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وزیر دادگستری: 

ارزش ریالی 4 درصد پرونده های قاچاق کاال
باالی 100 میلیون تومان است
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آذربایجان شرقی  استاندار  عمرانی  معاون 
انس��انی  نی��روی  اهمی��ت  گف��ت: 
ای��ن  در  نبای��د  و  ب��وده  ب��اال  بس��یار 
گی��رد. ص��ورت  غفل��ت  زمین��ه 

ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا در تبری��ز، 
محمدص��ادق پورمهدی در همایش معاونان مالی و پش��تیبانی و 
منابع انسانی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی سراسر 
کش��ور با بیان اینکه کش��ور ایران در ردیف مناطق نیمه خشک 
قرار گرفته است، اظهار داشت: استان آذربایجان شرقی نیز از این 
حیث مستثنی نبوده و به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.وی 
ادامه داد: با توجه به اس��راف، برداش��ت نادرست کشاورزی، عدم 
الگ��وی مصرف صحیح آب منجر به کاهش منابع آبی و س��طحی 
ش��ده و از ای��ن رو آب مورد نی��از تبریز و تعدادی از ش��هرها به 
صورت فرا اس��تانی با صرف هزینه های باال تامین می شود.معاون 
عمرانی اس��تاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه یک تفکر اشتباه 
در جامع��ه مبنی ب��ر اینکه همه گمان می کنن��د آب یک نعمت 
بس��یار ارزان قیمت است، افزود: با این فرهنگ اشتباه جا افتاده، 

مصرف آب بسیار زیاد شده است و کم کم کشور با بحران...

مع��اون هماهنگ��ی و پش��تیبانی ش��رکت 
مهندس��ی آب و فاض��الب کش��ور گف��ت: 
این شرکت س��االنه 33 هزار میلیارد ریال 
از باب��ت بهای تمام ش��ده خدمات و مبلغ 

دریافتی از مش��ترکان زیان ده��ی دارد. به 
گ��زارش خبرنگار ما در تبریز، ش��اهین پاک��روح در همایش دو روزه 
معاونان مالی، پش��تیبانی و منابع انس��انی شرکت های آب و فاضالب 
ش��هری و روستایی سراس��ر کش��ور در تبریز اظهار کرد: در بهترین 
ش��رایط، تنها 40 درصد بهای تمام ش��ده خدم��ات از مردم دریافت 
می شود.وی اضافه کرد: بر این اساس نیز ساالنه 26 هزار میلیارد ریال 
شرکت های آب و فاضالب شهری و بین 6 تا هفت هزار میلیارد ریال 
نیز شرکت های آب و فاضالب روس��تایی زیان دهی دارند.وی افزود: 
یکی از وظایف در حوزه معاونت های مالی، مدیریت بر هزینه هاس��ت 
از این رو این شرکت به دنبال ایجاد رویکرد بهتر و چابکی بیشتر در 
سیس��تم بوده و مدیریت بر هزینه های اقالم نیز از مصادیق آن است.

پاکروح گفت: در موض��وع قراردادهای حجمی نیز که به قراردادهای 
پیمانی در خصوص بهره برداری از تاسیس��ات مربوط اس��ت...

ساالنه 26 هزار میلیارد ریال شرکت های 
آب و فاضالب شهری و بین 6 تا هفت 

هزار میلیارد ریال نیز شرکت های آب و 
فاضالب روستایی زیان دهی دارند 

عملکرد شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی 

قابل تقدیر است 
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رئيس سازمان قضايى نيروهاى مسلح: 
جرايم نيروهاى مسلح 20 درصد كاهش يافته است

وزير دادگسترى: 

ارزش ريالى 4 درصد پرونده هاى قاچاق كاال باالى 100 ميليون تومان است

ــلح از كاهش 20 درصدى جرايم  ــازمان قضايى نيروهاى مس رئيس س
ــور خبر داد و گفت: اين كاهش به دنبال كنترل  ــلح در كش نيروهاى مس

جرايم در سال هاى اخير صورت گرفته است. 
ــلح، حجت االسالم بهرامى با  ــازمان قضايى نيروهاى مس به گزارش س
ــاره به اهميت موضوع پيشگيرى از وقوع جرم در بين نيروهاى مسلح  اش

گفت: همكارى دستگاه هاى قضايى و اجرايى در كنترل و كاهش تخلفات 
اثرگذار است. 

ــترين فراوانى تخلفات در زمينه فرار از خدمت بوده كه  وى افزود: بيش
اينك به مرز كنترل رسيده است. 

ــئله  ــربازان از جمله مس ــكالت س ــح كرد: رفع مش ــى تصري بهرام

ــرار از خدمت  ــش ف ــاى كاه ــه از راه ه ــد و بيم ــت، رفت و آم معيش
سربازان است. 

ــال هاى  ــگيرى از وقوع جرم از س به گفته وى توجه به مقوله پيش
ــلح بوده و  ــازمان قضايى نيروهاى مس ــته محور برنامه هاى س گذش
ــلح با اجراى اين برنامه ها  ــك نرخ جرايم و تخلفات نيروهاى مس اين

كاهش پيدا كرده است. 
ــازمان  ــلح را يكى از برنامه هاى جدى س وى آموزش نيروهاى مس
ــت: تاكنون  ــمرد و گف ــگيرى از جرم برش ــش و پيش ــور كاه به منظ
ــده  ــلح برگزار ش ــاعت آموزش براى نيروهاى مس صدها هزار نفر س

است. 

ــار درصد  ــر ارزش ريالى چه ــت: در حال حاض ــترى گف ــر دادگس وزي
ــاالى 100 ميليون تومان  ــور ب ــاى مربوط به قاچاق كاال در كش پرونده ه

است. 
ــلمين مصطفى پورمحمدى در مجلس شوراى  ــالم و المس حجت االس
ــوال محمد دهقان نماينده طرقبه  ــالمى اين مطلب را در پاسخ به س اس
ــزاران ميليارد تومان  ــراى جلوگيرى از ورود ه ــاران درباره اينكه ب و چن

كاالهاى قاچاق به كشور چه اقداماتى انجام شده است، بيان كرد. 
ــائل قاچاق هرچه صحبت  ــدى ادامه داد: البته در رابطه با مس پورمحم
ــائل جدى كشور است و همه بايد به  ــود اهميت دارد چون يكى از مس ش
ــاركت جدى  ــهم دارم ولى بايد مش ــم و بنده در اين رابطه س آن بپردازي
ــيم تا اين بالى خانمانسوز را از كشور  ــئله قاچاق كاال داشته باش در مس

دور كنيم. 
ــا تصويب قانون  ــالمى تقدير كرد و گفت: ب ــوراى اس وى از مجلس ش
مبارزه با قاچاق ارز و كاال مصوب سوم دى ماه 1392 كه در نوع خودش 
ــه صورت گرفته و فكر  ــت، اقدامات خوبى در اين زمين قانون جامعى اس
مى كنم قانون خوب و جامعى از سوى نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 

