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شهرستان

اخبار
در آبفای جنوب غربی استان تهران در حال انجام است

اجرای عملیات لوله گذاری جمع آوری
فاضالب در شهر واوان

شهرستان اسالمشهر  ،الناز
عباسی  ،خبر نگارعصر رسانه
 :با اعتباری بالغ بر  14میلیارد
ریال عملیات لوله گذاری خط
انتقال فاضالب در خیابانهای امام
خمینی ( ره ) و گلهای شهر واوان در حال انجام می باشد .
با عنایت به برنامه زمانبندی شده در خصوص اجرای
ادامه عملیات لوله گذاری و اتصال خطوط جمع آوری فاضالب
مناطق تازه تاسیس واوان به خط اصلی انتقال فاضالب  ،علیهذا
اجرای طرح مذکور در این مناطق در دستور کار قرار گرفته و
مطابق برنامه ریزی صورت گرفته انجام میپذیرد .
این عملیات با اعتباری معادل 14میلیارد و پانصد و
بیست وهشت میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی و به طول
 830متر با استفاده از لوله های کاروگیت دو جداره ، 400
 630 ، 500و 710میلی متری و به منظور جمع آوری و انتقال
فاضالب مجتمع های مسکونی خبرنگاران  ،واوان و بوکا در
منطقه شمالی و شمالغرب شهر واوان از اوایل دی ماه امسال
آغاز شده و طبق زمان تعیین شده و توافق حاصله با پیمانکار
مجری طرح اواسط اسفند ماه سالجاری به اتمام و در مرحله
بهره برداری قرار خواهد گرفت .
پروژه با بیش از  15درصد پیشرفت فیزیکی در حال
انجام است و همزمان با اجرای طرح مذکور  12مورد عملیات
منحول از ابتدای خیابان امام خمینی ره و محل اجرای خط
جمع آوری فاضالب تا بلوار حضرت ولیعصر عج و تالقی خط
انتقال  1600میلی متری انجام می پذیرد .

تکریم و معارفه رییس نظام دامپزشکی استان مرکزی

معاون آموزشی ،بهداشت و توسعه سازمان نظام
دامپزشکی کشور گفت 75 :هزار پروانه بهداشتی مراکز
نگهداری دام در  6سال اخیر به استناد قانون افزایش بهره
برداری در کشور توسط نظام دامپزشکی استانها صادر شده
است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان
مرکزی ،دکتر امیر عباس جعفری در حاشیه آیین معارفه
رئیس نظام دامپزشکی استان مرکزی در جمع خبرنگاران در
اراک افزود :هشت هزار پروانه بهداشتی نگهداری دام در سال
جاری صادر شده است.
وی بیان کرد :به استناد  2قانون مصوب مجلس شورای
اسالمی مبنی بر نظام جامع دامپروری از سال  88و قانون
افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از سال
 ،89وظیفه صدور پروانه بهداشتی اماکن دامی و خدمات
صنفی درمانگاه ها ،داروخانه ها ،بیمارستان ها و کلینیک های
دامپزشکی کشور به سازمان نظام دامپزشکی کشور واگذار
شده است.
معاون آموزشی ،بهداشت و توسعه سازمان نظام
دامپزشکی کشور ادامه داد :این سازمان به عنوان نهادی
مردمی وظیفه رسیدگی به تمام امور مربوط به فعاالن بخش
خصوصی دامپزشکی کشور را عهده دار است.
جعفری اظهار داشت :این سازمان به موجب قانون از سال
 76شکل گرفته و تاکنون حدود  38هزار نفر از دامپزشکان
و سایر رده های مرتبط دامپزشکی به عضویت این سازمان

سومین نشست تخصصی مدیران دفاتر قراردادهای آب منطقه ای سراسر کشور در مازندران برگزار شد

مدير امور برق مرکز اصفهان خبر داد:

بهره برداري از  ٤٨٩پروژه برق رساني با
اعتباري بالغ بر هفت ميليارد تومان

همزمان با چهلمين سال پيروزي انقالب اسالمي٤٨٩ ،
پروژه بزرگ و کوچک برق رساني با اعتباري بالغ بر هفت
ميليارد تومان در امور برق مرکز شرکت توزيع برق شهرستان
اصفهان گشايش يافت و بهره برداري از آن آغاز شد.
مهندس سید عليرضا عريضي با اعالم اين خبر
گفت :استفاده از فناوري هاي نوين ،روشنايي معابر،
زيبايي و مبلمان شهري ،کاهش انرژي توزيع نشده،
کاهش تلفات و خاموشي ها ،ايجاد تعادل بار و همچنين
افزايش ظرفيت شبکه براي پذيرش انشعابات جديد از
اهداف اجرايي پروژه هاست .مدير امور برق مرکز تصريح
کرد :براي اجرا و اتمام طرح هاي ياد شده دو باب
ساختمان پست ،دو دستگاه پست زميني ٢١ ،کيلومتر
شبکه فشار متوسط هوايي و زميني و  ١٣کيلومتر شبکه
فشار ضعيف هوايي احداث شده است .وي به تعداد
کل مشترکين اين امور اشاره کرد و افزود :براي برق
رساني به ١٤٥١٠٨مشترک ،تعداد شش دستگاه پست،
 ٣٢فيدر ٣٨٧،دستگاه پست و ترانس زميني و هوايي و
 ١٣٧٥کيلومتر شبکه فشار متوسط و ضعيف زميني و
هوايي احداث شده و در مدار قرارگرفته است.

درآمده اند.
وی گفت :رسیدگی به تخلفات صنفی ،آموزش و
امور رفاهی اعضای نظام از مهمترین وظایف سازمان نظام
دامپزشکی کشور است.
معاون آموزشی ،بهداشت و توسعه سازمان نظام
دامپزشکی کشور درنشست معارفه رئیس جدید نظام
دامپزشکی استان مرکزی گفت :دوره چهارم انتخابات شورای
نظام دامپزشکی کشور برای نخستین بار به صورت ملی و به
شکل الکترونیک  23آذرماه امسال در کشور برگزار شد.
جعفری عنوان کرد :میزان مشارکت در این انتخابات 55
و سه دهم درصد در کشور بود و مشارکت استان مرکزی در
این انتخابات  73و نیم درصد بود.
وی گفت :استان مرکزی دارای حدود  800نفر عضو در
نظام دامپزشکی است که  300نفر واجد شرایط شرکت در

انتخابات بودند.
معاون آموزشی ،بهداشت و توسعه سازمان نظام
دامپزشکی کشور ادامه داد 24 :نفر در استان مرکزی نامزد
شرکت در این انتخابات شدند که  10نفر از آن ها از بخش
دولتی و  14نفر از بخش خصوصی بود و در پایان  6نفر از
بخش دولتی و  2نفر از بخش خصوصی به این شورا راه یافتند.
جعفری تصریح کرد :در استان مرکزی نامزد زن برای
حضور در این شورا وجود داشت اما در زمره راه یافتگان به
این شورا نبود.
وی یادآور شد 2 :بانوی دامپزشک از استان های
کردستان و چهارمحال و بختیاری در کشور به چهارمین دوره
شورای نظام دامپزشکی راه یافتند که به دلیل نگاه بلند دولت
در به کار گیری بانوان در رده های مدیریتی ،هر  2بانو به
عنوان رئیس شورای نظام دامپزشکی استان های ذکر شده
انتخاب شدند.
معاون آموزشی ،بهداشت و توسعه سازمان نظام
دامپزشکی کشور اضافه کرد :استان مرکزی در زمینه آموزش
نیز جزو استان های پیشرو است و بحث توجه به دانش روز به
ویژه فناوری های نو در بین اعضای شورای نظام دامپزشکی
باید بیش از پیش مورد توجه جدی قرار گیرد.
در این آیین «احمد اصالنی» به عنوان رئیس شورای
نظام دامپزشکی استان مرکزی معرفی و از خدمات «احمد
میرزایی» و اعضای دوره سوم شورای نظام دامپزشکی این
استان تقدیر شد.

