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 تقدیر مدیر کل نوسازی 
مدارس گیالن از خیر مدرسه ساز 

گیالن_فرحی؛ دیدار مدیرکل نوسازی مدارس استان گیالن در 
راس��تای تکریم خیرین مدرس��ه ساز با دکتر تقی پور خیر مدرسه 
ساز دیدار نمودند. به گزارش روابط  عمومی مهندس علی دقیق 
مدیرکل نوس��ازی مدارس با دکتر تقی پور خیر مدرس��ه س��از و 
مدیرعامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران دیدار و گفتگو 
کردند.وی در این دیدار ضمن تقدیر از فعالیت های خداپسندانه 
خیرین نیک اندیش از فعالیت های انسان دوستانه دکتر تقی پور 
برای توسعه فضاهای آموزشی استان تجلیل نمود.مهندس دقیق 
با بیان اینکه روحیه خیرخواهی و نوع دوستی شما نیک اندیشان 
همیش��ه به عنوان الگویی ماندگار در تاریخ جاودان خواهد بود، 
تصریح نمود: یقینا مدارس احداثی خیرین عزیز، باقیات و صالحاتی 

برای آنان خواهد بود.

 پایداری شبکه برق منوط 
به صرفه جویی همگانی است 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم گفت: با توجه به 
ورود گرد و غبار از کشورهای عراق و سوریه به استان پایداری شبکه 
برق منوط به صرفه جویی همگانی است. دکتر هادی شیرخانی 
در گفت و گو با خبرنگا ان  اظهار داشت: با افزایش دمای هوا، به 
سرعت وسایل سرمایشی به مدار مصرف وارد می شوند از جهت 
دیگر با توجه به ناترازی میزان تولید و مصرف و پیش��ی گرفتن 
مصرف از میزان تولید نیازمند همراهی و مشارکت مشترکین برق 
در بخش خانگی و کشاورزی هستیم.وی افزود: پیش بینی می شود 
گرمای هوا موجب روشن شدن کولرهای خانگی شود، بنابراین 
بارهای سرمایشی وارد مدار خواهد شد و منجر به افزایش مصرف 
می شود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم گفت: در جهت 
مدیریت مصرف، باید اصولی مانند تجهیز کولرهای آبی به سایبان، 
سرویس کولرها، استفاده از دور ُکند کولر و در صورت استفاده از 

کولر گازی بر روی دمای آسایش ۲5 درجه تنظیم شود. 

 اتمام عملیات سرشاخه کاری گردو
 در شهرستان همدان 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان از اتمام عملیات سرشاخه 
کاری گردو در همدان خبر داد. احمد قدیمی گرجای در گفتوگویی 
گفت: سرش��اخه کاری و کش��ت ارقام مقاوم درختان گردو باعث 
می شود تا گل دهی درختان دیرتر اتفاق افتاده و خسارات ناشی 
از سرمازدگی اول فصل به حداقل خود برسد، که هرساله سرمای 
زودرس خسارات فراوانی به محصوالت کشاورزی وارد کرده که 
در این میان گردو بیشترین خسارت را از سرمازدگی بهاره می بیند.
وی افزود: سرشاخه کاری راهکاری در جهت جوان سازی درختان 
گ��ردو و افزای��ش کمیت و کیفیت محصول تولیدی با اس��تفاده 
از ارقام پر محصول ذکر نمود.مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان 
همدان بیان کرد: در س��ال جاری تعداد س��ه هزار و 55۰ اصله از 
درختان گردو با تعداد هشت هزار و ۷5۰ پیوند رایگان و پنج هزار  
پیوندک آزاد با رعایت اصول فنی، توس��ط افراد خبره و آموزش 
دیده سرش��اخه کاری ش��ده است، همچنین آمورش باغداران را 
جهت ادامه مراحل کار و اس��تفاده بهینه از طرح مذکور از اهداف 
و برنامه های مدیریت جهاد کشاورزی شهرتان برشمرد.در پایان 
قدیمی استمرار این برنامه را مستلزم مشارکت باغدارن و اختصاص 

اعتبارت الزم برشمرد.