انجام شده است و راه مبارزه را به طور جدى مشخص كرده ايد. 
ــازى  ــازى و ساختارس وى ادامه داد: با اين قانون هدف گذارى، بسترس
ــت، اما درباره  ــده اس قابل قبولى در زمينه مبارزه با قاچاق كاال لحاظ ش

قاچاق با كاال با يك پديده گسترده چندوجهى رو به رو هستيم. 
ــاره كرد و افزود: در سال 84،  ــترى به آمار قاچاق كاال اش وزير دادگس
شش هزار ميليارد دالر قاچاق را داشته ايم و در سال 92 براساس آمارها 
اين رقم به 25 ميليارد تومان رسيده است هرچند در اين اعداد اشكال و 

نقد وجود دارد و كارشناسان در حال بررسى هستند. 
ــترى گفت: اما به اتكاى اين قانون و پيگيرى مجلس امروز  وزير دادگس
ــته اين اعداد  ــال گذش ــه س مى توانيم با خوش بينى ابراز كنيم ظرف س
ــه است به عدد 15، 2 درصد  كاالهاى قاچاق را كه هر چند محل مناقش

در ابتداى سال 95 رسانده ايم. 
وى تصريح كرد: االن برآوردهاى اجمالى مى گويد بين 15 تا 20 درصد 
ــور در هشت ماه گذشته كاهش پيدا كرده است يعنى  قاچاق كاال در كش

روند مبارزه با جديت تعقيب مى شود. 
ــيدگى به  ــد رس ــا اين قانون كه تصويب ش ــه داد: ب ــدى ادام پورمحم
ــط دستگاه قضايى و تعزيرات صورت  پرونده هاى قاچاق كاال تا حاال توس
ــش عمده اى از  ــد و بخ ــخص ش ــت كه با تصويب قانون مرز مش مى گرف

پرونده ها در تعزيرات حكومتى است. 
ــاى تعزيراتى را  ــون 540 درصد افزايش پرونده ه ــد كرد: اكن وى تاكي
ــاهد هستيم و بخش بزرگى از اين پرونده ها باالى 100 ميليون تومان  ش

ــت. اين در حالى است كه تا سال هاى گذشته 85 درصد پرونده ها زير  اس
ــان مى دهد مبارزه كارساز نيست و ما اين  ــت و نش يك ميليون تومان اس
ــد ارزش ريالى چهار درصد  ــان مى ده ــر مى گردانيم و اعداد نش ورق را ب

پرونده ها باالى 100 ميليون تومان است. 
پورمحمدى ادامه داد: قاچاق هرچقدر باشد خوب نيست چون اقتصاد، 
ــتغال را به عنوان مباحث  ــادى و موضوع اش ــب و كار، نظام اقتص بازار كس
اصلى تحت تاثير قرار مى دهد و حتى ناامنى مرزها و به هم ريختگى نظام 

اقتصاد را به همراه دارد پس همه بايد به آن توجه كنند. 
وى با بيان اينكه قانون مصوب مجلس شوراى اسالمى مسائل مختلفى 
ــامانه هاى مختلفى طراحى شود و  ــت، گفت: اما بايد س را مطرح كرده اس
ــب و كار، حمل و نقل، واردات و صادرات، انباردارى و گردش آمار  نظام كس

و اطالعات ساماندهى شود. 
ــالمى هم مى تواند بر اين  ــوراى اس ــترى گفت: مجلس ش وزير دادگس
ــته باشد و اكنون كه كد رهگيرى براى كاالها  موضوع نظارت بهترى داش
ــته را اصالح كرد و اگر كد اجرايى  ــد مى توان اشتباهات گذش تصويب ش

شود مى توانيم تشخيص دهيم كه كاال قاچاق است. 
پورمحمدى در خصوص پرونده هاى قاچاق تاكيد كرد: پرونده هايى كه 
ــايى مى شود و با اين رقم  ــان كشف و شناس ــد پنج درصد ش به ما مى رس

نمى شود كار كارشناسى و برخورد قانونى كرد. 
ــترده است، افزود: از  ــيار گس ــتان قاچاق كاال بس وى با بيان اينكه داس
اين سوال و از پيگيرى مجلس هم استقبال مى كنيم و همه بايد حساس 

باشيم نبايد در مسئله قاچاق كوتاه بياييم. 
ــا بايد گمرك  ــده ام ــته و عمده اى ش ــد كرد: اقدامات برجس وى تاكي
ــاى قاچاق و بدون  ــى از كااله ــود و جلوى بخش ــاماندهى و كنترل ش س

پرداخت عوارض بايد گرفته شود. 
وى به دريافت عوارض گمركى در كشور اشاره كرد و گفت: در سال 92 
ــال 14 هزار ميليارد  اين ميزان عوارض 7 هزار ميليارد تومان بود اما امس

تومان بوده است. 
ــترى ادامه داد: همچنين در اين مدت كشفيات در گمرك  وزير دادگس
ــده و اين  ــت، كنترل واردات و صادرات ش 117 درصد افزايش يافته اس
ــارد تومان به  ــده كه عدد 25 ميلي ــر به موفقيت هايى ش ــا منج كنترل ه

15 ميليارد تومان رسيده است. 
پورمحمدى اضافه كرد: اميدواريم تا پايان سال ميزان كاالى قاچاق در 
ــور به 10 ميليارد تومان برسد البته 10 ميليارد تومان هم زياد است  كش
ــدن فضاى كسب و كار و  ــالم، افزايش بيكارى، خراب ش چون اقتصاد ناس
ــاس آن شاهد هستيم و اينها  ــده را براس واردات نامرغوب و غيركنترل ش

دغدغه اى جدى است. 
پورمحمدى با بيان اينكه بايد تالش بيشترى براى كاهش ميزان كاالى 
ــور داشته باشيم، ادامه داد: اين مجموعه ها همه بايد با هم  قاچاق در كش

فعال باشند. 
ــال فعاليت  ــه س ــما در س ــخ به اين نماينده مجلس كه ش وى در پاس
ــه كار هايى كرده ايد، گفت: اينكه قاچاق كاال  براى موضوع قاچاق كاال چ
ــال دولت نيست بلكه از 80  ــه س ــور وجود دارد مربوط به اين س در كش
ــه سال گذشته  ــكل قاچاق را داريم و ما در دو س ــال پيش مش تا 90 س
ــم. وى با بيان اينكه ما نگرانيم، گفت: حتى  ــاى خوبى انجام داده اي كاره
ــى است و از  ــد نگرانيم و روى آمارها بحث كارشناس اگر آمار كم هم باش
ــتگاهها از جمله وزارت اطالعات، ناجا و گمركات تالش  اينكه تمامى دس

