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خبــر
هشتمین نشست کارگروه رفاهی و انگیزشی
صنعت آب و فاضالب کشور در گلستان

گرگان-قهرمان
ش��رکت آب و فاض�لاب گلستان؛ میزب��ان هشتمین نشس��ت کارگروه
رفاهی و انگیزشی با حضور معاونین مالی و پشتیبانی و مدیران امور عمومی
شرکتهای آب و فاضالب استانها بود.
هشتمی��ن نشست کارگ��روه رفاهی و انگیزش��ی که با ه��دف ارتقاء و
بهب��ود امور رفاهی و رسیدگی به وضع زندگ��ی کارکنان و افزایش انگیزش
نیروی انسانی ش��اغل در صنعت با حضور معاونین و مدیران ش��رکت های
آب و فاضالب استانهای اصفهان ،یزد ،خراسان ش��مالی ،آذربایجان شرقی،
مشه��د ،ش��یراز ،همدان ،فاضالب تهران و آب و فاض�لاب استان تهران به
ریاست مدیرکل دفتر امور اداری و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور برگزار شد.
محم��د ه��ادی رحمتی مدی��ر عامل و رئی��س هیئت مدیره ش��رکت
آب و فاضالب گلستان ضمن ارایه فعالیتهای ش��اخص ش��رکت در توسعه
و انگی��زش نیروی انسانی درخصوص استرات��ژی سهیم کردن کارکنان در
منافع و نتایج افزایش بهرهوری شرکت اظهار کرد:با این روش کارکنان نهایت
تالش خود را جهت توسعه و موفقیت شرکت بکار خواهند بست و در نتیجه
فشارهای مالی و اقتصادی نیروی انسانی نیز کاهش مییابد .
در ادامه حمید مظفریان مدیرکل دفتر امور اداری و پشتیبانی ش��رکت
مهندسی آب و فاضالب کشور گفت :بررسی نظامنامه وش��اخصهای ارزیابی
خدمات رفاهي و انگیزش��ی کاركنان صنع��ت آب و فاضالب  ،تصمیمگیری
ب��ر اجرای موثر جشن��واره پشتیبان آب و سامانده��ی مراکز اقامتی صنعت
آب و فاضالب کشور از اهداف هشتمین جلسه کارگروه می باشد .
در بخش دیگرمدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری ضمن تشریح
بخشنامههای بازنشستگی همکاران صادره از وزارت نیروگفت :عملکرد ما در
زمان بازنشستگی افراد ،تاثیر فراوانی بر نحوه کار و انگیزش نیروهای شاغل
دارد.
شهردار باغستان:

تصویب احداث دوربرگردان در ورودی ایران یاسا

شهریار-برزگر
به گزارش امور روابط عمومی و بین الملل ش��ورای اسالمی و شهرداری
باغستان؛ رنجبر ش��هردار باغستان از تصویب احداث دوربرگردان در ورودی
ایران یاسا در جلسه فرعی شورای ترافیک باغستان خبر داد.
ب��ا توجه به ساخت میدان ورودی سعیدآباد در ورودی ش��هر باغستان،
به منظور تسهیل در عبور و مرور ش��هروندان و مردم ،دوربرگردان جدید در
ورودی ایران یاسا ایجاد می شود.
وی گفت:جه��ت رف��اه ح��ال ش��هروندان و رهگ��ذران از این ش��هر و
با توجه به تصویب این موضوع در جلسه فرعی شورای ترافیک بعد از تائید
ش��ورای ترافیک ش��هرستان وهمچنین مکاتبات با اداره راهداری شهرستان
ش��هریارنسبت ب��ه اجرای طرح ش��هرداری اق��دام می گ��ردد.در این طرح
دوربرگردان جدید در ورودی صاایران احداث میشود تا از بینظمی ترافیکی
و همچنین حجم باالی ترافیک کاسته شود.
حمید جبلی دبیر ش��ورای ترافیک در همین رابطه گفت:جلسه شورای
ترافیک باغست��ان باحضور مهندس مهرزاد رئیس اداره راه،مهندس میرزایی
نماین��ده فرمان��داری ش��هریار،مهندس حسینی معاون عمرانی ش��هرداری
باغستان،مهندس جنگجو عضو ش��ورای ش��هر باغست��ان ومهندس تاجیک
مش��اور و طراح میدان ورودی سعیدآباد در سالن جلسات ش��هرداری برگزار
شد.
در این جلسه مواردی جهت میدان ورودی سعید آباد مطرح و تصمیماتی
در این مورد اخذ ش��د.همچنین پروژه اح��داث دوربرگردان در ورودی ایران
یاسا از موارد مطروحه در این جلسه بود كه با تصویب اعضاء ش��ورای فرعی
مصوبات آن جهت طی مراحل قانونی به ش��ورای ترافیک ش��هریار ارسال و
پس از مکاتبات با اداره راهداری نسبت به اجرای طرح اقدام میگردد.