 بازدید خبرنگاران از بناهای
 تاریخی وفرهنگی درارومیه

ازسوی اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری آذربایجان غربی 
عملی��ات اجراییحفاظت ومرم��ت 1۴  حجره تاریخی وفرهنگی 
درارومیه آغاز شده است .جباری افزود ازتعداد۲۷ حجره فرهنگی 
وتاریخی عملیات اجرایی حفاظت ومرمت 1۴ حجره آغاز شده وبالغ 
بریک میلیارد تومان برای مرمت این حجره ها هزینه گردیده است 
. وی با اشاره به برنامه های این اداره کل دراین زمینه درسالجاری 
تصریح کرد در سال 1۴۰1 با تامین اعتبارات استانی  وملی حدود۳ 
میلیاردتومان نیز برای تکمیل ومحوطه سازی حجره ها هزینه در 
نظر گرفته ایم . جباری یادآور شد بانهایی شدن موضوع تملک از 
سوی شهرداری وتکمیل مرمت از این فضاهای فرهنگی می توان 
بعنوان بازارچه سنتی صنایع دستی ورستورانهای سنتی در ارائه 
خدمات به مردم وجذب گردشگر استفاده کرد . گفتنی است تعدادی 
از بناهای تاریخی وفرهنگی  درارومیه مورد بازدید خبرنگاران رسانه 
های جمعی قرار گرفت .مدیرکل میراث فرهنگی وگردش��گری 
آذربایجان غربی امروز در جمع خبرنگاران گفت از دوسال پیش 
عملیات اجرایی حفاظت ومرمت آثار باستانی در منطقه آغاز شده 
که باتوجه به کثرت بناهای تاریخی سعی داریم مرمت این بناها 

رامتناسب بااعتبارات  اختصاص یافته انجام دهیم .

ضریب نفوذ گازرسانی در مناطق روستایی 
کشور ۸۸.۴ درصد است 

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: هم اکنون ضریب نفوذ 
گازرسانی در مناطق روستایی کشور ۸۸.۴ درصد است.

   سید جالل نورموسوی در مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل 
جدید و قدیم شرکت گاز استان ایالم اظهار داشت: اگر روستاها با 
استفاده از قوانین جدید دارای قابلیت گازرسانی باشند به یقین این 
زمان کوتاه تر خواهد شد. مدیر گازرسانی شرکت ملّی گاز ایران با 
بیان اینکه سالیانه ۳ هزار روستا در برنامه گازرسانی شرکت ملّی 
گاز ق��رار دارد، تصری��ح کرد: هم اکنون کار گازرس��انی به ۷ هزار 
روس��تا در اقصی نقاط کش��ور در دس��ت اقدام قرار دارد که انتظار 
می رود طی دو سال آینده به اتمام برسند. نورموسوی با اشاره به 
اینکه استان ایالم از لحاظ گازرسانی به مناطق شهری و روستایی 
از متوسط کشوری باالتر است، خاطرنشان کرد: مناطق شهری 
این اس��تان به صورت کامل گازدار ش��ده و با تکمیل ۴۴ روستای 
دارای قابلیت گازرسانی در سال جاری، در این حوزه ضریب نفوذ 

گاز در روستاهای استان به مرز 99 درصد می رسد. 

اخبار كوتاه

شهرستان ها

جهش ۷ درصدی تولید تختال در فوالد هرمزگان۲۰ فرماندار در مازندران تغییر کردند
 استاندار مازندران گفت: تاکنون ۲۰ فرماندار در استان جابجا شدند و دو فرماندار 

باقیمانده نیز هفته جاری عوض می شوند.
سید محمود حسینی پور در دیدار با سرداران و فرماندهان سپاه استان به مناسبت 
سوم خرداد با اشاره به رهاورد و دستاوردهای آزادسازی خرمشهر گفت: یکی از 
مهمترین دستاوردها، ثبات و استقرار کامل نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
در خاورمیانه بود. وی ادامه داد: عملیات بیت المقدس ورق جنگ و شرایط دفاع 