مى كنند بايد خوش بين باشيم و از آنها تشكر كنيم. 
وزير دادگسترى در پاسخ به سوال اين نماينده با بيان اينكه شما مى گوييد 
80 درصد كاالهاى قاچاق از مجارى رسمى وارد مى شود خاطرنشان كرد: اين 
مبادى رسمى فقط گمركات نيست ما مرزهاى فراوان، مناطق آزاد، ته لنجى و 

كوله برى ها را داريم كه اينها دغدغه همه است. 
ــما نمايندگان كه در مرزها حضور داريد بايد بدانيد  وى اضافه كرد: ش
ــم بايد به مرزها برويد و جلو  ــه نبايد فقط يقه خرده فروش ها را بگيري ك

اين كاالها را از آنجا گرفت. 
ــورى در اين زمينه  ــما مى گوييد كه رئيس جمه ــا بيان اينكه ش وى ب
سخنرانى داشته يا نه اعالم مى كنم كه رئيس جمهورى سخنرانى عمومى 
ــور جدى برخورد كرد  ــت كه بايد با قاچاق كاال به ط ــن زمينه داش در اي
ــت و تا زمانى كه  ــب و كار مشكل ساز اس ــتغال و نظام كس چون براى اش
مرزها كنترل نشود نمى توانيم از ورود كاالهاى قاچاق جلوگيرى كنيم. 

ــخت گيرى ها را روى خرده فروشى ها نداشته  پورمحمدى با بيان اينكه س
باشيم، اظهار داشت: رئيس جمهورى نيز معتقد است كه با مردم درگيرى زياد 
انجام ندهيم و حتى اين مطلب را بسيارى از نمايندگان مى خواهند اول بايد 

به مرزها برويم و مسيرهاى حمل و نقل و مبادى را كنترل كرد. 
ــزار كانتينر از مرزهاى  ــت: در گمرك روزانه 5 ه ــترى گف وزير دادگس
ــن كاال وارد و  ــروز 21 ميليون ت ــا ام ــور مى كند و ت ــور عب ــمى كش رس

82 ميليون تن كاال صادر شده است. 
ــبختانه درآمد مالياتى كشور از هفت هزار  پورمحمدى ادامه داد: خوش
ــت و سال آينده در  ــيده اس ميليارد تومان به 14 هزار ميليارد تومان رس

بودجه 17 هزار و 500 ميليارد تومان براى گمركات لحاظ شده است. 
وى با بيان اينكه تعداد زيادى دستگاه «ايكس رى» براى كشور سفارش 
داده شده است،  گفت: البته بايد جلوى اين كاال هاى قاچاق گرفته شود كه 

اميدواريم اين بالى خانمان سوز را با كمك هم كاهش دهيم. 
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اخبار اخبار
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

زمین بیمارستان یک هزار تختخوابی گرگان 
به دانشگاه پزشکی واگذار نشده است

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- تقی ریاحی در گفت گو با 
خبرنگاران در خصوص گالیه های برخی افراد شهر جلین درباره 
جابجایی بیمارستان یک هزار تختی گرگان از زمین اهدایی 
مردم این شهر اظهار داشت: تمرکز ما در حوزه سالمت به 
شهرک سالمت است و واگذاری این زمین به صورت غیررسمی 
بوده است.وی تصریح کرد: در راستای شهرک سالمت زمینی 
به مساحت 55 هکتار خارج از مولفه های اجتماعی و قشری، 
سیاسی در شمال شهر گرگان و خارج از بافت تحویل شده 
است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه برخی 
از زمین ها در راستای سالمت بیش از 40 سال است که وقف 
اطفال 45  بیمارستان  برای  نمونه زمینی  برای  افزود:  شده، 
سال پیش در گرگان واگذار شده است.ریاحی با بیان اینکه 
ادبیات خیران سالمت مشخص است، افزود: در 4 سال گذشته 
و در دوره مسئولیت من مجمع خیران هیچ زمینی را از اهالی 
جلین برای ساخت بیمارستان دریافت نکرده و اهدای زمین 
صحت ندارد.وی تاکید کرد: خیران سالمت برنامه ای دارد و 
نیاز است که زمین به مجمع خیرین اهدا شود و دانشگاه علوم 
پزشکی نسبت به آن وقف و براساس نیت واقف عمل کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه در چند دهه 
گذشته مجموعه فلسفی توسط خیران سالمت ساخته شده، 
افزود: این ساخت و سازها از مسیری غیر از مجمع خیران 
در استان گلستان اتفاق نیفتاده و مباحث ساخت و ساز مراکز 
درمانی و بیمارستان ها در استان خارج از نگاه منطقه ای بوده 
نهایت مقام  امکان سنجی در  از  ادامه داد: پس  است.ریاحی 
رسمی و وزارت نسبت به سرمایه گذاری پروژه تصمیم گیری 
یا  و  فرماندار  دانشگاه،  یک  پروژه  یک  اجرای  در  و  می کند 
نماینده مجلس تصمیم گیری نمی کند.وی بیان داشت: در 3 
تا 4 سال گذشته زمینی از سوی مردم شهر جلین به دانشگاه 
علوم پزشکی واگذار نشده و ما نیز تعهدی برای سخت و ساز 
نداده ایم.رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه باال 
بردن تابلوی ساخت بیمارستان یک هزار تخت خوابی در ابتدای 
شهر جلین غیرقانونی بوده، افزود: در اجرای یک طرح ممکن 
است وقفه چند ساله بیفتد و دانشگاه سعی می کند که براساس 
نیت واقف عمل کند.ریاحی با بیان اینکه بخشی از نیروهای 
شده اند،  شرکتی جذب  به صورت  بیمارستان  در  تخصصی 
افزود: در گذشته یک خالء در میزان نیروهای خدمات به ویژه 
پرستاران داشتیم.وی با بیان اینکه با توجه به ساخت و ساز 
بیمارستان ها و توسعه آن مجوزی از سوی دولت برای جذب 
نیرو اتفاق نیفتاده، گفت: در بیمارستانی مانند صیاد شیرازی 
بخشی از نیروهای ما به صورت شرکتی و روزمزد هستند و 

برنامه ریزی برای ساماندهی آن انجام شده است.

