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خبر
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و
گاز مسجدسلیمان عنوان کرد

حضور پایدار و پر رنگ نفت

مسجدسلیمان در امداد رسانی به

هموطنان و مقابله با سیالب خوزستان

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان عملکرد این شرکت در امداد
رسانی به هموطنان و مقابله با سیالب استان
خوزستان را تشریح کرد .
قباد ناصری اظهار کرد  :از همان ساعت
های ابتدایی اعالم هشدار ستاد مدیریت
بحران استان خوزستان  ،پرسنل شرکت بهره
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان جهت
مقابله با بارش های سیل آسا و احتمال آب
گرفتگی تأسیسات و اماکن در وضعیت آماده
باش قرار گرفتند.
وی با عنوان اینکه با هوشیاری و آمادگی های
قبلی کلیه خطوط لوله در تالقی با رودخانه ها
و دریاچه ها از سیال تخلیه و شیر انتقال نفت
از دو طرف حوزه های آبی بسته شد افزود :این
اقدام موجب شد علیرغم شکستگی خطوط
لوله در  3نقطه توسط سیالب آسیبی به محیط
زیست وارد نشود .
این مقام مسئول در شرکت بهره برداری
نفت و گاز مسجدسلیمان با اشاره به حوزه
وسیع جغرافیایی و عملیاتی این شرکت و
فعالیت در  13شهر و شهرستان و قرار گرفتن
حوزه های آبی مهمی همچون کارون  ،دز
و کرخه در حوزه ی عملیاتی این شرکت و
دستور قاطع وزیر نفت در خصوص حضور
صنعت نفت در مشارکت و کاهش آالم
شهروندان سیل زده اظهار کرد :عالوه بر
حضور در جبهه صیانت از تأسیسات و تولید
نفت و گاز  ،رسیدگی به شهروندان آسیب
دیده از سیالب بمنظور کاهش آالم آنان
و مشارکت در امر مقابله با سیالب را یک
وظیفه ی بزرگ و تکلیفی شرعی و انسانی
برای خود قلمداد می کنیم .
قباد ناصری افزود  :از همین رو و در جهت
عمل به دستور مقام عالی وزارت نفت مبنی
بر حضور شرکت های تابع وزارت نفت در
خوزستان بهمنظور کاهش آالم شهروندان
آسیب دیده و توجه به مسئولیت های اجتماعی
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان
تا حد بضاعت و توان به ستاد مدیریت بحران
استان خوزستان خدمات مختلفی را ارایه داده
ایم که تا روز گذشته میزان این مشارکت عالوه
بر کمک های نقدی و غیرنقدی و ماشین آالت
به تعداد  1532نفر ساعت بالغ می شود .
ایشان ادامه دادند  :بازگشایی جاده های
روستایی در مناطق مختلف شهرستان های
اللی و اندیکا –احداث خاکریز  ،ترمیم کانال و
سیل بند در مناطق گوریه  ،شعیبیه حمیدیه و
سایر مناطق سیل زده استان  -تأمین و انتقال
مواد غذایی جهت پخت غذا– تأمین آب شرب
بهداشتی و سالم روستاهای درگیر با سیل –
انتقال کادر پزشکی  ،عوامل انتظامی و  ...به
مناطق سیل زده – حمل سوخت ماشین آالت
حاضر در مناطق سیل زده – کمک در برپایی
موکب و تأمین مواد اولیه پخت غذا از جمله
اقدامات انجام شده این شرکت است.
وی خاطر نشان کرد  :همان گونه که از
ابتدای حادثه تلخ طغیان رودخانه های دز
و کرخه و وقوع سیالب به یاری هموطنان
عزیزمان شتافته ایم تا پایان این رویداد در کنار
هموطنان خواهیم ایستاد و به موازات تولید
این ثروت ملی به وظیفه ی انسانی و اسالمی
خودمان در کاهش آالم هموطنان آسیب دیده
از این بالی طبیعی ادامه خواهیم داد .
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مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان خبرداد