ساری – قاسمیان :به گزارش
خبرنگار مازندران به نقل از آب منطقه ای
مازندران در این نشست تخصصی که جمعی
از مدیران استان از جمله دکتر یخکشی
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران حضور
داشتند آقای دکتر یخکشی در آغاز این
نشست تخصصی به تنوع مباحث حقوقی
و قراردادی در مدیریت منابع آب استان
اشاره کردند و گفتند :مازندران یک استان
پرجاذبه و به لحاظ اقتصادی در خیلی از
حوزه ها دارای رتبه ی برتر بوده لذا دولت
همواره توجه ویژه ای به این استان داشته
است .وی با بیان اینکه جمعیت ثابت
استان حدود سه میلیون و سیصد هزار نفر

می باشد که در مواقعی در سال این جمعیت
به دلیل جاذبه های گردشگری این استان
به بیش از دو برابر می رسد گفت :تامین
نیاز آبی این مقدار از جمعیت نیازمند
زیرساخت های الزم بوده که باید خدمات
مناسب به موقع ارائه شود.ایشان با اشاره به
تنوع محصوالت کشاورزی در استان موضوع
آب را مهم برشمرد و تصریح کرد :برخی از
این محصوالت مانند برنج که محصول آب بر
بوده نیازمند احداث تاسیسات مهار آب می
باشیم گرچه در بخش مهار آب را دارای یک
عقب ماندگی و مشکالت هستیم.
وی میزان منابع آب تجدیدشونده
استان را حدود  6میلیارد مترمکعب اعالم
کرد و از این مقدار  4 / 5مقدار آب سطحی
و  1 / 5مقدار آب زیرزمینی است که در
حال حاضر  10درصد از آب پشت سد ها
و  10در صد دیگر از طریق آب بندان ها
تنظیم و مابقی بصورت سنتی و تنظیم
نشده در اختیار کشاورزان قرار می گیرد
و با طرح هایی که در دست اجرا و مطالعه
داریم در نظر داریم این شاخص را به رقم

 38درصد برسانیم که این رقم معادل
متوسط کشوری است اما در بخش آب
زیرزمینی دیگر امکان توسعه وجود ندارد و
ما در این بخش به لحاظ محدودیت برداشت
و در معرض خطر بودن آب زیرزمینی به
لحاظ کمیت و کیفیت با چالش مواجه
هستیم و نیازمند مشارکت مردم و همینطور
اجرای طرح های متعدد تعادل بخشی برای
حفظ این منابع می باشیم .مدیرعامل آب
منطقه ای مازندران با اشاره به محدودیت
های منابع آب از آب بندان ها بعنوان یک
میراث بجای مانده از گذشته یاد کرد و گفت:
آب بندان که ویژه شمال کشور هستند
سدهایی خارج از بستر بوده که در گذشته
به خاطر محدودیت امکانات امکان سد در
این مناطق وجود نداشته لذا گذشتگان ما
با استفاده از شرایط طبیعی بیش از 800
قطعه آب بندان را در وسعت  16هزار
هکتار ایجاد کردند .رییس هیئت مدیره آب
منطقه ای مازندران در ادامه با برشمردن
ویژگی های رودخانه های مازندران و نقش
آنها گفت :رودخانه های مازندران از منظر

تامین آب شرب ،تامین آب کشاورزی،
تعدد رودخانه ها ،منظره گردشگری ،تامین
مصالح رودخانه ای و همچنین محدودیت
زمین مهم بوده که همه ی مباحث در بحث
قراردادی می تواند مدنظر قرار گیرد.
ایشان در پایان با اشاره به تجارب آب
مازندران در زمینه ی مباحث قراردادی به
تجارب آب منطقه ای مازندران در خصوص
احداث سد به روش  DBاستفاده از روش
فدیک ،احداث نیروگاه به روش  B.O.Oو
سرمایه گذاری در زمینه محیط پیرامونی
سد ها و رودخانه ها و تعیین چارچوب
مشخص برای اینگونه قراردادها پرداخت.
در این نشست تخصصی آقای مهندس
داودیان ضمن تشریح طرح های توسعه
منابع آب مازندران تعداد قرارداد های این
شرکت را  576مورد اعالم کرد به مبلغ 23
هزار  948میلیارد ریال اعالم کرد و گفت:
این تعداد قرارداد  50مورد آن مربوط به
سد 26 ،مورد آن شبکه 114 ،مورد آن
طرح های آبرسانی 386،مورد آن طرح های
زودبازده می باشد.
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خبر کوتاه
به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي :

شرکت گاز استان کردستان با افتتاح
وآغاز عمليات  178پروژه گازرسانی به
استقبال دهه مبارک فجر می رود

در گرامیداشت چهلمين سالگرد پیروزی انقالب
شکوهمند اسالمی و پاسداشت ایام اهلل دهه مبارك فجر
شرکت گاز استان کردستان با افتتاح و آغاز عمليات 178
پروژه گازرسانی روستایی  ،صنعتی و تجاری به استقبال دهه
مبارک فجر می رود.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان،
مهندس احمد فعله گری در باره افتتاح پروژه های دهه مبارک
فجر  ،گفت :با بهره برداری از طرح های گازرسانی در دهه
مبارک فجر سال جاری ضریب نفوذ در بخش های مختلف
خانگی  ،تجاری و صنعتی با ارتقاء قابل توجه ای روبرو بوده
و بخصوص این افزایش در بخش روستایی قابل مالحظه می
باشد .
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در خصوص
جزئیات گازرسانی به روستاها استان اظهار داشت :به مناسبت
گرامیداشت این ایام مبارک  32روستای این استان از نعمت
گاز طبیعی برخوردار شده و ضریب نفوذ گاز در جمعیت
روستایی که در اواخر سال گذشته  80درصد بود به  88درصد
ارتقاء می یابد .
وي اضافه كرد  :در دهه مبارك فجر و به مناسبت
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي تعداد كل
پروژه هاي قابل افتتاح  102مورد و تعداد پروژه هاي آماده
اجراء  76مورد است .
مهندس فعله گری هزینه گازرسانی به این پروژهها
را  791میلیارد ریال ذكر كرد و گفت :با افتتاح پروژه هاي
گازرساني روستايي  2هزار و  594خانوار با جمعیتی معادل
 8هزار و  971نفر در  32روستا استان كردستان از نعمت گاز
طبیعی بهرهمند می شوند.
وی خاطرنشان کرد :با گاز دار شدن این روستاها،
سالیانه به طور متوسط  8میلیون لیتر در مصرف سوخت مایع
صرفهجویی میگردد و ميزان بودجه هزينه شده براي افتتاح
پروژه هاي گازرساني روستايي را  226ميليارد ريال ذكر كرد.
وی در ادامه گفت :در حال حاضر  1هزار و 148روستای
استان کردستان از نعمت گاز طبیعی برخوردارست که با گاز
رسانی به این 32روستا تعداد روستاهای گازدار این استان به
1هزار و  180روستا افزایش می یابد  .مدير عامل شركت گاز
استان كردستان مهمترين پروژه هاي گازرساني روستايي قابل
افتتاح دهه فجر را اينگونه بيان كرد  :مهمترين و بزرگترين
روستايي كه در دهه فجر سال جاري از نعمت گاز طبيعي بهره
مند مي گردد روستاي تاريخي و مذهبي نگل است كه قرآن
تاريخي مربوط به زمان خاتم النبين محمد مصطفي (ص) در
آن قرار دارد اشاره كرد و ساير روستاهاي كه در دهه مبارك
فجر افتتاح مي گردد و از جمعيت قابل مالحظه اي برخوردار
مي باشند مي توان روستاهاي مثل هه شميز  ،سو  ،نشور ،
ژيوار  ،سرهويه و روار را نام برد.
اين مقام مسئول اضافه كرد  :در دهه مبارك فجر عمليات
اجرايي تعداد  76پروژه گازرساني روستايي شروع خواهد
گرديد كه ميزان بودجه در نظر گرفته شده براي اتمام اين
پروژه ها  465ميليارد ريال است .