نشت یابي بیش از 719 كیلومتر شبکه گاز 
در استان گیالن 

نوبری-  مهناز  رشت- 
مهندس ظهیری مدیرعامل 
گیالن  استان  گاز  شرکت 
گفت: در آبان امسال 719 
کیلومتر از شبکه و 18 هزار 
و 500 مورد از انشعابات گاز 

استان مورد نشت یابي قرار گرفته است. میزان نشت یابي از 
شبکه هاي گاز استان در آبان 95 یک رکورد محسوب مي شود 
و نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حدود 25 درصد رشد 
داشته و این مقدار درخصوص انشعابات نیز رشد 13 درصدي 
را نشان مي دهد. مهندس ظهیری اظهار کرد: واحد بازرسي 
فني تمام تالش خود را براي انجام درست و به موقع وظایف 
محوله به کار خواهد بست و این میزان عملیات نشت یابي در 
آبان ماه در 5 شهر استان انجام شده است. وي افزود: بر همین 
اساس و به منظور بهره برداري ایمن و اجتناب از بروز هرگونه 
حوادث ناگوار، در ماه گذشته 15 ایستگاه گاز در استان گیالن 
مطابق برنامه ریزي هاي انجام شده مورد نشت یابي قرار گرفته 
است. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن پیش بیني کرد تا 
دهه فجر امسال 4 هزار و 690 کیلومتر از شبکه ها، معادل 
21 درصد کل خطوط انتقال گاز در استان مورد نشت یابي 
قرار گیرد. مهندس ظهیری در پایان با اشاره به نشت یابي 
100درصد خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز در سال گذشته، 
از برنامه ریزي بلندمدت واحد بازرسي فني در جهت نگهداری 
و مراقبت از تأسیسات گاز براي جلوگیری از وارد آمدن صدمات 

و خسارات احتمالي خبر داد. 

با تالش شركت توزیع نیروی برق استان قزوین: 
مانور عملیات احداث شبکه 20 كیلو ولت 
رینگ منطقه رودبار الموت قزوین از كارند 

چال به شیركوه انجام شد 
خبرنگار   - قزوین 
تالش  با  امروز-  فرصت 
نیروی  توزیع  شرکت 
مانور  قزوین:   استان  برق 
عملیات احداث شبکه 20 
منطقه  رینگ  ولت  کیلو 

رودبار الموت قزوین از کارند چال به شیرکوه انجام شد. به 
منظور رفع افت ولتاژ– کاهش خاموشیها –افزایش قابلیت 
اطمینان – کاهش تلفات ) برای 99 روستای منطقه( مانور 
عملیات احداث شبکه 20 کیلو ولت رینگ منطقه رودبار الموت 
قزوین از کارند چال به شیرکوه الموت  بمدت 2 روز با 14 
اکیپ عملیاتی بالغ بر 80 نفر از نیروهای فنی و عملیاتی زبده 
شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار گردید. مهندس 
سعید بهادیوند چگینی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان قزوین در این مانور در بخشی از سخنانش ضمن تشکر 
از دست اندر کاران مانور گفت: ما باید همواره با ارائه خدمات 
بهینه و مطلوب در راستای جلب رضایتمندی مشترکین گام 
برداریم وانجام این مانور هم در همین راستا است ودرانجام 
کارها همواره باید رعایت نکات ایمنی را  سرلوحه کار خویش 
قرار دهیم واز تالشها و خدمات همکاران عزیزم که با همدلی 
و هماهنگی بسیارخوب در سطح استان موجبات برگزاری این 
مانور را به نحوه احسن فراهم کرده اند همچنین از حضور امام 
جمعه محترم الموت و بخشدار عزیزاین منطقه نیز تقدیر و 
تشکر می نمایم. وی در ادامه در خصوص مزایای این مانور 
گفت:تامین برق منطقه الموت شرقی از یک فیدر به دو فیدر 
و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق، رفع کامل افت ولتاژ 34 
روستای منطقه الموت و بهبود ولتاژ 53 روستای دیگر، کاهش 
طول خط تغذیه 17 روستا از 68 کیلومتر به 24 کیلومتر و 
53 روستا از 185 کیلومتر به 130 کیلومتر، کاهش تلفات 
خطوط برق در منطقه الموت شرقی از مهمترین مزایای این 
عملیات در منطقه مذکور است. حجت اال سالم سید ضیاء 
حسینی امام جمعه الموت نیز در پایان این مانور ضمن تشکر 
از مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان قزوین و مهندس احمد احمدی مدیریت 
برق شهرستان قزوین و سایر دست اندر کاران این مانور این 
مانور خطاب به همکاران شرکت توزیع برق گفت: شما با انجام 
این کار از قطع جریان برق در این منطقه جلوگیری می کنید 
و با انجام این کار مردم منطقه را یاری کردید و خدا هم شما 
را یاری خواهد کرد ارزش این کار به این است که شما عزیزان 
با تقاضای  نه  انجام داده اید  این کار را  بصورت خود جوش 
دیگران و یا دستوری از سوی مقامات باالتر و این ارزشمند 
است. مهندس احمد احمدی مدیریت برق شهرستان قزوین 
نیز در این مانور ضمن تشکر از حضور مسئولین منطقه در 
بخشی از سخنانش گفت: در راستای تحقق شعار سال اقتصاد 
با حمایت مسئولین و مدیر عامل  اقدام و عمل،  مقاومتی، 
شرکت توزیع برق استان  احداث شبکه جدید برق کارندچال 
به شیرکوه الموت در کمترین زمان ممکن و با کاهش 30 
درصدی هزینه ها با بسیج امکانات شرکت توزیع برق استان و 
استفاده از امکانات و همکاری مردم و مسئولین منطقه رودبار 

الموت اجرایی شد.

افزایش فروش گاز در استان بوشهر به 36 
میلیون متر مکعب در سال تا پایان برنامه 

ششم توسعه
خـبرنگار  بـوشـهـر- 
مدیر   - امروز  فرصت 
استان  گاز  شرکت  عامل 
با  مصاحبه  در  بوشهر 
خبر نگار صداوسیمای مرکز 
بوشهر بیان داشت: مصرف 
گاز در این استان تا پایان 
به  توسعه  ششم  برنامه 
در  مترمکعب  میلیارد   36
یافت  افزایش خواهد  سال 
صنایع  میان  این  در  که 
استان همچنان با مصرف بالغ بر 99 درصد، دریافت کننده 
بیشترین حجم گاز خواهند بود. به گفته وی هم اکنون این 
مکعب  متر  میلیارد  به 13  قریب  ساالنه  فروش  با  شرکت 
یکی از برترین شرکت های گاز استانی در زمینه فروش گاز 
محسوب می گردد. مهندس غالمعباس حسینی در همین 
رابطه افزود: در میان صنایع استان نیز بیشترین حجم گاز 
تحویلی متعلق به پتروشیمی ها می باشد که از آن جمله 
می توان به پتروشیمی های مبین مشتمل بر 11 پتروشیمی 
از جمله پتروشیمی های پردیس و زاگرس اشاره نمود. ایشان 
همچنین اظهار داشت: پس از پتروشیمی ها، نیروگاه ها در 
جایگاه دوم مصرف گاز استان قرار داشته که نیروگاه های گازی 
تشان، بعثت و عسلویه از جمله شاخص ترین آنها می باشند. 
مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر همچنین با بیان اینکه 
یکی از مهمترین اولویت های این شرکت توسعه گازرسانی در 
بخش صنعت می باشد بیان داشت: شرکت گاز استان بوشهر 
در زمینه فروش گاز به صنایع، هم اکنون رتبه دوم را در اختیار 
داشته که تا پایان برنامه ششم توسعه، به رتبه یک کشوری در 
زمینه گازرسانی به صنایع ارتقا می یابد. ایشان همچنین اظهار 
داشت: به منظور تحقق این مهم طرح های عمده ای در دست 
اجرا داریم که از جمله شاخص ترین آنها می توان به طرح 
عظیم گازرسانی به پتروشیمی متانول کاوه بعنوان بزرگترین 
پتروشیمی خاورمیانه اشاره نمود که در حال حاضر این طرح 
مراحل نهایی خود را سپری و با تکمیل آن روزانه 400 هزار 
متر مکعب گاز در ساعت به این مجتمع تحویل داده می شود. 
مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گازرسانی به واحدهای 
انرژی و سیمان  نظیر کارخانه سیراف  عمده صنعتی دیگر 
مند دشتی با مجموع اعتبار 410 میلیارد ریال، گازرسانی به 
156 مرغداری در سراسر استان با اعتبار 170 میلیارد ریال، 
گازرسانی به واحدهای تولیدی و... را از جمله دیگر طرح های 
مهمی دانست که با هدف توسعه گازرسانی در بخش صنعت 
در دستور کار قرار گرفته است. ایشان در خاتمه کاهش استفاده 
از سوخت های فسیلی، بهبود محیط زیست، شکوفایی اقتصاد 
و افزایش اشتغال در استان را از جمله مهم ترین آثار توسعه 