کمک بالعوض به بیش از  2هزار واحد روستایی استان همدان
حسن ظفری گفت :واحد هایی که از تسهیالت
بهسازی و نوسازی مسکن استفاده کرده اند و
تمکن مالی برای تکمیل واحد خود نداشتهاند و
تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند به ازای
هر واحد مسکونی روستایی  8میلیون تومان کمک
بالعوض از حساب  100حضرت امام خمینی(ره)
به متقاضیان پرداخت میشود.
 938نقطه جمعیتی در استان همدان مورد
ارزیابی قرار گرفت
وی خاطر نشان کرد 938 :نقطه جمعیتی
استان همدان که شامل  22نقطه شهری و 916
نقطه روستایی است ،توسط تیمهای ارزیابی بنیاد
مسکن استان همدان مورد ارزیابی قرار گرفته
شده است و کل واحدهای ارزیابی شده در استان
همدان  19هزار و  431واحد مسکونی است.
مساکن نوسازی شده درسیل آسیب ندیدند
وی با تأکید براینکه در مجموع  4.5درصد اماکن
مسکونی استان که در بارندگیهای اخیر خسارت
دیدند نیاز به بازسازی و نوسازی دارند ،تصریح
کرد 8 :هزار و  50واحد مسکونی نیاز به تجدید
بنا داشته و  7هزار و  713واحد نیازمند تعمیر
هستند.وی با اشاره به اینکه از واحدهای ارزیابی
شده استان همدان  3هزار و  718واحد مسکونی
دچار آسیب و خسارت نشده است ،یادآور شد:
خوشبختانه به مساکنی که از تسهیالت نوسازی
در سالهای گذشته استفاده کردند آسیبی وارد
نشده است.ظفری از مردم خواست تا نسبت
به نوسازی واحدهای مسکونی خود اقدام کنند
و افزود :سیل اخیر ثابت کرد هرجا که اصول
فنی و دانش مهندسی به کار گرفته شده است
دچار آسیب و خسارت نشد ه است بنابراین الزم
است که مردم از تسهیالت نوسازی و بهسازی
واحدهای مسکونی خود حداکثر استفاده را ببرند.
تسهیالت نوسازی مسکن برای سیلزدگان
همدانی
مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان بیان
کرد :برای نوسازی واحدهای احداثی و تعمیری
آسیبدیده در سیل اخیر بیش از  515میلیارد
تومان تسهیالت و کمک بالعوض مورد نیاز است
که بعد از تصویب در هیأت وزیران و ابالغ به
بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.وی با اشاره به

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان گفت :به  2هزار و  437متقاضی که از تسهیالت بهسازی مسکن روستایی استفاده
کردند و این کمک ها بالغ بر  7میلیارد تومان است.

سیل اخیر
ثابت کرد
هرجا که اصول
فنی و دانش
مهندسی به
کار گرفته
شده است
دچار آسیب و
خسارت نشده
است
تسهیالت نوسازی مساکن آسیب دیده در سیل ،
تصریح کرد :تسهیالت  40میلیون تومانی و کمک
بالعوض 10میلیون تومانی برای مسکن روستایی
و تسهیالت  50میلیون تومانی و کمک بالعوض
 12میلیونی برای هر واحد مسکونی شهری
آسیبدیده در سیل درنظر گرفته شده است.
ظفری اظهارکرد :همچنین بین  10تا  15میلیون
تومان تسهیالت و  5میلیون تومان کمک بالعوض
به واحدهای تعمیری اختصاص خواهد یافت.
نهاوند و مالیر بیشترین خسارت ناشی از سیل
را داشت

وی تعداد واحدهای مسکونی شهری نیازمند
احداث مجدد را  493واحد دانست و گفت:
همچنین  464واحد مسکن شهری نیازمند
تعمیر هستند.مدیرکل بنیاد مسکن استان

در جلسه ابتدای سال شورای مدیران؛

همدان با تأکید براینکه بیشترین خسارت سیل
در نهاوند و مالیر وارد شده است ،عنوان کرد:
علت عمده این خسارات شدت باالی بارش و
میزان بارندگی در این دو شهرستان بوده است.
ظفری با اشاره به اینکه با هوشیاری و آگاهی
کمترین خسارت در استان همدان وارد شد،
یادآور شد :استان همدان با وجود اینکه دومین
استان کشور از نظر میزان بارندگی بود اما به
دور از هیاهو و جنجال و در فضایی آرام ،بحران
مدیریت شد و به نوعی این استان آزمون خوبی
را پشت سر گذاشت.
حاشیه نشینی همدان مورد توجه قرار بگیرد
وی با بیان اینکه بازسازی شهرستانهای دورود
و ازنا به استان همدان داده شده است ،ادامه
داد :در حال حاضر کل خسارات وارد شده به این

