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شماره 5654

خبر

شهرستان
خبر

مدیر امور آبفا شهرستان دیواندره
خبرداد:

راه اندازی دستگاه کلرزنی به
روش الکترولی از نمک طعام
ســنندج -محمدی ،مدیــر امور آبفا شهرســتان
دیواندره گفت :نصب این دستگاه در راستای استفاده
از تکنولوژیهــای نوین در گندزدایی و ایمنســازی
آب شرب شهروندان اســت.به گزارش روابط عمومی
شرکت آب وفاضالب شهری اســتان کردستان ،خالد
مقصودی افزود :از مزایای این دستگاه تأمین پایدار آب
سالم و قابل شرب در شــبکههای توزیع حتی با وجود
فرسودگیلولههایشبکهآبرسانیوهمچنینپایداری
شاخصهایکنترلکیفیوکاهشافتکلرباقیماندهاز
ابتداتاانتهایشبکهاست.ویاظهارداشت:کلرتولیدی
دســتگاه مذکور دارای اثر باقیمانده در آب اســت که
موجبتضمیننسبیسالمتیآبدرتماممسیرشبکه
آبرسانی میشود.مدیر امور آبفا دیواندره تصریح کرد:
از دیگر ویژگیهای این سیستم ،از بین بردن پاتوژنها
(عوامل بیماریزا) ،جلوگیــری از ایجاد بوی نامطبوع،
کنترل رشــد انگل ،حفظ عناصر معدنی مهم در آب و
جلوگیری از تولید جلبک است.مقصودی خاطرنشان
کرد:اینطرحدرمقایسهباروشکلرزنی،موجبحذف
خطراتناشیازحملونقلونگهداریسیلندرگازکلر
و نیز انفجار آن میشود و عدم نیاز به آموزش مستمر و
استفاده از لوازم ایمنی برای مواظبت در مقابل گاز کلر
برای اپراتور و همچنین نیاز نداشتن دستگاه اسکرابر و
حوضچههای آهک برای خنثیسازی گاز کلر از دیگر
نقاطقوتآنبهشمارمیرود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان
کردستان:

کردستانی ها  ۱۷,۵میلیارد تومان
زکات پرداخت کردند
ســنندج  -فردین محمدی مدیر کل کمیته امداد
امام خمینی اســتان کردســتان با بیان اینکه مردم
نیکوکار کردســتان در هشــت ماهه نخست امسال
 ۱۷میلیــارد و  ۵۰۰میلیون تومــان زکات پرداخت
کردندگفت  :با جمع آوری این میزان ،شــاهد تحقق
 ۹۷درصدی برنامه زکات امســال بــوده ایم .محمد
رسول شیخی زاده ضمن بیان اینکه سه میلیارد و۵۰۰
میلیون تومان از این مبلغ ،زکات غالت و هشت میلیارد
و۵۰۰میلیونتومانزکاتفطریهبودهاست،افزود:پنج
میلیارد تومان نیز زکات مال التجــاره و  ۵۰۰میلیون
تومان نیز سایر اموال زکوی بوده است.وی با بیان اینکه
تعهد زکات امسال جمع آوری ۱۸میلیارد تومان است،
گفت :ســال گذشــته  ۱۷میلیارد تومان زکات جمع
آوری شد.شــیخی زاده با اشــاره به اینکه  ۱۰۰درصد
زکات جمع آوری شده در این استان هزینه شده است،
ادامه داد :کمیته امداد  ۷۰درصــد از این زکات را برای
امور فقرا و نیازمندان همچــون پرداخت کمک هزینه
تحصیلی ،درمانی ،معیشت ،مســکن و ازدواج هزینه
کرده است و  ۳۰درصد نیز برای ساخت پروژه های عام
المنفعه صرف شده است.مدیر کل کمیته امداد استان
کردستان گفت:تمامی هزینه کرد زکات با همراهی و
همکاری معتمدین محل ،امامان جماعت و نیکوکاران
و مردم همان محل جمع آوری شــده ،هزینه و صرف
شدهاست.