مقدس را تغییر داد و سبب فتوحات و پیروزی های بعدی شده است.
وی با بیان اینکه انقالب اسالمی ایران جزو معدود انقالب های دنیا و بی نظیرترین انقالب در جهان است، افزود: 
انقالب اس��المی مقابل امپراطورهای مختلف ایس��تاده اس��ت و امروز نس��بت به ۴۰ سال گذشته عمق استراتژیک 
ما دفاعی نیست بلکه هجومی و در قلب آمریکا و اسرائیل است.استاندار مازندران یادآور شد: انقالب اسالمی به 
برکت امامین انقالب هر روز مثل خورش��ید درخش��ان می ش��ود اما در بخش اقتصادی دارای مس��ائل و مشکالتی 
هستیم.حسینی پور با اشاره به اصالح و آزادسازی قیمت ها گفت: این برنامه مهمترین طرح اقتصادی کشور است 
زیرا طی سال ها بسیاری از درآمدهای کالن و دالری کشور دست برخی افراد افتاد.وی با بیان اینکه تاکنون ۲۰ 

فرمانداری استان جابجا شدند، گفت: دو فرماندار باقیمانده نیز طی هفته جاری تغییر می کنند.

 مدیرعامل فوالد هرمزگان گفت: فوالد هرمزگان پس از کسب رکورد کیفی تختال، 
رشد ۷.1 درصدی تولید این محصول در دو ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل را تجربه کرد. عطااهلل معروفخانی در جمع خبرنگاران با تاکید بر تحقق رشد تولید 
در فوالد هرمزگان، از تولید ۲95 هزار و 19۸ تن تختال در فروردین و اردیبهشت سال 
جاری خبر داد و گفت: تولید تختال در شرکت فوالد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
که ۲۷5 هزار و 5۸5 تن بوده از رشد ۷.1 درصدی برخوردار بوده است. معروفخانی بر 
تعهد فوالد هرمزگان به حمایت کمی و کیفی از تولید داخل تاکید کرد و گفت: فوالد 

هرمزگان به عنوان یک شرکت مادر برای صنایع زیرمجموعه وظیفه سنگینی را در تحقق دستور مقام معظم رهبری در 
خصوص افزایش تولید داخل و ارتقای کیفیت محصوالت ایرانی بر عهده دارد در این راستا برنانه ریزی دقیقی صورت 
گرفته است. مدیرعامل فوالد هرمزگان در ادامه اظهار داشت: هماهنگی صحیح واحدهای مختلف از طریق کمیته های 
هفت گانه استراتژیک، تکیه بر توان شرکت های تامین کننده داخلی، مدیریت صحیح و جهادی مدیران عالی و میانی 
شرکت، در کنار تهیه ماده اولیه با کیفیت، انجام پروژهای اصالحی در خط تولید و کاهش توقفات اضطراری و کاهش پاور 
آن کوره های قوس الکتریک، افزایش سرعت ریخته گری و استفاده بهینه از زمان ها برای تولید و آماده به کاری تجهیزات 

و همچنین پشتیبانی و نیز حمل و نقل به موقع و سریع، همگی در افزایش تولید نقش داشته اند.

تزریق ۹۶۲ دز واکسن کرونا درهمدان
 معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی همدان از تزریق 96۲ دز واکس��ن کرونا در 
مرحله چهارم خبر داد و گفت: افراد دارای ضعف سیس��تم ایمنی برای تزریق واکس��ن 

اقدام کنند. 
 فاطمه ترکمان اس��دی در گفت وگویی با بیان اینکه تا روز گذش��ته س��ه  میلیون و 1۸6 
هزار و ۳۰9 دز واکس��ن کرونا در اس��تان تزریق ش��ده اس��ت، اظهار کرد: یک میلیون و 
۳۸۴ ه��زار و 1۷9نف��ر دز اول، ی��ک میلی��ون و ۲۲۴ هزار و 5۷۸ نفر دز دوم و 5۷6 هزار 