شهرستانها ارزیابی شده به طوریکه در شهرستان
دورود  2هزار و  537واحد مسکونی دچار خسارت
شده که از این تعداد  250واحد نیازمند احداث
مجدد و هزار و  220واحد روستایی و  435واحد
مسکونی شهری نیازمند تعمیر هستند.این مقام
مسئول یادآور شد :در شهرستان ازنا نیز 392
واحد نیازمند احداث مجدد و 11واحد مسکونی
شهری و 560واحد مسکونی روستایی نیازمند
تعمیر هستند.مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان
با تأکید براینکه باید حاشیهنشینی در شهر همدان
مورد توجه قرار بگیرد ،تصریح کرد :واحدهای
مسکونی حاشیه شهر همدان بدون ضابطه و به
دور از نظر ناظرین و به صورت شبانه احداث شده
که باید در درازمدت به عنوان یک مشکل به این
پدیده نگاه کرد.

رویکرد شرکت آب و فاضالب روستایی آذربایجان شرقی تشریح شد

تبریز  -فالح :جلسه شورای مدیران شرکت آبفار با حضور
علیرضا ایمانلو ،مدیرعامل و سرپرست شرکت های آب و فاضالب
شهری و روستایی آذربایجان شرقی ،معاونان و رؤسای اداره ها و
مدیران آبفار شهرستان های استان برگزار شد.
سرپرست شرکت آبفار آذربایجان شرقی در این نشست بر
بحث ادغام بین شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی
استان اشاره کرد و گفت :بحث ادغام از رویکردهای وزرات نیرو
محسوب می شود و هنوز مشخص نیست که بعد از چند ماه
این مهم محقق شود و موضوع ادغام چند ماه به طول بینجامد.

علیرضا ایمانلو افزود :جای هیچ گونه نگرانی نیست ،چون
سیستم ما واحد است و تا زمان ادغام ،شرکت به شکل خودگران
به فعالیت خود ادامه خواهد داد و باید تا زمانی که ادغام صورت
نگرفته خودمان کار کنیم و دخل و خرج خودمان را مدیریت کنیم.
ایمانلو با تاکید بر وصول مطالبات و تأثیر فروش بر موفقیت در
این حوزه ،ابراز داشت :خوشبختانه روش های جمعآوری آب
بهای شرکت مقبول است و این روش باید تداوم داشته باشد البته
بهتر است متوجه باشیم که ارزش آوری برای شرکت ،هر چند که
یک تومان هم باشد ،برای مان مایه افتخار است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن:

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان شرقی و
سرپرست شرکت آبفار استان در ادامه با تأکید بر اینکه در همه
کارها ،تعامل و دوستی بهترین شیوه رفتاری است ،متذکر شد:
در صورت نداشتن تعامل و همکاری با یکدیگر کارها را نمی توان
به خوبی پیش برد و موفق عمل کرد ،از این رو ،همه کارمندان
در اول سال ،باید برای خود یک راه و روشی را تعریف کنند و
برنامههای شان را بر اساس آن پیش ببرند.
ایمانلو با بیان ضرورت توجه به وصول مطالبات ،اصالح
شبکهها ،کم کردن پرت آب و آموزش آبداران روستایی ادامه داد:
این مباحث باید جزو اولویت های کاری ما باشد و تالش مان بر
رساندن آب شرب سالم و بهداشتی به مردم باشد چون کار ما
سقّایی محسوب می شود.
ایمانلو ،رساندن آب سالم به روستاییان را بسیار ارزشمند
دانست و با تأکید بر جداسازی شبکه ها ،ارائه راهکارهای اجرایی
در خصوص مسائل ایمنی و کاهش پرت آب ،گفت :در مورد
جداسازی شبکه ها باید اقدامات بزرگی را انجام دهیم و این کار
بهترین روش در روستاهای کوچک است و می توان به خوبی آن
را انجام داد.
شایان ذکر است آذربایجان شرقی با داشتن  2هزار و 733
روستا ،جمعیتی بالغ بر یک میلیون و  101هزار و )1101893( 893
نفر را داراست و از این جمعیت 875 ،هزار و  371نفر تحت
پوشش این شرکت آبفار آذربایجان شرقی است و  81درصد از
جمعیت استان را شامل می شود و از این تعداد 2 ،هزار و 18
روستا ،با جمعیت یک میلیون و  86هزار و  836نفر ()1086836
روستای باالی  20خانوار و  715روستا با جمعیت 15هزار و 57
( )15057نیز روستای زیر  20خانوار است.