برگزاری دومین همایش پیاده روی
خانوادگی مخابرات در منطقه
مرکزی
همزمان با سراسر کشور دومین همایش پیاده روی
خانوادگی مخا برات در منطقه مرکزی با پیام ارتباطی
فراگیر برگزار شد .این همایش با حضور مهندس ملک
حســینی مدیر مخا برات منطقه مرکــزی وجمعی از
کارکنان شاغل وبازنشســته مخا برات منطقه مرکزی
باتفاق خانواده های آنان در منطقه گردشــگری کوی
گــردوی اراک برگزار شــد .در ادامه همایش مهندس
فرهادی مدیر تجاری مخا بــرات منطقه مرکزی طی
ســخنانی به معرفی طرح های جدیدهمــراه اول از
جمله بسته های 50میلیون تومانی دراستان مرکزی
پرداخت ودرپایاناینهمایشبهقیدقرعهدههاجوایز
کارت هدیه نقدی وسیمکارت کارت دائمی همراه اول
بههمکاراناهداشد.

اعزام دو دستگاه خودرو و 5
آتشنشان از شهرداری اراک به
عنوان خادمین زائرین حسینی به
مهران و نجف اشرف
به گزارش اداره ارتباطات و امور بینالملل شهرداری
اراک؛ سازمان آتشنشــانی اراک در قالب دو دستگاه
خودروی آتشنشــانی و  5آتشنشــان ،بــه زائرین
پیادهروی اربعین حســینی در مهران و نجف اشــرف
خدماتایمنیارائهمینماید.آقازیارتیدراینخصوص
اظهار داشت :با توجه به نزدیک شدن ایام اربعین سید و
ساالرشهیدانحضرتاباعبداهللالحسین(علیهالسالم)
و سیل هموطنان و مشتاقان برای سفر به نجف اشرف و
پیادهروی به سمت کربالی معلی ،با هماهنگیهای به
عمل آمده دو دستگاه خودروی آتشنشانی به همراه 5
مأمور آتشنشان به سمت مرز مهران اعزام شدند.وی
در خصوص اینکه مسوولیت بازرســی ایمنی تمامی
موکبهای استان مرکزی در ایران و عراق ،توسط ستاد
اربعینبهعهدهاینسازمانواگذارشدهاست.

درمراسمیباحضورفرمانداروجمعیاز
مسئوالنبافق

شبکه آبرسانی روستایی در استان مرکزی دچار فرسودگی است
مدیرعاملشرکتآبوفاضالبروستاییاستانمرکزیگفت:
شبکه آبرسانی روستایی در عمده روستاهای استان مرکزی دچار
فرســودگی بوده و در ۲۴۶روستا باالی  ۲۰ســال قدمت دارد.پ
یوسف عرفانی نسب در پنجمین جلسه شورای حفاظت از منابع
آبی اســتان مرکزی در اراک ،اظهار داشت :شاخص بهرهمندی از
خدمات شــرکت آب و فاضالب روســتایی در روستاهای استان

مرکزی  ۸۸درصد اســت که میانگین کشــوری  ۷۴درصد ثبت
شده اســت.وی افزود :تعداد روســتاهای باالی ۲۰خانوار استان
مرکزی ۱۵۱ ،روستا اســت که وزارت نیرو و دولت تعهد کردند تا
پایان سال  ،۹۸این  ۱۵۱روســتا نیز تحت پوشش آب و فاضالب
روستایی قرار بگیرد.عرفانی نسب خاطرنشان کرد :از ۳۰روستای
باالی  ۱۰۰خانوار استان ،سه روستا شامل روستاهای حسین آباد

زرندیه،قلعهحمیدشازندونظمآباداراکتحتپوشششرکتآب
و فاضالب شهری قرار دارند.وی ادامه داد :یکی از مصوبات شورای
سالمت استان این است که با همکاری فرمانداران این روستاها نیز
زیر پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی قرار بگیرند که اگر این
اتفاق بیفتد روستاهای تحت پوشــش از  ۸۸درصد به  ۹۸درصد
افزایشپیدامیکند.

دكتر جمشيد رضایی رئيس دادگستري شهرستان لنجان:

ذوب آهن اصفهان  ،توسعه شهرستان لنجان را رقم زده است

دكتر جمشــيد رضایی رئيس دادگســتري
و دكتر مصطفي مظاهري دادســتان عمومي و
انقالبشهرستانلنجانبهاتفاقجمعيازقضات
دادسرا و محاكم حقوقي و كيفري اين شهرستان
در روز دوشــنبه  19آذرماه ســال جاري ضمن
حضوردرذوبآهناصفهانوبازديدازخطتوليد
شــرکت با مهندس يزدي زاده مدير عامل اين
شركتديداروگفتگونمودند.
دراينديداركهجمعيازمديرانذوبآهننيز
حضور داشتند مهندس يزدي زاده با برشمردن
آخرين شــرايط اقتصادي و توليدي ذوب آهن
گفت  :اين شركت هم اكنون با حدود  55درصد
ظرفيت خود به توليد پرداخته و افزایش ميزان
توليد شركت به بيش از ســه ميليون تن منوط
به فراهم شدن مواد اوليه و از جمله سنگ آهن و
تالش همگاني كاركنان شــركت است و مسلم
اســت كه با افزايش توليد ،معيشــت كاركنان
و تمامي شــركت ها و افراد مرتبط با اين صتعت
در سطح جامعه وکشور بهبود يافته و در نتيجه

نابساماني ها و جرايم كاهش مي يابد  .مهندس
يزدي زاده همچنين با اشــاره به مسئوليت هاي
اجتماعيشركتبهتشريحاقداماتذوبآهندر
جهتكاهشآاليندگيهادرخطتولیدكارخانه
از جمله آگلومراسيون ،كك ســازي ،كوره بلند

و فوالدسازي اشــاره كرد و يادآور شد  :ذوب آهن
اصفهان بيشــترين هزينه هاي ممكن را در به
كارگيري تجهيزات كاهش دهنده آالينده ها به
كار گرفته و با داشتن  16هزار هكتار فضاي سبز
،دارایبزرگترينجنگلمصنوعيكشوراست.

در ادامه ايــن ديدار دكتر جمشــيد رضایی
رئيس دادگستري شهرستان لنجان نيز ضمن
ابراز خوشنودي از حضور در ذوب آهن اصفهان از
اقدامات مختلف اين شركت در حوزه مسئوليت
هاي اجتماعــي قدردانی نمود و بــر تعامالت و
همكاري های بيشتر درجهت حل پرونده های
قضاییمرتبطتاكيدنمود.
دكتر رضایی با اشــاره به توســعه اقتصادي
اجتماعي شهرســتان لنجان  ،بخش عمده اين
توسعهرامديونصنعتذوبآهندانستوگفت
 :اقدامات زيســت محيطي ذوب آهن چشمگیر
بوده و موفقيت هاي به دست آمده در اين زمينه
موردتوجهوحمايتمردمومسئولينمنطقهقرار
گرفته اســت  .الزم است كه ضمن گسترش اين
اقدامات،اطالعرسانيمناسبنيزصورتگيرد.
وي افزود حضــور در ذوب آهــن و بازديد از
شرايط اين كارخانه و شنيدن نظرات مديران آن
بر آگاهی ،برداشت و قضاوت صحيح تر همكاران
قضاييموثراست.

در پنج سال اخیر در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان صورت گرفت:

رشد420درصدیسرمایهگذاریبخشخصوصیدراجرایتاسیساتفاضالبشهری
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت :از
ســال  87تا  92حجم ســرمایه گذاری بخــش خصوصی در
اجرای تاسیسات فاضالب شــهری  274میلیارد ریال بوده در
حالیکه این رقم از ســال  92تا  97به بیش از  11642میلیارد
ریال رسیده است که بیانگر رشــد  420درصدی در این زمینه
می باشد .
مهندس هاشــم امینی به انواع روش های سرمایه گذاری
بخش خصوصی در تاسیســات فاضالب شــهری اشاره کرد و
تصریح نمود :در پنج ســال اخیر بخش خصوصی به روش های
مختلف از جمله بیــع متقابل به مبلــغ  5784میلیارد ریال ،
فایناس جاری به مبلغ  1228میلیــارد ریال ،فایناس خارجی
 4600میلیــارد ریــال 30 BOT ،میلیارد ریــال در اجرای
تاسیسات فاضالب شــهری استان اصفهان ســرمایه گذاری
نمودند
وی به اجرای شبکه فاضالب در شهر های مختلف استان که
با روش ســرمایه گذاری بیع متقابل در دستور کار قرار گرفت
پرداخت و بیان داشــت:اجرای شــبکه فاضالب در شهرهای
مبارکه و لنجان با ســرمایه گذاری شــرکت فوالدمبارکه به
مبلغ  1215میلیارد ریال،اجرای شــبکه فاضــاب و احداث
تصفیه خانــه فاضالب در شــهر نجف آباد با ســرمایه گذاری
 300میلیارد ریالی شرکت سازه گســتر منفرد ،اجرای شبکه