و 59۰ نفر نیز دز سوم واکسن خود را دریافت کردند.
وی با بیان اینکه 96۲ نفر دز چهارم واکسن کرونا را دریافت کردند، گفت: افراد واجد 

شرایط برای دریافت نوبت چهارم واکسن کرونا اقدام تزریق واکسن کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان خاطرنشان کرد: بر اساس اعالم وزارت 
بهداش��ت، افراد واجد ش��رایط دریافت نوبت چهارم واکسن کووید سالمندان باالی ۷۰ 
سال، پرسنل شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی )کادر بهداشت و درمان( و افراد دارای 

بیماری های زمینه ای هس��تند که می توانند با مراجعه به مراکز واکسیناس��یون نوبت 
چهارم واکس��ن خود را تزریق کنند. وی با تاکید به اینکه توصیه می ش��ود افراد دارای 
ضعف سیستم ایمنی نیز برای دز چهارم اقدام کنند، افزود: زمان دریافت نوبت چهارم 
برای س��المندان حداقل چهار ماه بعد از دریافت نوبت س��وم و برای پرس��نل بهداشت و 
درمان ۴ تا 6 ماه پس از نوبت س��وم اس��ت. ترکمان اس��دی بیان کرد: توصیه می ش��ود 

نوع واکسن نیز مطابق با پلتفرم نوبت سوم باشد.

با اتصال این واحد به شبکه سراسری برق کشور، سطح 
آمادگی تولید این نیروگاه در تابس��تان پیش رو بهبود 
یافت. به گزارش روابط عمومي نیروگاه رامین اهواز : 
خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین با اعالم این 
خبر و اش��اره به رس��الت حیاتي این نیروگاه در تامین 
برق مورد نیاز مردم و صنایع اس��تان خوزس��تان اظهار 
داش��ت: رفع چالش��های فنی نیروگاه بمنظور تقویت 
س��طح آمادگ��ی و تولید پایدار ان��رژی برق مهمترین 
رویکرد ماست و خرسندیم با تکیه بر تخصص و تجربه 
ارزش��مند همکاران خود تعمیرات اساس��ی واحد ۳۰5 
مگاواتی ش��ماره ۳ را با موفقیت به اتمام رس��انده و به 

شبکه سراسری برق کشور متصل نماییم.
محم��دی گفت:  بهره برداري،تعمیرات و نگهداري از 

واحدهاي نیروگاه رامین داراي پیچیدگي و چالشهاي 
متعددي نسبت به سایر نیروگاههاي کشور است و این 
موض��وع ب��ا توجه به ش��رایط اقلیمي منطقه و مصرف 
باالي این انرژي حیاتي در استان خوزستان نقش موثر 
و حساس این مجموعه را بیش از پیش حائز اهمیت مي 
کند. مدیرعامل نیروگاه با اشاره به چالشهای اقتصادی، 
تحریمهای ظالمانه و مشکالت متعدد در تامین قطعات 
از بازارهای داخلی و خارجی، نقش کارگاههای جانبی 
مس��تقر در نیروگاه بمنظور س��اخت،تعمیر و بازسازی 
قطع��ات و تجهی��زات نیروگاهی را از اقدامات اثرگذار و 
اساسی در اجرای این پروژه دانست. وی ضمن تقدیر 
از همه پرسنل تالشگر در اجرای این پروژه و همچنین 
تعمیرات میان دوره ای سایر واحد های تولید برق این 
نیروگاه اظهار امیدواري نمود در پیک برق و تابستان 
پیش رو با تکیه بر تعهد،تجربه و تخصص ارزش��مند 
این مجموعه ش��اهد تامین پایدار  این انرژي حیاتي و 
تداوم خدمت رس��اني صادقانه به مردم ش��ریف استان 
خوزستان باشیم .  الزم بذکر است نیروگاه رامین اهواز 
ب��ا 6 واحد تولی��دي و مجموع ظرفیت 1۸5۰ مگاوات 
ساعت بزرگترین نیروگاه بخاري کشور و تامین کننده 

حدود ۳5% برق مورد نیاز استان خوزستان است.

 مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد با بیان اینکه بیش از 
۸ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
بندرامیرآباد در دست اقدام است از بهره برداری اسکله 

رو رو ریلی تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
امیرآباد؛ محمدعلی اصل سعیدی پور در نشست خبری 
با خبرنگاران و اصحاب رس��انه که در س��الن جلس��ات 
این بندر برگزار شد با بیان اینکه در مجموع ۴۰ پروژه 
بخ��ش خصوص��ی به ارزش تقریب��ی ۲۰ هزار میلیارد 
ری��ال در ح��ال بهره برداری و س��اخت در بندر امیرآباد 
وجود دارد گفت احداث کارخانجات تولید آرد ، تصفیه 
روغن، خوراک دام ، ورک شاپ دریایی با اعتبار ۸ هزار 
و ۸5۷ میلیارد ریال از س��رمایه گذاری های در دس��ت 

اقدام در بندرامیرآباد است.
مدی��رکل بندرامیرآب��اد به ضرورت تکمیل پروژه مهم 
رو-رو ریلی در بندر امیراباد اشاره کرد و از برنامه ریزی 
ه��ای مدون و تخصی��ص اعتبار الزم جهت تکمیل و 
بهره برداری این پروژه قدیمی و به  جا مانده از قبل تا 

پایان سال خبر داد.
وی با تآکید بر اینکه بندرامیرآباد در آینده ای نزدیک 
به مرکز تجارت ش��مال کش��ور تبدیل می ش��ود گفت 

عملی��ات تخلیه و بارگی��ری بندرامیرآباد طی دو ماهه 
آغازی��ن س��ال ج��اری بیش از 5۷۲ ه��زار تن بوده که 
در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل  ۴ درصد رش��د 

داشته است.
س��عیدی پ��ور در پای��ان تآکید کرد ک��ه بندرامیراباد به 
عنوان یک ثروت ملی بر روی نوار توسعه و بهره وری 
قرار گرفته و فرآیند روبه رشد خود را با برنامه ریزی و 
هدف گذاری و با هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی 

در دستور کار قرار داده است.
گفتن��ی اس��ت مدیرکل بن��ادر و دریان��وردی امیرآباد 
در ای��ن نشس��ت که  ۳ س��اعت به ط��ول انجامید ، به 
س��واالت متعدد خبرنگاران و اصحاب رس��انه در حوزه 

های مختلف پاسخ داد.

بهره برداری از اسکله رو رو ریلی تا پایان امسال اتصال واحد 305 مگاواتی به شبکه سراسری برق كشور 

 گیالن ، فرحی - مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب گیالن در 
نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه گفت: پس از یکپارچه س��ازی 
ش��رکت های آب و فاضالب ش��هری و روستایی استان، کیفیت 

آب شرب روستاهای گیالن ۲1 درصد ارتقاء یافت.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی ش��رکت آب و فاضالب گیالن؛ مازیار علی پور با بیان 
اینکه شاخص کیفیت آب آشامیدنی روستاهای استان در اسفند 
س��ال 9۸ حدود 6۴ درصد بود، افزود: این رقم در حال حاضر به 

۸5 درصد رسیده است.
وی آب شرب روستاهای گیالن را فاقد عوامل بیماری زا دانست 
و گفت: کیفیت آب شرب شهرهای گیالن نیز 1۰۰ در 1۰۰ است. 
وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر 1۷۲1 روستا و 5۲ شهر گیالن 
از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردارند، گفت: کیفیت 
آب شرب استان روزانه توسط کارشناسان شرکت آب و فاضالب 
و مراکز بهداشت با انجام نمونه برداری های مختلف سنجیده می 
شود. علی پور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 99.96 
درصد شهرها و ۸۴ درصد جمعیت روستاهای گیالن با جمعیتی 
بالغ بر 9۷۰ هزار خانوار )66۰ هزار خانوار ش��هری و ۳1۰ هزار 
خانوار روس��تایی( از خدمات ش��رکت آب و فاضالب بهره مندند، 
اظهار داشت: برای آبرسانی به این تعداد خانوار 65۰ حلقه چاه و 
5۸۰ دهنه چشمه در مدار بهره برداری است.وی با اشاره به فعالیت 
تصفیه خانه بزرگ آب گیالن با ظرفیت 6 هزار لیتر بر ثانیه در دو 
مدول جهت تامین آب شرب شهرها و روستاهای استان تصریح 
کرد: گیالن دارای ۲ هزار و 16۸ روستای باالی ۲۰ خانوار است 
که 16۰1 روس��تا تحت پوش��ش شبکه آبرس��انی قرار دارند.وی 