حضور گروههای جهادی شرکت
پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند
جهت ترمیم رودخانه ها و آب روها
و کمک به سیل زدگان

اراک ـ کمالآبادی :با توجه به بارشهای سیل
آسای اخیردر سراسر کشور و به تبع آن در
استان مرکزی در اقدامی هماهنگ کارگروه
جهادی شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره)
شازند به همراه ماشین آالت سنگین اداره
حمل و نقل شامل انواع لودر ،بیل مکانیکی ،
گریدرو جرثقیل با موافقت مدیر عامل محترم
به مناطق روستایی اطراف اراک و شهرستان
شازند در ایام نوروز سال  98اعزام و تا پایان
و رفع مشکالت احتمالی در کنار مدیریت
بحرات استان و شهرستان قرار داشتند .این
گزارش می افزاید یک گروه هفت نفره از اداره
تعمیرات «حمل و نقل» با یک دستگاه جرثقیل
 100تن و و یک دستگاه کفی و سایر تجهیزات
حمل و نقل به استان لرستان جهت کمک
و رفع مشکالت قطع مسیر خطوط لوله و نیز
کمک رسانی به مناطق سیل زده و یک دستگاه
جرثقیل  20تن و یک دستگاه بیل مکانیکی و دو
دستگاه کفی جهت حمل و نقل ادوات سنگین
به شهرستان شوش در استان خوزستان اعزام
شدند.

نخستین محموله کمک های شرکت
آبفا استان کرمان به حمیدیه
خوزستان ارسال شد

محمد طاهری رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
کرمان گفت :به منظور امداد و کمک رسانی
به سیلزدگان ،نخستین محموله کمک
های این شرکت شامل  2500بسته  6تایی
آب آشامیدنی  1/5لیتری (مجموعا ً 15000
بطری) ،پمپ لجن کش (کف کش)  2اینچ
 3عدد ،پرکلرین  10بشکه  25کیلویی و لوله و
اتصاالت (آسان پایپ) جهت نصب انشعابات
آب  15000متر  ،به حمیدیه خوزستان ارسال
شد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
کرمان تصریح کرد :برای امداد و آبرسانی
سیار در مناطق سیل زده نیز آمادگی داریم
که در صورت اعالم نیاز نسبت به اعزام اکیپ
حوادث ،امداد رسانی و یا آبرسانی سیار در
مناطق سیل زده اقدام کنیم.

شبکه آبرسانی بوشهر با همکاری

استان های معین نوسازی می شود.
عبدالکریم گراوند در بازدید از روند نوسازی
شبکه آبرسانی بوشهر با تاکید بر نقش مهم
اصالح شبکه در توزیع و عادالنه آب اظهار
کرد برای تسریع در روند اجرای شبکه آبرسانی
 ۴استان اصفهان -آذربایجان شرقی -فارس
و تهران تعیین شده که اعتبارت آن از محل
استان های مربوطه تخصیص می یابد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر :گراوند
با بیان اینکه تخصیص اعتبارات آبرسانی
 ۱۰۰درصد تخصیص می یابد افزود  :پیش
بینی میشود تابستان امسال مشکلی همانند
تابستان سال قبل نداشته باشیم و در این زمینه
افزایش طرح های آبرسانی بخشی از مشکالت
این حوزه برطرف می کند .

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد :

پیمانکاران بازوان اجرایی شرکت گاز هستند

آغاز عملیات احداث مجموعه پل هاي تقاطع غیر همسطح نصف جهان با پيش بيني  1220میلیارد ریال اعتبار