فاضالب شهر دولت آباد با سرما یه گذاری  140میلیارد ریالی
شــهرداری دولت آباد ،اجرای شــبکه فاضالب شهر نجف آباد
با ســرمایه گذاری  1200میلیــارد ریالی شــهرداری نجف
آباد ،اجرای شــبکه فاضالب شــهر خورزوق با سرمایه گذاری
 80میلیارد ریالی شــهرداری خورزوق،اجرای شبکه فاضالب
شهر دستگرد با ســرما یه گذاری  80میلیارد ریالی شهرداری
دستگرد،اجرای شبکه فاضالب شهر گرگاب با سرمایه گذاری
 30میلیارد ریالی شــهرداری گرگاب  ،اجرای شبکه فاضالب
شهر دهق با سرما یه گذاری  150میلیارد ریال شهرداری دهق
،اجرای شبکه فاضالب شهر های زیبا شهر و دیزیچه با سرمایه
گذاری  489میلیارد ریالی شرکت فوالد مبارکه ،اجرای شبکه
فاضالب فوالدشهر با سرمایه گذاری  2100میلیارد ذوب آهن
بوده است .

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان حجم
ســرمایه گذاری فایناس جاری را  1228میلیارد ریال برآورد
کرد اظهار داشت :اجرای شــبکه فاضالب نجف آباد با اعتباری
بالغ بــر  680میلیارد ریال  ،اجرای شــبکه فاضــاب درچه با
اعتباری بالغ بــر  170میلیارد ریال ،اجرای شــبکه فاضالب
تیران با اعتباری بالغ بــر  346میلیارد ریال و اجرای شــبکه
فاضالب در شــهر اصفهان با اعتباری بالغ بر  32میلیارد ریال
بوده که ازطریق فایناس جاری تامین شد.
وی بازسازی شــبکه فرســوده فاضالب شــهر اصفهان را
ضروری خوانــد و تصریح کرد :حدود نیم قرن اســت از قدمت
شبکه فاضالب شهر اصفهان می گذرد این در حالیست که از ٣
هزار و  ٧٠٠كيلو متر شبكه فاضالب شهر اصفهان ،حدود ٢٤٠
كيلومتر آن را خطوط اصلــي با اقطار بيــش از  ٥٠٠ميليمتر
تشــكيل مي دهد كه از اين رقــم بيــش از  ١٥٠كيلومتر آن
فرسوده است که در حال حاضر بازسازي و اصالح آن با سرمایه
گذاری  4600میلیارد ریالی فایناس خارجی در دســتور کار
قرار گرفت .
رئیس هیــات مدیــره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب
اســتان اصفهان افزود :احــداث نیروگاه بیــوگاز تصفیه خانه
جنوب با سرمایه گذاری  30میلیارد ریالی به روش BOTدر
دستور کار قرار گرفت.

شهردار سندج خبر داد:

طرح ساماندهی دستفروشان از اول دی ماه اجرای خواهد شد

ســنندج -فردین محمدی شــهردار سنندج
از آغاز اجــرای فاز نخســت طرح ســاماندهی
دستفروشــان از اول دی مــاه ســالجاری خبر
داد و گفــت :در فاز نخســت این طــرح تمامی
دستفروشان خیابان فرودســی در قالب روز بازار
و شب بازار ساماندهی می شوند.
بــه گــزارش ارتباطــات و امور بیــن الملل
شهرداری مهندس حشــمت اهلل صیدی  ،افزود:
وجود دستفروشــان در معابر هسته مرکزی یکی
از مهم ترین مشکالت سطح شهر است که سالها
باعث ایجاد ترافیک ،آشفتگی بصری و نارضایتی
شهروندان شده است.
وی اظهار داشــت :یکی از برنامه شهرداری و
شورای اسالمی شــهر در این دوره که با جدیت و
برنامه ریزی اصولی در جهت عملیاتی نمودن آن
بودیم اجرای طرح ساماندهی دستفروشان بود.
صیــدی گفت :معاونــت خدمات شــهری و