گفت: همچنین از ۴۰۰ روستای زیر ۲۰ خانوار نیز 1۲۰ روستا از 
آب شرب بهداشتی بهره مندند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
گیالن با تاکید بر اینکه ۷۰۰ روستای استان فاقد منبع ذخیره آب 
شرب است، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش آبدهی چاه ها و 
چش��مه ها در فصل گرم س��ال، در روستاهای فاقد منبع ذخیره با 
چالش تامین آب شرب مواجه ایم.علی پور افزود: جهت رفع این 
مشکل از تانکرهای سیار برای آبرسانی به این روستاها استفاده 

می شود.وی طول خطوط آبرسانی شهری و روستایی گیالن را 
۳۰ هزار کیلومتر اعالم و تصریح کرد: نگهداری و بهره برداری از 
این خطوط با توجه به شرایط جغرافیایی استان بسیار هزینه بر و 
دشوار است.وی با اشاره به انعقاد قرارداد همکاری با قرارگاه امام 
حسن مجتبی )ع( جهت تامین و تقویت آب شرب ۷11 روستای 
گیالن ظرف مدت ۳۰ ماه با اعتباری بالغ بر 1۸۲1 میلیارد تومان 
گفت: در قالب این قرارداد ۸5 روستای فاقد، از نعمت آب شرب 

سالم و بهداشتی برخوردار و همچنین کمّیت و کیفیت آب شرب 
6۲6 روس��تا ارتقاء می یابد که در س��ال گذش��ته اعتباری معادل 
1۴۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه اختصاص یافت.علی 
پور افزود: سازمان بسیج سازندگی و قرارگاه خاتم االنبیاء بعنوان 
معین قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( اجرای این پروژه بزرگ را در 
گیالن برعهده دارند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن در 
بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ۴۳۰ هزار خانوار معادل 
۴۰ درصد جمعیت استان تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند، 
گفت: هم اینک ۲ هزار و 6۲۰ کیلومتر شبکه فاضالب سنتی و 
بهداشتی در گیالن در مدار بهره برداری است و 11 شهر استان در 
فاز اجرایی شبکه فاضالب قرار دارند.علی پور با اشاره به اینکه در 
سال گذشته 19۰ میلیارد تومان برای توسعه شبکه فاضالب گیالن 
اختصاص یافت، افزود: به منظور ساماندهی رودخانه های زرجوب 
و گوهررود، در سفر ریاست محترم جمهور به گیالن 5۰۰ میلیارد 
تومان برای این کار تخصیص پیدا کرد.وی با بیان اینکه ۲6 هزار 
میلیارد تومان برای دفع بهداشتی فاضالب کل استان گیالن نیاز 
است، خاطرنشان کرد: امیدواریم از منابع مختلف دولتی این اعتبار 
به شرکت آب و فاضالب گیالن اختصاص یابد تا هرچه سریعتر 
در این بخش به ش��رایط مناس��بی دس��ت یابیم.بنابراین گزارش؛ 
نشس��ت خبری مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب گیالن بطور 
زنده از صفحه اینستاگرام این شرکت پخش شد و خبرنگاران در 
همه شهرستان ها با حضور در دفاتر مدیران امور آب و فاضالب به 
صورت ویدئوکنفرانس با مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
گفتگو کردند.همچنین با توجه به در پیش بودن فصل تابستان، پیام 

های آموزشی در حوزه مدیریت مصرف آب ارائه شد. 