دیدار نوروزی پیمانکاران شرکت گاز با مدیرعامل و معاونین شرکت گاز استان گیالن برگزار شد.
حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن به بیان گزارشی از وضعیت شرکت مذکردر زمینه های مختلف پرداخت.
وی با بیان اینکه هم اکنون شرکت گاز استان گیالن دارای بیش از یک میلیون و  60هزار مشترک ،بالغ بر  583هزار
انشعاب گاز ،بیش از  20هزار کیلومتر شبکه در سطح استان است ،اظهار کرد :تحقق این مهم بدون کمک و همراهی شما
پیمانکاران تالشگر میسر نمی شد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار کرد :با بخشنامه جدید وزارت نفت و افزایش
مجوز هزینه گازرسانی به هر خانوار تا سقف  12میلیون تومان ،این شرکت پروژه فاز سوم پروژه بند «ق» را آغاز کرده که
بر اساس آن عملیات اجرای  500کیلومتر شبکه توزیع و  147کیلومتر خط تغذیه و نصب  12هزار انشعاب با هزینه ای بالغ بر
 120میلیارد تومان را در دستور کار داریم و امیدوارم با همراهی شما عزیزان این طرح را نیز با موفقیت به اتمام برسانیم.حسین
اکبر در ادامه با بیان اینکه شرکت گاز استان گیالن به همراه چند شرکت استانی دیگر بهعنوان شرکت معین برای گازرسانی به استان سیستان و
بلوچستان انتخاب شده است اظهار کرد :این شرکت بجهت اجرای شایسته پروژه های بند «ق» و گازرسانی گسترده به اقصی نقاط استان گیالن ،از
سوی شرکت ملی گاز برای گازرسانی به شهرستان زابل انتخاب شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار کرد :شرکت گاز استان گیالن
بهعنوان نماینده مردم شریف استان گیالن در شهرستان زابل مشغول به خدمت رسانی است و مشارکت در این کار مهم عالوه بر اینکه در راستای
تحقق سیاست مسئولیت های اجتماعی شرکت است ،سبب ایجاد یک فضای کسب و کار جدید برای پیمانکاران شرکت نیز می گردد.وی خطاب به
پیمانکاران گفت :شما بازوان اجرایی شرکت گاز هستید و ما به شما نه به عنوان پیمانکار بلکه به عنوان همکار نگاه می کنیم.
اکبر در پایان از پیمانکاران درخواست نمود تا با اجرای دقیق و شایسته پروژه ها زمینه رضایتمندی حداکثری سازمان و جامعه را فراهم نمایند.
در ادامه جلسه پیمانکاران شرکت به بیان مشکالت و مسائل حوزه کاری خود پرداخته و پس از آن طرفین در خصوص موضوعات مربوطه به بحث
و گفتوگو پرداختند.

اصفهان – بهمن راعی  :معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه پنجشنبه هفته جاری( 29فروردين ماه) عملیات
عمرانی احداث مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح نصف جهان با پيش بيني  1220میلیارد ریال اعتبار آغاز می شود ،گفت :این
پروژه یک و نیم کیلومتر از حلقه ترافیکی شهر اصفهان است که در محدوده منطقه  15شهر اصفهان کامل خواهد شد.
ایرج مظفر با اشاره به اینکه عملیات عمرانی پروژه احداث مجموعه پل های تقاطع غیر همسطح نصف جهان روز پنجشنبه با
حضور شهردار اصفهان و مدیران شهری ،آغاز خواهد شد ،اظهار کرد :مساحت این طرح  260هزار مترمربع است که در منطقه
 15شهر اصفهان اجرایی خواهد شد و می تواند به عنوان عامل مهمی در توسعه منطقه به شمار آید .وی با بیان اینکه این طرح
دارای پنج پل است که طول پل اول  495متر و طول پل های دوم ،سوم و چهارم  500متر و طول پل پنجم  130متر است ،گفت:
طول حلقه حفاظتی در این محدوده یک و نیم کیلومتر است که دارای سه هزار و  500متر مسیر تندرو شامل رفت و برگشت است.
عرض کل پل نیز در سه تیپ  16 ،18و  14.2متر خواهد بود.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه پروژه مجموعه پل های تقاطع غیر همسطح نصف جهان داراییک هزار و  400متر مسیر کندرو
است ،افزود :این طرح همچنین دارای  53هزار مترمربع فضای سبز و  153هزار مترمربع مساحت آسفالت است .وی با بیان اینکه اجراي این طرح نیاز به 17
هکتار آزادسازی دارد ،اظهار کرد :هزینه اجرایی پروژه مجموعه پل های تقاطع غیر همسطح نصف جهان  980میلیارد ریال پيش بيني شده است.
مظفر ادامه داد :هزینه آزاد سازی این طرح  240میلیارد ریال برآورد شده است که در مجموع همه هزینه های طرح مجموعه پل های تقاطع غیر همسطح
نصف جهان یک هزار و  220میلیارد ریال خواهد بود .وی با اشاره به اینکه مدت زمان اجرای این طرح هم  20ماه برآورد شده است ،تصریح کرد :هدف از
اجرای حلقه حفاظتی شرق اصفهان ،کاهش ترافیک در مبادی ورودی شهر از طریق توزیع ترافیک به مسیر رینگ حفاظتی ،تامین ترافیک ایمن ،راحت،
سریع و ارزان در کالن شهر اصفهان و حذف ترافیک سنگین از داخل شهر و کاهش بار ترافیکی از قسمت های مرکزی شهر است .همچنین جهت ساماندهی
یکی از ورودی های شرقی اصفهان ،طرح ویژه ای با معماری خاص پیش بینی شده است.