ديدار شهردار تبریز با مدیر دفاع
مدنی عراق

فیروزکوه-ایرج صادقعلی
فرمانده نیروی انتظامی فیروزکوه گفت:اعضای باند  ۵نفره سرقت منازل
در فیروزکوه در دام پلیس افتادند.
ب��ه گزارش خبرنگار آفرینش ،سرهنگ فاضل��ی ،در جمع خبرنگاران از
دستگیری باند  ۵نفره سرقت منازل در فیروزکوه خبر داد و اظهار داشت:طی
یک ماه گذشته  ۳باند سارقین منزل که یک باند  ۳نفره ،یک باند  ۲نفره و
اخیرا هم یک باند  ۵نفره بودند را دستگیر کرده ایم.
فاضلی اف��زود :اعضای این باند که غیربومی بودند و از ش��هرستانهای
دیگر به این ش��هرستان مراجعه میکردند و خانه هایی که مشکوک به عدم
حض��ور صاحبخانه ب��ود را زیر نظر میگرفتند و با انج��ام عملیاتهایی در
ع��رض چن��د دقیقه از طریق بالکن و یا منازلی که دیوار کوتاهی داش��ت به
داخل خانه وارد میشدند.
وی در ادام��ه گف��ت :ای��ن باند  ۵نف��ره بیشتر سعی م��ی کردند طال و
وج��وه نقد و اش��یای قیمتی سبک را سرقت کنند ک��ه حدود  ۶الی  ۷مورد
سرقت را انجام داده بودند و در آخرین مورد که قصد سرقت داشتند با توجه
به این که مامورین در چند اکیپ به صورت محسوس و نامحسوس این باند
را تعقیب میکردند ،در حین سرقت این سارقین متوجه شدند تحت تعقیب
مامورین هستند و با خودروی خود به سمت تهران متواری شدند.
فرمان��ده انتظامی فیروزکوه با تاکی��د بر دستگیری این باند  ۵نفره بیان
داش��ت :با هوش��یاری مامورین نیروی انتظامی و ایج��اد ترافیک صوری در
منطق��ه امین آباد این باند سارقین دستگیر ش��دند ،ای��ن افراد که در حین
دستگی��ری مقاومت کردند و حتی با مامورین درگیر ش��ده بودند ،هر  ۵نفر
دستگیر و به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
فاضل��ی با بیان اینکه ای��ن باند سرقت به کل سرقت های انجام ش��ده
که در ش��هرستان فیروزکوه انجام ش��د ،اعتراف کرده اند گفت :این باند در
ش��هرهای دیگ��ر نیز اقدام به سرقت از منازل کردند ک��ه این موارد در حال
بررسی است.
وی در پای��ان ب��ا اش��اره به برخی من��ازل که از ضری��ب امنیت پائینی
برخوردار است ،تاکید کرد :ش��هروندان سعی کنند قسمت هایی از منزل که
ب��ه راحت��ی قابل دسترسی است با حفاظ و دیوار مس��دود کنند و در جهت
افزایش ضریب امنیت منازل اقدام کنند؛ در صورت برخورد با زنگ مشکوک
خان��ه یا ترددهای مشکوک در خیابان و کوچه سریع با پلیس تماس گرفته
و اطالع دهند؛ ش��هروندان توجه داش��ته باش��ند از قفل مطمئن در ورودی
من��ازل استفاده کنند ک��ه قطعا زمان برای سارقین مه��م است چرا که اگر
بدانن��د درب منزلی  ۳۰دقیق��ه وقت از او می گیرد قطعا اقدام به سرقت آن
منزل نمیکند.