گازرسانی در بخش صنایع عنوان نمود.

نماینده شهرستان گنبد وبخش داشلی 
برون در مجلس از عملکرد گاز گلستان در 

مدیریت بحران و افت فشار تقدیر كرد
روابط  گزارش  به  امروز-  فرصت  خبرنگار   - گرگان 
نماینده  طیار  قرجه  گلستان،  استان  گاز  شرکت  عمومی 
استان  برون  داشلی  و بخش  مردم شریف شهرستان گنبد 
گلستان طی نامه ای خطاب به مهندس عراقی معاون وزیر 
نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ازاتخاذ تدابیرموفق 
مدیریتی وخدمات ارزشمند شرکت ملی گاز،و همچنین تالش 
مدیرعامل گازگلستان، رئیس اداره گازگنبد و پرسنل خدوم 
آن مجموعه در مدیریت مصرف گاز در زمان ورود جبهه هوای 
سرد وکاهش شدید دمای استانهای شمالی و بحران حادث 
شده وهمچنین جلوگیری از افت فشارگاز و ارسال 3 میلیون 
متر مکعب گاز به استان مازندران از محل صرفه جویی های 
انجام شده، تقدیر و تشکر کرد.درهمین راستا مهندس جمال 
لیوانی مدیرعامل گازگلستان نیز ازمحبت نماینده شهرستان 
گنبد وبخش داشلی برون درمجلس شورای اسالمی نهایت 
تشکر را بعمل آورده ودراین زمینه ضمن قدردانی از تالش 
وهمکاری  ازمساعدت  گازگلستان،مجدداً  خدوم  کارکنان 
مسئولین استان و همراهی و همدلي بسیارخوب هموطنان 
عزیز که همواره این شرکت را درهمه مراحل یاری می رسانند 

تقدیر نمود.
از زمان شروع ثبت نام مرحله دوم كاالبرگ

برای 67 هزار خانوار، كاالبرگ نفت سفید 
صادر شده است

مناطق  ساکن  خانوار  هزار   67 قلیپور-  زینب   رشت- 
فاقد گاز طبیعی در طرح دریافت مرحله دوم کاالبرگ نفت 
از  و  آنها کاالبرگ صادر  برای  اند که  نام کرده  سفیدثبت 
طریق پست تحویل شده است. اجرای طرح ثبت نام مرحله 
ملی  شرکت  فراخوان  دنبال  به  سفید  نفت  کاالبرگ  دوم 
تاریخ های  در  که  گیالن  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش 
کننده  مصرف  متقاضیان  اطالع  به   95/8/15 و   95/4/8
مصرف  خانوار  هزار   67 برای  کاالبرگ  صدور  ؛  رسید 
گفتنی  است.  داشته  پی  در  تاکنون  را  نفت سفید  کننده 
نفت  کاالبرگ  متقاضی  شدگان  نام  ثبت  لیست  در  است 
سفید تعداد دو هزار و 784 خانوار معادل چهار درصد کل 
ثبت نام کنندگان وجود دارد که به دلیل ثبت نام خارج از 
تکمیل  عدم  یا  و  پست  دفاتر  و  روستایی   ICT سیستم 
مشخصات در سامانه تجارت آسان امکان ارسال کاالبرگ 
باالدست،  آنها وجود نداشته است. به گفته کوروش  برای 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  بازرگانی  معاونت 
منطقه گیالن تعداد و اسامی خانوارهایی که به دلیل عدم 
نشده  کاالبرگ  دریافت  به  موفق  نام  ثبت  الزامات  رعایت 
اند، به نواحی نه گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
استان اعالم تا نسبت به شناسایی، راستی آزمایی و تحویل 

کاالبرگ به آنها اقدام نمایند.

اعالم پروژه های قابل بهره برداری روی 
پایگاه اطالع رسانی شركت برق ایالم

ایالم - خبرنگار فرصت امروز- مدیر دفتر روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم اظهار کرد: با توجه به 
اهمیت اطالع رسانی و انعکاس خدمات این شرکت در راستای 
تامین برق مطمئن به هم استانی های ارجمند زین پس تمامی 
پروژه های توزیع از طریق همین پایگاه اطالع رسانی و لینک 
»پروژه های توزیع از نگاه دوربین« قابل دسترسی و مشاهده 
رغم  علی  متاسفانه  افزود:  ادامه  در  رضایتی  است. غالمرضا 
تالش شبانه روزی پرسنل این شرکت برای تحقق آسایش 
مشترکین شاهد برخی بداخالقی های اجتماعی اعم از تضعیف 
خدمت خالصانه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم 
هستیم که نه تنها موجب تضعیف روحیه ی این کارکنان 
دلسوز می شود بلکه موجبات دلسردی مردم از خدمتگزاران 
خویش را فراهم می آورد. وی بیان کرد: در همین راستا می 
توان به دو پروژه با موضوعات کاهش تلفات شبکه های توزیع، 
برق شهر سرابله، توسعه، اصالح و بهینه سازی شبکه های برق 

روستایی شهرستان ملکشاهی و بخش صالح آباد اشاره کرد.
رضایتی تصریح کرد: برای اجرای طرح کاهش تلفات شبکه های 
توزیع برق سرابله نزدیک به ده هزار متر شبکه فشار ضعیف 
هوایی اصالح و گاها با کابل خودنگهدار جایگزین شده است. از 
سویی برای بهره برداری از پروژه توسعه، اصالح و بهینه سازی 
شبکه های روستایی ملکشاهی و صالح آباد نزدیک به سیصد 
متر شبکه فشار متوسط هوایی و هزار و دویست متر شبکه 
 100 kva .فشار متوسط اصالح شده و    اصالح گردیده است

عالوه بر این ها یک دستگاه ترانسفورماتور 
مدیر مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 
ایالم افزود: اعتبار هزینه شده برای پروژه های مذکور قریب به 
چهار میلیارد ریال و از محل اعتبارات داخلی شرکت بوده است.