  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن:  

ارتقای 21 درصدی کیفیت آب شرب روستاهای گیالن

دو خط انتقال؛  برگ برنده ای برای كالنشهر قم
 در مراسمی از عوامل اجرایی و پشتیبانی عملیات بزرگ اصالح 

و تعمیر خط انتقال قدیم آب به قم تجلیل شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
ق��م، مهن��دس حس��ن بختی��اری در آیی��ن تجلی��ل از عوامل 
 اجرای��ی و پش��تیبانی عملی��ات ب��زرگ اص��الح و تعمی��ر

 خ��ط انتق��ال آب از س��د 15 خرداد به ق��م گفت: این کار بزرگ 
که با تالش و همت و برنامه ریزی دقیق و منس��جم به انجام 
رس��ید یک اطمینان خاطر نس��بی از بحث تأمین آب در ش��هر 

قم ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه ۸5 درصد آب ش��هر قم توس��ط دو خط انتقال 
تأمین می ش��ود، اظهار داش��ت: اگر به هر دلیلی یکی از این دو 
خط از مدار خارج ش��ود ش��هر بزرگ قم با حساسیت هایی که بر 
روی آن وج��ود دارد دچ��ار تنش می ش��ود و قطعًا بازخوردهای 

منفی از خود بر جای خواهد گذاشت.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قم ضمن قدردانی از 

همکاران معاونت بهره برداری 
و توس��عه آب، بخش ه��ای 
پشتیبانی و تدارکات، همکاران 
امور شهرها و همه پیمانکاران، 
کارگران و کارشناس��ان دخیل 
در اجرای این پروژه خاطرنشان 
کرد: درصدد هستیم از هر کار 
وی��ژه و فوق العاده ای که ورای 
وظایف س��ازمانی در ش��رکت 
انجام می شود قدردانی داشته 

باشیم که این روند را با تجلیل از عوامل اجرایی تعمیر و اصالح 
خط انتقال آغاز می کنیم.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان 
نیز در این مراس��م با بیان اینکه قم از معدود کالن ش��هرهای 
کش��ور با دو خط انتقال آب اس��ت ابراز داش��ت: وجود دو خط 

انتق��ال از نظر پدافند غیرعامل 
برای کالن ش��هری مثل قم از 
درجه اهمیت باالیی برخوردار 

است.
وی اتکا به یک خط انتقال آب را 
در صورت بروز حادثه و ضایعه 
تنش زا دانس��ت و با اش��اره به 
 برخی از شهرهایی که دچار این 
اف��زود:  ش��ده اند،  مش��کل 
خوشبختانه شهر قم دارای دو 
خط انتقال اس��ت که به عنوان یک نعمت برای این ش��هر به 

شمار می رود.
مهندس محمود س��ربندی فراهانی با اش��اره به قدمت ۳۰ ساله 
خط قدیم انتقال گفت: با وجود بهره برداری مناسب، این خط، 
در طول زمان دچار خوردگی و شیرهای تخلیه و هوای آن نیز 

فرسوده شده و از بین رفته بود.
وی با اش��اره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای اصالح و 
تعمیر این خط که بخشی از آب شهر قم را تأمین می کند، اذعان 
داش��ت: با اقداماتی که از حدود س��ه چهار س��ال قبل انجام شده 
بود و برنامه ریزی دقیق، تعمیر و اصالح خط انتقال قدیم بدون 

تنش و زودتر از زمان بندی اعالم شده به پایان رسید.
معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان قم با بیان اینکه در 
طول زمان اجرای پروژه از سه پیمانکار کمک گرفتیم تا سرعت 
اجرا باال رود، اظهار داشت: در نهایت بدون کوچکترین مشکلی 
پروژه انجام شد و در حال حاضر یک خط انتقال قابل اتکای دیگر 

داریم که از شرایط ناپایدار گذشته خارج شده است.
یادآور می شود در پایان این مراسم با حضور مدیرعامل، قائم مقام 
و معاونین ش��رکت آب و فاضالب اس��تان از عوامل دخیل در 
اص��الح و تعمی��ر خ��ط انتقال قدیمی آب قم با اهدا لوح و هدیه 

قدردانی شد.