سازمان ساماندهی مشاغل شهری این شهرداری
با انجــام مطالعات کارشناســی ودر جلســات
مستمردرســالجاری کلیات طرح ســاماندهی
دستفرشان را تدوین و در صحن شورای شهر هم
اجرای این طرح به تصویب رسید.
شهردارســنندج با بیان اینکه برخورد قهری
با دستفروشــان تنها پاک کردن صورت مسئله
است افزود :جلسات متعددی با دستفروشان هم
برگزار شد و تمام سعی مجموعه شهرداری هم بر
اجرای طرح ساماندهی دستفرشان با حفظ شأن
و کرامت آنها است
وی عنوان کرد :در راســتای اجرای این طرح
دستفروشــان در قالــب روز بازار و شــب بازار
ساماندهی می شــوند که برای برپایی این بازارها
مجوزات الزم از دستگاههای مرتبط و ذیربط هم
اخذ شده است.
شهردار سنندج از آغاز فازنخست اجرای طرح

ساماندهی دستفروشان از اول دی ماه سالجاری
خبر داد و گفت :در فاز نخســت اجرای این طرح
دستفروشان خیابان فردوسی در قالب روز بازار و
شب بازار ساماندهی می شوند.
مهندس صیدی اعالم کرد :براساس مجوزات
صادر شــده پارک دیدگاه بعنوان اولین روز بازار
برای دستفروشــان تعیین شــده که هــر روز از
ســاعت  9صبح الی  17عصر دستفروشــان می
توانند در ایــن مکان اقدام به فــروش اقالم خود
نمایند.
وی افزود :میــدان آزادی تا ســه راهی بلوار
برادران شــهید نمکی هم برای برپایی شب بازار
تعیین شد و با مسدود شــدن این مسیر هر روز از
ساعت 19الی  24شــب دستفروشان می توانند
در معبر سواره رو اقدام به دستفروشی کنند.
مهندس صیــدی تصریح کــرد :بــا یکی از
پیمانکاران که در این زمینه ســابقه اجرای این

طرح را دارد قرارداد عقد شــده و ایــن پیمانکار
موظف به اجرای دقیق این طرح است.
وی گفت :در راســتای مدیریت و کنترل بهتر
روز بازار و شــب بازار اپلیکیشــنی تهیه شده که
تمامی اطالعات دستفروشــان در آن وارد شده و
شــهروندان هم می توانند با نصب این اپلیکیشن
انتقادات و پیشــنهادات خود را در خصوص نحوه
مدیریت این بازار ارائه نمایند.
مهندس صیــدی عنوان کرد :پــس از اجرای
موفق ساماندهی دستفروشان خیابان فردوسی
نسبت به ســاماندهی دیگر دستفروشان خیابان
های اصلی سطح شهر هم اقدام خواهد شد.
شهردار ســنندج اجرای موفق این طرح را در
گرو مشــارکت تمام شــهروندان و دستفروشان
دانست و گفت :باید دیگر دستگاههای ذیربط هم
در راستای اجرای بهتر این طرح همکاری الزم را
با شهرداری داشته باشند

تأکید مدیرعامل فوالد مبارکه بر حل مشکالت بازنشستگان شرکت

مهنــدس حمیدرضــا عظیمیــان مدیرعامــل فـــــــــــوالد
مبــــــــــارکه روز چهارشنـــــبه  21آذرماه با اعضای جدیـــــد
هیئــــــتمدیـــــــرۀ کانــــــــــون بازنشستگان فوالد مبارکه
دیـــــــداروطیسخنانیاظهارکرد:بازنشستگانبهعنوانسرمایههای
اصلی سازمان در ســاخت ،بهرهبرداری و توسعۀ شــرکت فوالد مبارکه
اصلیتریننقشراایفاکردهاند.
در این جلسه که معاون ســرمایهگذاری و امور شرکتها و معاون
نیرویانسانیوسازماندهیفوالدمبارکهنیزحضورداشتند،مهندس
عظیمیان ضمن قدردانی از خانوادۀ همکاران بازنشــــسته ،تکریم
بازنشستــــــگان را وظیفۀ مدیریت شرکت دانســت و با تاکید بر

ضرورتتداومارتباطوهمکاریمدیریتشرکتبابازنشستگانعزیز،
تصریح کرد :باید در رفع مشکالت معیشــتی و درمانی این عزیزان
اهتمامبیشتریداشتهباشیم.
وی با اشــاره به برخی مشــکالت جاری در صندوق بازنشستگی
تصریح کــرد :باید با همــکاری صندوق بازنشســتگان بــه دنبال
راهکارهاییباشیمتامشکالتبازنشستگاندراینحوزهرفعشود.
به گزارش خبرنگار فوالد ،در این جلســه آقــای فاطمی رئیس
هیئت مدیره کانون ضمن معرفی سایر اعضای هیئت مدیره تصریح
کرد :برگزاری این گونه جلسات با حضور مدیر عامل شرکت حاکی از
این است که شرکت فوالد مبارکه اهمیت خاصی برای بازنشستگان