و  هماهنگی  معاون   - فالح  اسد  تبریز- 
پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
گفت: این شرکت ساالنه 33 هزار میلیارد ریال 
از بابت بهای تمام شده خدمات و مبلغ دریافتی 
از مشترکان زیان دهی دارد. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، شاهین پاکروح در همایش دو روزه 
معاونان مالی، پشتیبانی و منابع انسانی شرکت های 
آب و فاضالب شهری و روستایی سراسر کشور در 
تبریز اظهار کرد: در بهترین شرایط، تنها 40 درصد 
بهای تمام شده خدمات از مردم دریافت می شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس نیز ساالنه 26 هزار 
میلیارد ریال شرکت های آب و فاضالب شهری و 
بین 6 تا 7 هزار میلیارد ریال نیز شرکت های آب و 
فاضالب روستایی زیان دهی دارند.وی افزود: یکی 
از وظایف در حوزه معاونت های مالی، مدیریت بر 
هزینه هاست از این رو این شرکت به دنبال ایجاد 
رویکرد بهتر و چابکی بیشتر در سیستم بوده و 
آن  از مصادیق  نیز  اقالم  بر هزینه های  مدیریت 
قراردادهای  موضوع  در  گفت:  است.پاکروح 

حجمی نیز که به قراردادهای پیمانی در خصوص 
بهره برداری از تاسیسات مربوط است باید نظارت 
مالی، فنی و اقتصادی را به گونه ای انجام دهیم 
اقتصادی طرح ها  راندمان  که در کنار کیفیت، 
نیز ارتقا یابد.وی به اهداف برگزاری این همایش 

2 روزه در تبریز نیز اشاره کرد و گفت: در این 
همایش در موضوعات مختلف مالی و تخصصی در 
مورد آب و فاضالب بحث و تبادل نظر می شود.وی 
خاطرنشان کرد: رسیدن به خدمات پایدار از جمله 
اهداف شرکت های آب و فاضالب در امر تامین 

اقتصادی،  بهداشتی مردم است که مباحث  آب 
درآمد و هزینه ها و رویکرد سرمایه گذاری مبتنی 
بر تفکر اقتصادی از عوامل موثر در این امر است.
وی همچنین به کمبود اعتبارات در بخش آب 
و فاضالب نیز اشاره کرد و گفت: به اعتبارات و 
کمک های مردمی نیاز داریم زیرا زیرساخت ها در 
خیلی از شهرها و روستاها تامین نشده و تحریم ها 
اما  کرده  ایجاد  زمینه  این  در  را  مشکالتی  نیز 
خوشبختانه با اتفاقات خوبی که پس از برجام روی 
داده امیدوار به بازگشت وضعیت اعتبارات دولتی به 
وضعیت عادی و طبیعی هستیم.وی افزود: اتکا به 
منابع تعریف شده در قانون، جذب سرمایه گذاری 
خارجی و استفاده از مکانیزم های قانونی از اهداف 
است. اعتبارات  کمبود  جبران  در  شرکت  این 
پاکروح همچنین به توجه ویژه دولت و مجلس به 
روستاها در سال گذشته و اختصاص 100 میلیون 
دالر به مجتمع های روستایی اشاره کرد و گفت: 
این اعتبارات عمرانی به 940 مجتمع روستایی در 

سراسر کشور اختصاص یافت.

معاون هماهنگی و پشتیبانی شركت مهندسی آب و فاضالب كشور: 

ساالنه 26 هزار میلیارد ریال شرکت های آب و فاضالب شهری و بین 6 تا 7 هزار 
میلیارد ریال نیز شرکت های آب و فاضالب روستایی زیان دهی دارند 

معاون استاندار: 

عملکرد شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی قابل تقدیر است 

و  تبریز– اسد فالح - مدیرعامل شرکت آب 
فاضالب آذربایجان شرقی از احداث 7 تصفیه خانه 
فاضالب در استان خبر داد و گفت: طرح احداث 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز با مبلغ 2 
هزار میلیارد ریال با ظرفیت 207 هزار مترمکعب 

درشبانه روز در دست ساخت است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علیرضا ایمانلو در 
همایش معاونان مالی و پشتیبانی و منابع انسانی 
روستایی  و  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت های 
سراسر کشور در تشریح عملکرد و اقدامات شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: 
جمعیت تحت پوشش آب شهری در سطح دو 
میلیون و 968 هزار نفر است که تعداد شهرهای 
آب  انشعابات  تعداد  و  شهر   59 پوشش  تحت 
یک میلیون و143هزار فقره می باشد. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان ادامه داد: 100 در 
آب  پوشش  تحت  استان  شهری  جمعیت  صد 
در  مخازن  حجم  همچنین  و  دارند  قرار  شهری 
مدار، 913 هزار مترمکعب و تعداد تصفیه خانه های 
آب در مدار، 9 واحد می باشد و طول شبکه های 
اصلی توزیع آب نیز هشت هزار و 980 کیلومتر 
است. وی در خصوص جمعیت تحت پوشش شبکه 
فاضالب استانی ابراز داشت: جمعیت تحت پوشش 
یک میلیون و 710 هزار نفر است که 57.6 درصد 
را شامل می شود.ایمانلو به اقدامات شرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی در خصوص احیای 
دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: ساخت و احداث 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز با ظرفیت 
ثانیه، اجرای خط انتقال  اسمی 2.3 مترمکعب در 
فاضالب تبریز به طول 11 کیلومتر و اجرای بخشی 
کیلومتر،  به طول 300  تبریز  فاضالب  از شبکه 
احداث تصفیه خانه فاضالب آذرشهر، تصفیه خانه 

فاضالب بناب از جمله این اقدامات است.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در 
مورد فرآیند تصفیه طرح مدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب تبریز تصریح کرد: فرآیند اجرای این طرح 
از نوع فرآیندهای حذف مواد آلی با قابلیت حذف 
بودن  مرحله ای  به  توجه  با  و  بوده  فسفر  و  ازت 
سیستم توزیع فاضالب در واحد بیولوژیکی، یکی 
از پیشرفته ترین و کارآمدترین فرآیندهای به روز 
تصفیه فاضالب شهری است.ایمانلو تصریح کرد: 
عملیات اجرایی و تکمیلی تصفیه خانه فاضالب 
بناب با هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد ریال با جدیت 
در حال انجام است و در دهه مبارک فجر امسال 
با حضور مقامات و مسؤوالن کشوری و استانی به 
بهره برداری خواهد رسید.ایمانلو در خصوص تصفیه 
خانه فاضالب شهربناب گفت: تصفیه خانه فاضالب 
بناب در دو مدول اجرایی طراحی شده که ظرفیت 
نهایی این تصفیه خانه برای سال مقصد 1410 
حدود 43200 مترمکعب در شبانه روز خواهد بود.

