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شهرستان

اخبار
معاون سالمت دامپزشکی استان گلستان:

نقل و انتقال غیر بهداشتی دام باعث
تشدید بیماری های دامی می شود

معاون سالمت دامپزشکی استان در حاشیه بازدید از یک
واحد دامداری مشکوک به بیماری تب برفکی در روستای چن
سولی آق قال گفت :بیماری تب برفکی یکی از بیماریهای دامی
است که با انتقال غیر مجاز دام از یک منطقه به منطقه دیگر
منتقل خواهد شد.مسلمی افزود :با توجه به اقدامات خوب
دامپزشکی در انجام واکسیناسیون دامها در این روستا که در
چند ماه اخیر صورت گرفته و سطح باالی ایمنی که ایجاد
شده است  ،بروز بیماری در این دام به دلیل ورود غیر مجاز
به این واحد بوده است.معاون سالمت دامپزشکی استان گفت:
به همه دامداران توصیه اکید می گردد به منطور جلوگیری از
انتقال احتمالی بیماری تب برفکی از تردد بی مورد به میادین
دام و خرید دام از مکانهایی که تحت نظارت دامپزشکی نیست
جدا ً خودداری نمایند .مسلمی یادآور شد :واکسیناسیون تنها
راه پیشگیری از بیماری نیست و رعایت اصول بهداشتی
و بیوسکیوریتی در و واحدهای دامداری از اهمیت بسزایی
برخوردار می باشد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد:

کاهش مصرف آب در اصفهان به رغم
کاهش  20درصدی تولید آب

اصفهان  -قاسم اسد  :مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان اصفهان به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار
در جمع خبرنگاران و مسئواالن رسانه ملی  ،و با حضور در
جشن بزرگ اعضای خانه مطبوعات  ،این قشر را بسیار
موثر در پیشبرد اهداف دانست و اعالم کرد:خبرنگاران با
اطالع رسانی شفاف و بهنگام و نیز با پی گیری مطالبات
به حق مردم ،مدیران اجرایی در خدمت رسانی مطلوب به
مردم یاری می کنند .مهندس هاشم امینی با بیان اینکه
خبرنگاران با اعمال تکنیک و ظرافت خبری می توانند
پلی ارتباطی میان مردم و مسئواالن باشند خاطرنشان
ساخت:خبرنگاران با رسالتی که برعهده دارند می توانند
با شفاف سازی رویدادها بستر رشد وتوسعه کشور را در
تمام زمینه ها مهیا سازند .وی به نقش اصحاب رسانه
در سازگاری مردم با کم آبی پرداخت و تصریح کرد :هم
اکنون فعاالن عرصه اطالع رسانی با توجه به حلقه ارتباطی
که بین مردم و مسئواالن هستند باید در کنار مسئواالن
صنعت آب و فاضالب مردم را ترغیب به سازگاری با کم
آبی نمایند .مهندس امینی با اینکه در تابستان سال جاری
هنگام پیک مصرف آب ،اصحاب رسانه تعامل و همکاری
بسزایی در سازگاری مردم با بحران کم آبی در اصفهان
داشتند اظهار داشت :درتابستان سال جاری که شرکت
آبفا استان اصفهان با چالش کم آبی مواجه شد اصحاب
رسانه در تنویر افکار عمومی به جهت سازگاری با کم آبی
نهایت همکاری را با شرکت آبفا استان اصفهان داشته که
جای تقدیر و تشکر دارد .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان با اشاره به غلبه بر بحران کم آبی در فصل
تابستان اظهارداشت:خوشبختانه توانستیم در فصل تابستان
با همدلی ،همکاری و هماهنگی مردم و مسئواالن برچالش
کم آبی در استان غلبه کنیم بدون اینکه شاهد هیچ گونه
تنش اجتماعی در حوزه آب شرب بوده باشیم.

مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

کسب  5رتبه برتر مسابقات قرآنی وزارت نیرو
توسط کارکنان آبفای استان زنجان

مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضالب
استان زنجان از برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی
وزارت نیرو همزمان با سراسر کشور در محل دارالقرآن
شهر زنجان خبر داده و افزود 5 :نفر از کارکنان شرکت
آبفای استان زنجان در این مسابقات حائز رتبه های برتر
شدند.
زهرا شکوری اظهار کرد :این مسابقات در  6رشته
برگزار شد که شامل رشته های قرائت ترتیل  ،تحقیق و
حفظ  ،مفاهیم و زبان آموزی و تحقیق بودند.
وی افزود :در این دوره از مسابقات بیش از  300نفر
از کارکنان  ،همسران و فرزندان دانشجوی صنعت آب و
برق استان به رقابت پرداختند.

مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضالب
استان زنجان گفت :دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی

وزارت نیرو در  3مرحله شرکتی  ،استانی و کشوری برگزار
می شود که در مرحله استانی این مسابقات و در رشته
قرائت ترتیل آرزو قاضیلو از شرکت آب و فاضالب استان
زنجان حائز رتبه اول و محمد رضا میری نیز رتبه سوم را
کسب کرد.
شکوری اضافه کرد :در رشته حفظ قرآن کریم نیز زیبا
نوروزی از شرکت آبفای استان زنجان رتبه دوم و رحمان
شجاعی رتبه سوم را از آن خود کردند.
وی به کسب رتبه سوم رشته قرائت و تحقیق توسط
ندا حبیبی نیز اشاره کرده و گفت :در مراسم اختتامیه این
مسابقات که با حضور معاون وزیر نیرو و مدیران صنعت آب
و برق استان برگزار شد از نفرات برتر تجلیل بعمل آمد.

برگزاری بزرگترين نمايشگاه توانمنديهاي صنايع كوچك ايران همزمان با روز حمایت از صنایع کوچک

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی
آذربایجلن غربی از برگزاری بزرگترين
نمايشگاه توانمنديهاي صنايع كوچك ايران
همزمان با  21مرداد روز حمایت از صنایع
کوچک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت
شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی،
علی عبدلی سیالبی با بیان اینکه در این

نمایشگاه بيش از يك هزار واحد صنعتي
كوچك و متوسط از ايران و جهان آخرين
توانمنديهاي خود را در عرصه توليد براي
بازديدكنندگان به نمايش درخواهند آورد،
اظهار کرد 28 :واحد تولیدی و صنعتی
مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان
آذربایجان غربی نیز در این نمایشگاه
حضور خواهند یافت .وی با اشاره به اینکه

این نمایشگاه از  21تا  23مردادماه و از
ساعت  10تا  21در مصلي تهران برپا
شده  ،تصریح کرد :همزمان با برگزاری
این نمایشگاه  ،همایش صنایع کوچک با
هدف نمایش توانمندی ها و ظرفیت های
شرکت های کوچک و متوسط کشور در
بخش خدمات و محصول ونیز آشناسازی
دستگاه های دولتی و غیردولتی با مفهوم ،

کارکرد و نقش صنایع کوچک و متوسط در
اقتصاد کشور نیز برگزار گردیده است.

تحقق وعده ای دیگر از شهردار ساری همزمان با روز خبرنگار:

خانه خبرنگاران ساری افتتاح شد

ساری – دهقان  :با دستور مهدی
عبوری شهردار مرکز استان و به همت
روابط عمومی شهرداری ساری ،به مناسبت
روز خبرنگار  ،خانه خبرنگاران ساری در
بوستان روشن و در راستای ایجاد محیطی
برای گردهمایی صمیمانه و کاربردی اصحاب
رسانه در سطح شهر  ،تجهیز و مورد بهره
برداری قرار گرفت
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری
ساری  ،باتوجه اهمیت جایگاه رسانه و

