناسایی شده و نسبت به عالئم هشدار دهنده در حریم 

رودخانه های استان اقدام شده است. 

مدیرعامل آب منطقه ای کهگیلویه وبویراحمد: 

۱۰ طرح عمرانی در حوزه آب منطقه ای کهگیلویه وبویراحمد به  بهره برداری می رسد 

اراک - خبرنگار فرصت امروز - شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزی اقدام به برگزاری برنامه های 
نمایشگاه  و  جشنواره  از  بازدید  شامل  مفرح 
»کودکان تشنه اند« کانون پرورش فکری کودکان 
ونوجوانان استان مرکزی و همچنین بازدید از باغ 
وحش سازمان حفاظت محیط زیست استان ویژه 
فرزندان همکار خود نمود. زهرا طراوتی فکور مدیر 
دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 

تقویت  را  برنامه  این  برگزاری  از  هدف  مرکزی 
باال  و  فرزندان همکاران  روحیه نشاط و شادابي 
افزود:  و  نمود  عنوان  ایشان  آگاهي  بردن سطح 
این شرکت همواره تالش مي نماید با برگزاری 
از فضاهاي  بهره گیری  با  و  برنامه ها  این گونه 
مورد توجه کودکان عالقمندي فرزندان همکاران 
را نسبت به محل کار والدیشان افزایش داده که 
این خود منجر به ایجادحس تعلق سازماني و در 

نتیجه بهبود عملکرد همکاران مي شود. وي در 
ادامه افزود: همچنین در برنامه بازدید از جشنواره و 
نمایشگاه کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 
که به مناسبت روزجهاني و هفته ملي کودک با 
عنوان " کودکان تشنه اند" و با محوریت عاشورا 
برگزار شد فرزندان همکاران با حضور در غرفه های 
این  در  شده  ارائه  فعالیت های  از  کانون  متعدد 
غرفه ها همچون مسابقه نقاشي، کارگاه سفالگري، 

بحث آزاد، مشاوره مذهبي، کاردستي، رنگ آمیزي 
و غیره بهره مند شدند.  طراوتي در ادامه تصریح 
برنامه به همت دفتر روابط عمومی و  این  کرد: 
امور بانوان این شرکت به مناسبت روز جهانی و 
هفته ملی کودک و با حضور بیش از 80 نفر از 
فرزندان همکاران 6 تا 14 سال برگزار شد عالوه بر 
برنامه های فوق فرزندان همکاران به عنوان حامیان 

آب معرفي شدند. 

برگزاری اردوی یك روزه ویژه فرزندان همكاران شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

تبریز - ماهان فالح- معاون انرژی سازمان پدافند 
از  بازدید  ضمن  هیاتی،  همراه  به  کشور  غیرعامل 
تخصصی  نشست  در  گاز،  انتقال  عملیات  منطقه 8 
پدافند غیرعامل این منطقه حضور یافت. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، مطیعی، هدف از این بازدید را 
ارزیابی این منطقه در حوزه انرژی و پدافند غیرعامل 
عنوان کرد و افزود: پدافند غیرعامل بستری مناسب 
برای دستیابی به پایداری ملی و نوعی پیش بینی و 
آینده نگری در شرایط بحرانی می باشد از این رو با 

پوشش  تحت  محدوده  استراتژی  موقعیت  به  توجه 
ایجاد و توجه به این  انتقال گاز،  منطقه 8 عملیات 
مقوله بیش از پیش ملزم است.مطیعی افزود: بکارگیری 
اقدامات پدافند غیرعامل، موجب زنده ماندن و ادامه 
حیات و بقای نیروی انسانی می گردد که با ارزش ترین 
سرمایه یک سازمان و قدرت ملی کشور می باشد.در 
غیرعامل  پدافند  سازمان  انرژی  معاون  نشست،  این 
کشور ضمن با اهمیت خواندن موارد مرتبط با پدافند 
غیرعامل بر لزوم ارائه پیشنهادات و اقدامات الزم جهت 

پیشگیری و آمادگی هرچه بیشتر کارکنان جهت مقابله 
تاکید کرد. با بحران بخصوص در فصول سرد سال 
همچنین در پایان فرهاد قدیمی، رئیس امور بهداشت، 
منطقه 8  غیرعامل  پدافند  و  زیست  محیط  ایمنی، 
عملیات انتقال گاز، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام 
گرفته سازمان در رابطه با پدافند غیرعامل و مقابله با 
بحران، چالش ها و مشکالت موجود را مطرح نموده 
و راهکارهای الزم جهت کاهش نقاط ضعف و تقویت 