وی افزود: فرآیند تصفیه در این تصفیه خانه از نوع 
یو – اس – بی – اف )USBF( است و ظرفیت 
مدول اول تصفیه خانه که در حال حاضر احداث 
برای  روز  شبانه  در  مترمکعب   21600 گردیده 
جمعیت 85000 نفر می باشد و دارای بیش از 95 
درصد پیشرفت فیزیکی است.ایمانلو در خصوص 
نیز  ساخت  دست  در  فاضالب   خانه های  تصفیه 
تصفیه خانه های  مورد   7 حاضر  حال  در  گفت: 
فاضالب در شهرستان های بناب، ملکان، هریس، 
دوم کالنشهر  و مدول  آذرشهر، هشترود، سهند 
تبریز در دست ساخت هستند.وی گفت: در سه 
سال اخیر، بیش از 720 کیلومتر اصالح و توسعه 
شبکه آب و 486 کیلومتر شبکه فاضالب در استان 
اجرا شده است.وی یادآور شد: در دو سال گذشته 
هیچ گونه قطع آبی در استان وجود نداشته است 
که با عمل به منویات مقام معظم رهبری در زمینه 
"اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل" اصالح الگوی 
مصرف را پیشه خود و آموزش به مشترکان قرار 

داده ایم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان با تأکید 
و  بوده  محدود  بسیار  دولتی  اعتبارات  اینکه  بر 
نمی دهد،  را  فاضالبی  و  آبی  هزینه های  کفاف 
گفت: برای خدمت رسانی ایده آل به سمت تامین 
منابع غیردولتی از طریق طرح های مختلف نظیر 
BOT، تبصره سه، تبصره یازده و... اقدام شده که 
نتایج مطلوبی نیز تحصیل شده است.وی به سه 
تکلیف شرکت آبفا در راستای عمل به فرمایش 
مقام معظم رهبری و همچنین عملکرد سند تدبیر 
و توسعه شرکت اشاره کرد و اذعان داشت: تکمیل 
بناب،  تصفیه خانه  جمله  از  باقی مانده  پروژه های 
 BOO واگذاری پروژه های آبی به بخش خصوصی
و BOT، اصالح الگوی مصرفی از جمله مهم ترین 
رسالت ما در این زمینه است.مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان در بخش دیگر سخنان خود به 
حمایت از طرح های پژوهشی و مخترعان اشاره 
کرد و گفت: در این زمینه 12 عنوان کتاب مورد 
چاپ قرار گرفته و همچنین از 6 اختراع ثبت شده 
حمایت مالی شده که یکی از این اختراعات حمایت 
از ساخت پایلوت سیستم تصفیه هوازی با لجن 
گرانولی است. شایان ذکر است گردهمایی معاونان 
مالی و پشتیبانی شرکت های آب و فاضالب شهری 
و روستایی سراسر کشور با موضوعات مرتبط با 
انسانی  منابع  پشتیبانی،  و  مالی  معاونت  حوزه 
شرکت های زیرمجموعه شامل مباحث اقتصادی، 
و  کارکنان  جامع  بیمه  مالیاتی،  و  مالی  حقوقی 
و  استانی  مقامات  حضور  با  کارفرما  مسؤولیت 
مسئوالن شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، 
به مدت 2 روز از سه شنبه )95/09/16( آغاز و روز 
گذشته )95/09/17( خاتمه و به میزبانی شرکت 

آب و فاضالب آذربایجان شرقی برگزارشد.

تبریز- اسد فالح - تفاهم نامه همکاری بین شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در 
خصوص نظارت بر اجرای تاسیسات داخلی آب و فاضالب در راستای 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
علیرضا  تبریز، مهندس  در  ما  به گزارش خبرنگار  امضاء رسید.  به 
خبر  این  اعالم  با  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت  ایمانلو، 
گفت: این تفاهم نامه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( در باب نظارت صحیح بر نصب انشعابات آب و فاضالب و 
تاسیسات داخلی تنظیم و مبادله می شود و از آنجایی که یکی از ارکان 
اقتصاد مقاومتی، راهبردها و سیاست های شرکت، استفاده از تولیدات 
داخلی و ارتقاء استاندارد ملی و انجام امور مربوط به نصب صحیح 
انشعابات آب و فاضالب در سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" می 
باشد لذا این تفاهم نامه و دستورالعمل نحوه همکاری شرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی با سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان را مشخص می نماید.مهندس ایمانلو در ادامه ضمن ارائه مطالبی 

در خصوص لزوم نظارت بر اجرای صحیح امور و جلوگیری از خسارت 
احتمالی به ساختمانها و ابنیه، رعایت استاندارد ملی مبحث 16 مقررات 
ملی ساختمان در راستای اقتصاد مقاومتی و کسب رضایت و رفاه 
ساکنین ساختمانها و مشترکین عزیز و لزوم و فواید نظارت سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان بر انشعابات آب و فاضالب و تاسیسات 
داخلی تاکید کرد.مهندس خانی، معاون خدمات مشترکین شرکت 
آبفا استان نیز در خصوص اهمیت تفاهم نامه همکاری با سازمان نظام 
مهندسی ساختمان بر ضرورت استفاده از نیروهای متخصص در انجام 
امور با عنایت به پتانسیل و تخصص سازمان نظام مهندسی در جهت 
رفع ایرادات فعلی در نصب انشعابات و بهبود روند امور از جمله رعایت 
عمق یخبندان و نصب پمپ و... و همچنین رعایت مباحث ملی در 
خصوص تاسیسات در راستای اقتصاد مقاومتی را یادآور شد. در ادامه 
مهندس طوماری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در 
مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت آب و فاضالب استان و 
سازمان نظام مهندسی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری شرکت آب 

و فاضالب استان لزوم نظارت بر انشعابات آب و فاضالب در جهت 
بهبود روند امور، مشتری مداری و خدمات رسانی مطلوب به شهروندان 
و مشترکین عزیز و صرفه جویی در منابع و مصارف در راستای اقتصاد 

مقاومتی تاکید کرد.