صاحبان قلم و اندیشه و نیز ارج نهادن
به مقام خبرنگار و در راستای اعتالی
رسالت اطالع رسانی و ایجاد محیطی برای
گردهمایی صمیمانه و استفاده های کاربردی
خبرنگاران و اصحاب رسانه ،طی مراسمی که
با حضور معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری
ساری  ،مدیر روابط عمومی شهرداری مرکز
استان  ،رییس شورای اسالمی کار شهرداری
ساری ،رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهر ساری ،اعضا شورای اسالمی شهر و
جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه ،خانه
خبرنگاران ساری در بوستان روشن خیابان
قارن افتتاح گردید .
در این مراسم ،یاسر رضازاده مدیر روابط
عمومی شهرداری ساری ،ضمن تبریک روز
خبرنگار به اصحاب رسانه گفت :فعالیت های
خبرنگاران و اصحاب رسانه در سال های
اخیر  ،زمینه ساز توجه ویژه شهرداری ساری
به این قشر پرتالش و ساعی شده و امروز
تحقق وعده شهردار محترم مبنی بر تاسیس

خانه ای برای خبرنگاران ساری عملیاتی
گردید تا این مکان ،فضایی برای برنامه
ریزی  ،تبادل افکار و اطالعات و نیز ارتقاء
سطح دانش تخصصی با استفاده از برگزاری
دوره های آموزشی تخصص محور ،برگزاری
همایش ها و سمینارهای علمی و حرفه ای
در راستای فعالیت های خبرنگاران باشد.
وی افتتاح خانه خبرنگاران ساری را از
وعده های شهردار مرکز استان عنوان کرد و
افزود :با دستور شهردار محترم و بر اساس
وعده ایشان ،خانه خبرنگاران ساری با هدف
استفاده از این ظرفیت مهم برای هم افزایی
و پیشرفت در عرصه اطالع رسانی و تحلیل
و تبیین مسائل روز شهر افتتاح شده است
و از این پس چشم انتظار فعالیت های این
قشر فرهیخته و استفاده مفید از این ظرفیت
خواهیم بود.
همچنین محمدحسن محمدی کیادهی،
رییس شورای اسالمی کار شهرداری ساری نیز
با حضور و قدردانی از شهردار محترم ،معاون

فرهنگی و اجتماعی و مدیر روابط عمومی
شهرداری ساری بابت جدیت و پیگیری در
خصوص راه اندازی خانه خبرنگاران ساری
اظهار داشت :الزم می دانم از دستورات
ویژه عبوری شهردار ساری و زحمات معاون
فرهنگی و اجتماعی و نیز از پیگیری ها و
تالش های مدیر روابط عمومی و امور بین
الملل شهرداری ساری به واسطه تجهیز و راه
اندازی این محیط مناسب در راستای توسعه
ارتباط شهروندان و خبرنگاران قدردانی نمایم
و از خبرنگاران و اصحاب محترم رسانه می
خواهم با جدیت و برنامه ریزی مناسب از این
ظرفیت بهره ببرند.
شایان ذکر است خانه خبرنگاران ساری
که با همت شهرداری ساری تجهیز شده بود
صبح امروز هفدهم مرداد ماه همزمان با روز
خبرنگار و با حضور مسوالن شهری ،جمعی از
مدیران شهرداری مرکز استان و خبرنگاران و
اصحاب محترم رسانه در بوستان روشن شهر
ساری افتتاح شد.
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خبر کوتاه