محترم و خانوادههای معزز ایشان قائل اســت .وی از همکاری های
فوالدمبارکهدرخصوصتوجهبهبازنشستگانشرکتوارائهخدمات
رفاهیخصوصادربخشبیمهدرمانیتقدیرکرد.
درادامه،ایازاسماعیلیمعاوننیرویانسانیوسازماندهیشرکت
با بیان اینکه کانون بازنشستگان نقطۀ اتصال فوالد مبارکه با جامعۀ
معززبازنشستگاناست،ازاینکهکانونبازنشستگانتاکنونتوانسته
استنقشخودرابهخوبیایفاکندقدردانیکرد.
بهگزارشخبرنگارفوالددرجریانبرگزاریایننشستمدیرعامل
شرکت دستورات الزم را جهت پیگیری مسائل و مشکالت برخی از
بازنشستگانباصندوقبازنشستگیصادرکردند.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان مطرح کرد:

عملکرد مطلوب سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان در حوزه ورزش

گلستان – اســماعیلی  -مدیرکل ورزش و جوانان
گلســتان از عملکرد مطلــوب ســازمان فرهنگی،
اجتماعی و رزشی شــهرداری گرگان در حوزه ورزش
تقدیر کرد .بهمــن طیبی در دیدار با رئیس ســازمان

فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان اظهار
کرد :خشبختانه فعالیتهای این سازمان بخصوص در
عرصه ورزش بسیار قابل تقدیر است.وی به نقش مهم
مشارکتهای مردمی در توســعه ورزش اشاره کرد و

گفت:درهرعرصهایودرهراقدامی،حضورومشارکت
مردمنقشموثــریداردوبهواقعاگرمشــارکتهای
مردمی نباشــد نمیتوان به موفقیت مورد نظر دست
یافت.مدیرکل ورزش و جوانان گلســتان تصریح کرد:

در این میدان بزرگ یعنی توســعه ورزش همگانی و
قهرمانی،نقشجوانانونوجوانانرانبایدنادیدهگرفت
که خوشبختانه سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداریگرگاندراینعرصهپررنگظاهرشدهاست.

اولین مدیرعامل شرکت سنگآهن
بافق کتابهای خود را به کتابخانه
آهنشهر اهدا کرد
خلیل راستار ،اولین مدیرعامل شرکت سنگ آهن
مرکزیبافقدرمراسمیکهباحضورفرمانداروجمعیاز
مردمومسئوالنبافقبرگزارشد130،جلدازکتابهای
نفیس خود را به کتابخانه عمومی «شــهید بهشتی»
آهنشهراهداکرد.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل کتابخانههای
عمومی یزد ،در ابتدای این مراســم علیاکبر رحیمی
بافقی ،مدیرعامل شرکت سنگآهن مرکزی بافق ،یاد
وخاطرهمدیرانپیشــیناینشرکتراگرامیداشتو
تالشتمامیکارکنانوکارگراناینمجموعهراستود.
وی بر نقش پررنگ شرکت سنگ آهن در توسعه امر
کتابوکتابخوانیدربافقوشهرکآهنشهرتأکیدکرد
و گفت :مدیریت سنگآهن بافق در تالش است کتاب
یکی از اجزای زندگی کارکنان و کارگران این مجموعه
باشد و شخص بنده نیز مطالعه را جزو برنامههای ثابت
روزانهخودقراردادهام.
خلیل راستار ،اولین مدیرعامل شرکت سنگ آهن
بافق نیز در این مراســم مطالبی در خصوص مشکالت
زمان حضور خود در شــرکت ،اهدافــش در چارچوب
احیایسنگآهنوتالشوپشتکارپرسنلشرکتبیان
کرد.
ویبااشارهبهاهدایمجموعهاینفیسازکتابهای
شخصی خود به کتابخانه آهنشــهر ،تصریح کرد :این
مجموعه شامل 130جلد کتاب ارزشمند و مفید است
که امیدوارم مطالعه آنها برای اعضا و مراجعان کتابخانه
آهنشهرنیزسودمندباشد.
راســتار همچنین ابــراز امیــدواری کرد ســایر
پیشکســوتان شــرکت ســنگآهن نیز داشتههای
مطالعاتی خــود را برای اســتفاده بهینــه دیگران به
کتابخانههااهداکنند.
محمد زادهرحمانی ،فرماندار بافق نیز در سخنانی با
تأکید بر زنده نگه داشتن یاد گذشتگان ،اظهار داشت:
متأسفانهکتابدرجامعهمامظلومواقعشدهاستوباید
باتوجهوتالشبیشتر،همنشینیبااینیاردیرینهرازنده
کنیم.
ویباقدردانیازاقدامارزشمندنخستینمدیرعامل
سنگآهنبافقدراهدایمجموعهایازکتابهایخود
به کتابخانه ،از اهدای مجموعه  50جلدی از کتابهای
استادقلمسیاهبهکتابخانهشهیدبهشتیآهنشهرخبر
داد.
الهامآقایی،رئیسادارهکتابخانهشهرستانبافقنیز
اهدای کتاب را امری نیک و پســندیده دانست و گفت:
اهدایکتابعالوهبراینکهمیتواندتجربیاتمطالعاتی
افراد را در اختیار تعداد بیشتری از افراد جامعه قرار دهد،
باعثغنایهرچهبیشترمنابعکتابخانههاخواهدشد.
وی همچنین از اقدام فرهنگی و ارزشــمند راستار،
مدیرعاملپیشینسنگآهنبافقتشکرکرد.
شعرخوانی توسط یکی از اعضای کودک کتابخانه و
تقدیرازحرکتفرهنگیوارزشمندخلیلراستارازدیگر
برنامههایایننشستبود.

مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستان
اصفهاناعالمکرد:

با اجرای  4درصد باقیمانده شبکه
فاضالب فالورجان در آینده نزدیک
بعنوان یک شهر سبز معرفی می گردد
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان
در ساعت 21شب گذشــته با حضور در میز خدمت در
مسجد محله باغ شهرســتان فالورجان گفت :در حال
حاضر بیش از  96درصد مردم شــهر فالورجان تحت
پوششخدماتشبکهفاضالبقراردارندوتنهاساکنان
محلهباغ،فالورجانازخدماتشبکهفاضالببرخوردار
نیستند که از هفته آینده اجرای شــبکه فاضالب این
محله هم در دستور کار قرار می گیرد با اجرای  4درصد
باقیماندهشــبکهفاضالبفالورجان،بعنوانیکشهر
ســبز معرفی می گرددمهندس هاشم امینی استفاده
همه آحاد مردم از خدمات شــبکه فاضالب را ضروری
دانست و عنوان کرد:بســتری باید فراهم شود که همه
مردم بتوانند از خدمات شبکه فاضالب بهره مند شوند
در این میان آن اقلیت محدود در شهرستان فالورجان
کههنوزنتواستندتحتپوششخدماتشبکهفاضالب
قرارگیرندمیتوانندبهصورتاقساطبلندمدتانشعاب
فاضالبراخریدارینمایند.
وی ارتقاءسطح بهداشت عمومی و کاهش آالینده
های زیســت محیطی رااز مزیت های برخــورداری از
خدمات شبکه فاضالب دانست و خاطرنشان ساخت:
به رغم مشکالت اقتصادی که با آن مواجه هستیم همه
تالش ما این اســت تدبیری در نظر گرفته شود تا همه
مردم در هر شــرایط اقتصادی که قرار دارند بتوانند از
خدماتشبکهفاضالببهرهمندشوند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با
بیان اینکه در حال حاضر خدمات آبفا در سطح استان
به بیش از 100شهر و 300روستا ارائه می شود تصریح
کرد  :هم اکنون شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان
به مشترکینبیش از 100شــهرو 300روستاخدمات
ارائهمیدهدایندرحالیســتکهخطآبرسانی1400
اصفهان بزرگ از میان شهرســتان فالورجان عبور می
کند که ایمنی این خط برای مســئوالن امر بسیار حائز
اهمیتاست.
ویافزود:امینتخطآبرسانی 1400اصفهانبزرگ
برای ما بسیار حیاتی است چراکه تامین آب شرب بیش
از 3میلیوننفربهپایداریآنبستگیداردولیسالمتو
آسایشساکنانیکه اینخطازمحلهآنانعبورمیکند
هم برای ما مهم قلمداد می شــود و در این راستا تدابیر
الزمدرنظرگرفتهمیشود.