تبریز - اسد فالح- سومین نشست 
کنترل  منطقه ای  کارگروه  روزه  دو 
کیفیت آب با حضور بیش از 50 نفر 
از مدیران و کارشناسان کنترل کیفی 
روستایی  و  شهری  فاضالب  و  آب 
استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان 
و  کردستان  زنجان،  گیالن،  غربی، 
اردبیل بمدت دو روز در سالن کنفرانس 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی برگزار شد. به گزارش خبرنگار 
معاون  اخگری،  تبریز، مهندس  در  ما 
فاضالب  و  آب  شرکت  بهره برداری 
از  گزارشی  شرقی  آذربایجان  استان 
در  خصوص  به  شرکت  این  عملکرد 
صورت  اقدامات  و  بهره برداری  بخش 
گرفته در این بخش را برای مدعوین 
مدیر  نشست  این  ادامه  در  کرد.  ارائه 
و  آب  شرکت  کیفیت  کنترل  دفتر 
شرقی  آذربایجان  استان  فاضالب 

عملکرد  خصوص  در  الزم  توضیحات 
دفتر کنترل کیفیت آب و رویکردهای 
مختلف آن ارائه نموده و آزمایشگاه های 
مختلف دفتر کنترل کیفیت را معرفی و 
نحوه نمونه برداری و تعداد آزمایشات 
بخش های  در  آزمونها  انجام  نحوه  و 
در  فخری،  دادند.  توضیح  را  مختلف 

آزمون  آزمایشگاه  قوت  نقاط  به  ادامه 
در  آزمایشگاه  شاخص  اقدامات  و 
شش ماهه اول سال 95 را اشاره کرد 
پژوهشی  شاخص  عملکرد  شامل  که 
مقاالت  ارائه  و  کتب  چاپ  قالب  در 
بین المللی،  و  ملی  کنفرانس های  در 
شرکت در دوره های آموزشی سرارزیابی 

ISO 17025، فعالیت در خور تقدیر 
 )WSP( آب  ایمنی  برنامه  کمیته 
تبریز بود. الزم به توضیح است با توجه 
به برنامه مدون کارگروه منطقه ای دال 
مفید  تجربیات  اشتراک گذاری  به  بر 
مدیران و کارشناسان شرکت های آب و 
فاضالب شهری و روستایی استان های 
استان های  شمال غرب کشور، مدیران 
در  را  خود  ارزنده  تجربیات  مختلف 
آالینده ها  پایش  و  بهره برداری  حوزه 
سپاری  برون  شامل  که  کردند  ارائه 
 H2S آزمایشات، حذف آهن و منگنز و
از سیستم  استفاده  مادوکس،  بوسیله 
شستشوی  در  حلزونی  شوی  ماسه 
ماسه های بسترهای تصفیه خانه آب، 
نحوه ارزش گذاری آب و... بود. در پایان 
رئیس آزمایشگاه دفتر کنترل کیفیت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
عملیاتی  خصوص  در  را  توضیحاتی 

تبریز  در شهر   WSP برنامه نمودن 
ارتباط  در  را  راهکارهایی  همچنین  و 
دغدغه  که  آب  منابع  از  حفاظت  با 
ارائه  باشد  می   WSP برنامه  اصلی 
داد. کاظمیان، اقدامات اصالحی انجام 
شده برای منابع و مخازن آب شهرهای 
تصاویر  همراه  به  را  استان  مختلف 
آشنایی  برای  و  داد  توضیح  مربوطه 
بیشتر با موارد مطروحه، برنامه بازدید 
از ایستگاه شماره یک پمپاز مهرانرود 
در برنامه کاری کارگروه انجام گرفت. 
و  مدیران  نشست  دوم  روز  برنامه  در 
کارشناسان استان های مختلف ضمن 
بازدید از آزمایشگاه آب استان و ایستگاه 
شماره یک پمپاژ مهرانرود، با پرسنل 
این بخش ها در خصوص کنترل کیفیت 
استقرار  و   ISO17025 استقرار آب، 
و  بحث  به   WSP آب ایمنی  برنامه 

تبادل نظر پرداختند.

استاندار  عمرانی  معاون   - فالح  اسد  تبریز– 
آذربایجان شرقی گفت: اهمیت نیروی انسانی بسیار 
باال بوده و نباید در این زمینه غفلت صورت گیرد.

محمدصادق  تبریز،  در  ما  خبرنگار  گزارش  به 
پورمهدی در همایش معاونان مالی و پشتیبانی و 
منابع انسانی شرکت های آب و فاضالب شهری و 
روستایی سراسر کشور با بیان اینکه کشور ایران 
در ردیف مناطق نیمه خشک قرار گرفته است، 
این  از  نیز  آذربایجان شرقی  استان  اظهار داشت: 
حیث مستثنی نبوده و به یک چالش بزرگ تبدیل 
شده است.وی ادامه داد: با توجه به اسراف، برداشت 
نادرست کشاورزی و عدم الگوی مصرف صحیح 
آب منجر به کاهش منابع آبی و سطحی شده و 
از این رو آب مورد نیاز تبریز و تعدادی از شهرها 
به صورت فرا استانی با صرف هزینه های باال تامین 
می شود.معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی 
با بیان اینکه یک تفکر اشتباه در جامعه مبنی بر 

اینکه همه گمان می کنند آب یک نعمت بسیار 
ارزان قیمت است، افزود: با این فرهنگ اشتباه جا 
افتاده، مصرف آب بسیار زیاد شده است و کم کم 
کشور با بحران کم آبی روبه رو شده است.وی با 
توسط  آب  زمینه  در  شاخص  اقدامات  به  اشاره 
دولت تدبیر و امید، اظهار کرد: باید این چالش 
را که با کمبود آب مواجه هستیم توسط اساتید، 
روحانیون، نخبگان در راستای اقدامات دولت به 
اقدامات به صورت  این  گوش مردم برسد و اگر 
مستمر ادامه یابد می توان صرفه جویی را نهادینه 
کرد و منابع آب و زیرزمینی را نگه داشت.وی با 
از شهرهای  اینکه در سال جاری هیچ یک  بیان 
کرد:  تصریح  اند،  نبوده  آب  قطعی  دچار  استان 
عملکرد شرکت آب و فاضالب استان با همت و 
عمرانی  است.معاون  تقدیر  قابل  کارکنان  تالش 
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به رو ش هایی از 
جمله تبصره دو، سه، یازده، BOO،BOT و... 

در جهت افزایش بودجه غیردولتی، اذعان داشت: 
در کنار همه این اقدامات نباید از ظرفیت خیرین 
که همانند خیرین مدرسه ساز، بیمارستان ساز یک 

فاضالب  و  آب  در  رسانی  آب  خیرین  مجموعه 
روستایی استان ایجاد کرده اند غافل شویم و این 

را تبدیل به یک فرهنگ کنیم.

مدیرعامل شركت آب و فاضالب آذربایجان شرقی خبر داد 

7 تصفیه خانه  فاضالب در شهرستان های بناب، ملکان، هریس، آذرشهر، 
هشترود، سهند و مدول دوم کالنشهر تبریز در دست ساخت هستند 

در جهت نظارت بر اجرای تاسیسات داخلی آب و فاضالب؛ 

تفاهم نامه همکاری میان شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی و سازمان نظام مهندسی ساختمان امضا شد 

به میزبانی شركت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی؛

سومین نشست کارگروه منطقه ای کنترل کیفیت آب در تبریز برگزار شد
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