انتقال پساب شهرهای مجاور
به شرکت فوالد مبارکه

اصفهان – قاسم اسد  :عباس اکبری مدیر انرژی و
سیاالت شرکت فوالد مبارکه درخصوص آغاز این عملیات
گفت :همکاری شرکت فوالد مبارکه و سازمان آب و فاضالب
استان اصفهان منجر به بهبود رفاه و شرایط بهداشتی مردم
منطقۀ پیرامونی شده است .وی از شروع انتقال و تصفیۀ
پساب شهر مبارکه و محلۀ صفائیه و شهر ورنامخواست و
استفاده از آن جهت تأمین قسمتی از آب صنعتی موردنیاز
خطوط تولید خبر داد و گفت :در راستای اهداف استراتژیک
شرکت فوالد مبارکه مبنی بر تأمین پایدار آب موردنیاز
شرکت و کاهش برداشت آب خام و همچنین در راستای
مسئولیتهای اجتماعی و بهبود شرایط زیست محیطی و
بهداشتی شهرهای منطقۀ پیرامونی با همکاری سازمان آب
و فاضالب استان اصفهان (آبفا) در سال  ،۱۳۹۲قراردادهای
ایجاد شبکه های جمع آوری ،خطوط انتقال و تأسیسات
تصفیه خانۀ شهرهای پیرامون شرکت شامل شهرهای
مبارکه ،صفائیه ،کرکوند ،دیزیچه ،زیباشهر ،زرینشهر،
ورنامخواست ،سده و چمگردان به صورت بیع متقابل اولین
بار در استان اصفهان منعقد و اجرائی شد .بر اساس این
مجموعه قراردادها شرکت فوالد مبارکه به عنوان سرمایه
گذار ،تأمین مالی ایجاد شبکه های جمع آوری دفع پساب
های بهداشتی شهرستان های مبارکه به طول  ۲۲۰کیلومتر
و لنجان به طول  ۲۴۴کیلومتر به همراه  ۴۰کیلومتر خطوط
لوله و تأسیسات جهت انتقال را پذیرفته است و اجرای پروژه
ها بر عهدۀ شرکت آبفا استان اصفهان است .با بهره برداری
کامل از این پروژه ها جمعیتی بالغ بر  ۲۸۰هزار نفر در
شهرهای مجاور شرکت تحت پوشش سیستم جمع آوری
و تصفیۀ فاضالب های شهری قرار میگیرند و شرایط زیست
محیطی و بهداشتی مردم و منطقه ارتقا می یابد و از طرف
دیگر در بلندمدت  ۳۰درصد آب صنعتی موردنیاز شرکت از
این طریق تأمین میگردد و نیاز به آب خام شرکت به همین
میزان کاهش خواهد یافت .وی با اشاره به شرایط اقلیمی
سالهای اخیر ،استفاده از آب صنعتی استحصال شده از پساب
شهری جهت تولید را یکی از راهکارهای مؤثر مقابله با بحران
کم آبی عنوان کرد و بر تسریع اتمام و بهره برداری کامل از
سایر فازهای پروژه تا پایان سال جاری تأکید کرد .مهندس
محمدحسن رحیمی رئیس گروه فنی انرژی و سیاالت نیز در
این خصوص گفت :سرمایه گذاری انجام گرفته برای اجرای
این طرح ها شامل ایجاد شبکۀ جمع آوری پساب شهرها،
ارتقای تصفیه خانههای موجود شهرها ،ساخت تصفیه خانۀ
جدید شهر ورنامخواست ،ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال
پساب به فوالد مبارکه و ساخت تصفیه خانه های تکمیلی و
پیشرفته در شرکت فوالد مبارکه بالغ بر  ۳۵۰۰میلیارد ریال
است .سیف اهلل بستاکی مدیر آب و فاضالب شهرستان مبارکه
نیز با اشاره به اجرای شبکۀ فاضالب در شهر مبارکه اعالم
کرد :از سال  ۷۰تا  ،۹۲حدود  ۸۰کیلومتر در شهر مبارکه
و  ۷۰کیلومتر در محلۀ صفائیه شبکۀ فاضالب اجرا شد؛ اما
با انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شرکت فوالد مبارکه و آبفا
استان اصفهان طی دو سال  ۱۸۰کیلومتر شبکۀ فاضالب در
شهرهای مبارکه و کرکوند به اجرا درآمد .این در حالی است
که  ۹۰درصد شبکۀ فاضالب شهر کرکوند که  43.5کیلومتر
طول دارد اجرایی شده و تنها  ۴کیلومتر باقیمانده است.