نقاط قوت را مورد بحث و تعامل قرار داد.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور:

پدافند غیرعامل بستری مناسب برای دستیابی به پایداری ملی است

 - امروز  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
طي  گفت:  هرمزگان  آبفاي  بهره برداري  معاون 
دفاتر  عملکرد  از  گرفته  صورت  ارزیابی های 
بهره برداری آب شرکت های آب وفاضالب کشور 
این شرکت،  در سال 94، دفتر بهره برداری آب 
موفق به کسب رتبه دوم کشور شد. به گزارش 
مهندس  استان،  فاضالب  و  آب  عمومي  روابط 
ارزیابی های  به  توجه  با  افزود:  نژاد  امیریان  عال 

آب  بهره برداری  دفاتر  عملکرد  از  گرفته  صورت 
شرکتهای آب وفاضالب کشور، دفتر بهره برداری 
آب این شرکت توانست با کسب 148 امتیاز از 
مجموع 200 امتیاز، رتبه دوم کشور را به دست 
آورد. به گفته امیریان نژاد؛ دفتر بهره برداري آب 
شرکت آبفاي هرمزگان براي دومین سال پیاپي 
موفق به کسب رتبه دوم کشوري در این ارزیابي 
عملکرد شده است.  شایان ذکر است؛ در همین 

راستا دکتر حمید رضا تشیعی معاون نظارت بر 
بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
در پیامی با اشاره به نقش دفاتر بهره برداری آب 
شرکت های آب وفاضالب در برنامه ریزی و نظارت 
و  تعمیرات  نگهداشت،  اپراتوری،  راهبری،  بر 
بازسازی تاسیسات آب و مدیریت تولید و توزیع، 
از مدیرعامل و کارکنان بخش بهره برداری آبفاي 

هرمزگان قدردانی کرد.

طي ارزیابي عملكرد سال 94؛

دفتر بهره برداری آِب آبفاي هرمزگان رتبه دوم کشور را کسب کرد

تبریز - ماهان فالح- فاز نخست بزرگترین مجموعه گلخانه ای 
کشور با حضور وزیر کشور افتتاح شد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در 
استان آذربایجان شرقی، فاز نخست مجتمع گلخانه ای "ارس تارال 
امین" به مساحت 12 هکتار با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کشور، حسین فریدون نماینده ویژه رئیس جمهور و جمعی از مقامات 
استانی به بهره برداری رسید.بر اساس این گزارش، عملیات مربوط 
به احداث دومین فاز این مجتمع تولیدی نیز در سطح 36 هکتار 
با استفاده از تسهیالت 900 میلیارد ریالی بانک کشاورزی از محل 
منابع داخلی این بانک و صندوق توسعه به زودی آغاز خواهد شد.این 

امین" در  گزارش می افزاید؛ مجتمع کشت گلخانه ای "ارس تارال 
سطح 50 هکتار و با ظرفیت تولید ساالنه بیش از 400 هزارتن در 
منطقه آزاد ارس احداث شده است که در مرحله نخست، 12 هکتار 
آن با ظرفیت تولید ساالنه بیش از 176 هزار تن گوجه فرنگی به 
بهره برداری رسید. شایان ذکر است با راه اندازی این بخش از مجتمع 
کشت گلخانه ای مذکور، زمینه اشتغال 200 نفر فراهم شده است 
و با تکمیل و راه اندازی دیگر بخش های این طرح تولیدی، میزان 
اشتغالزایی آن تا 850 نفر افزایش خواهد یافت.الزم به ذکر است، 
راندمان  افزایش  استاندارد جهانی،  رعایت  با  تولید محصول سالم 
تولید، کاهش ضایعات کمتر از یک درصد، توسعه صادرات محصوالت 

کشاورزی به کشورهای همسایه و افزایش راندمان مصرف آب از 
مهم ترین ویژگی های این مجتمع تولیدی است.

با حضور مقامات کشوری و استانی 

فاز نخست بزرگترین مجموعه گلخانه ای کشور افتتاح شد
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