در استان

بازدید مدیرکل بنیاد مسکن گلستان از
پروژههای بنیاد مسکن مینودشت و گنبد

گرگان -قهرمان
زمان��ی نژاد ،مدیرکل بنیاد مسکن است��ان گلستان با همراهی معاونین
پشتیبانی و عمران روستایی از پروژههای بنیاد در ش��هرستانهای مینودشت
و گنبد بازدید نمودند و در خالل این بازدید ها با همکاران این دو شعبه نیز
دیدار و گفتگو کردند.
مدیران ش��عب مینودشت و گنبد در جلسه دیدار همکاران با مدیرکل و
معاونین گزارشی از وضعیت جاری شعب ارائه کردند.
زمان��ی نژاد ،مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز در این جلسه ضمن تشکر
از همکاران ب��ه جهت اقدامات صورت گرفته ،اجرای دقیق سیاست ش��عبه
محوری و تحقق صد درصدی بودجه سال  ۹۷بنیاد مسکن استان را دو عامل
مه��م در برنامهریزیهای صورت گرفت��ه در سالجاری دانستند و مهمترین
هدف از اجرای این دو طرح را در وهله اول خدمت به مردم دانستند.
ایشان با اشاره به برگزاری جلسات کمیته پایش عملکرد شعب و شورای
هماهنگ��ی و برنامهریزی اقتصادی بنیاد مسکن است��ان و تشکر از معاونت
پشتیبانی به جهت پیشنهاد و راهاندازی این دو طرح و تاکید بر ادامه مستمر
این جلسات ،از اقدامات و تالش��های همک��اران در نیمه نخست سال تشکر
کردند و ابراز داش��تند:نتایج این جلسات ،در جلسه آتی شورای اداری بنیاد
مسکن استان ارائه و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مدیرک��ل بنی��اد مسکن استان با اش��اره به ظرفیته��ای موجود در دو
ش��هرستان مینودشت و گنبد ،بر پیگیریهای مستمر جهت استفاده از این
ظرفیتها تاکید کردند.

كاهش زمان تحویل چغندر به کارخانه قند در
چهارمحال و بختیاری

تبریز-توفیقی
ش��هردار تبریز با حض��ور در موکب
جنتالحسی��ن (ع) ش��هرداری تبریز با
مدیر دفاع مدنی عراق دیدار و گفتوگو
کرد.
ایرج شهین باهر با حضور در موکب
جنتالحسی��ن (ع) ش��هرداری تبریز با
سیدطاهر بوهان ،مدیر دفاع مدنی کشور
عراق دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار ،ش��هردار تبریز ضمن
قدردانی از تالشهای دفاع مدنی کشور
ع��راق اظهار ک��رد:از مدیر دف��اع مدنی

کش��ور ع��راق در جهت فراه��م کردن
فضا برای ش��هرداری تبری��ز در راستای
خدمترسانی به زائران اربعین حسینی
قدردانی میکنم.
وی افزود:خادمان ش��هرداری تبریز
نیز در ای��ام راهپیمایی اربعین حسینی
خدمات ارزش��مندی را به زائ��ران ارائه
میکنن��د که از این عزیزان نیز قدردانی
میکنم.
ای��رج ش��هین باه��ر در ادام��ه از
سیدطاهر بوهان ،مدیر دفاع مدنی عراق
ب��رای حضور در کالنشه��ر تبریز دعوت

کرد.
در ادام��ه مدیر دف��اع مدنی عراق با
بیان اینکه شهرداری تبریز اقدامات خوبی
در کربالیمعلی انجام دادند ،اظهار کرد:
امکانات دفاع مدنی کشور عراق در اختیار
موک��ب جنتالحسی��ن (ع) ش��هرداری
تبریز ق��رار گرفته که در آینده نیز دفاع
مدنی کشور عراق ،آمادگی همکاری در
زمینههای مختلف با شهرداری تبریز را
دارد.
وی با بیان اینکه ش��هرداری تبریز
و دف��اع مدنی عراق ،عض��و یک خانواده

بزرگ هستند ،ادامه داد:خادمان موکب
جنتالحسین (ع) ش��هرداری تبریز که
چندین کیلومت��ر را برای خدمترسانی
به زائران اربعین حسینی را طی کردند،
کار بسیار ارزش��مندی اس��ت که از این
بابت از این عزیزان قدردانی میکنیم.
گفتنی است ،در این دیدار ش��هرام
دبی��ری ،عض��و ش��ورای ش��هر تبریز،
سعیدحاج��یزاده مدیرک��ل ارتباط��ات
و ام��ور بی��ن الملل ش��هرداری تبریز و
همچنین مسئ��والن آتشنشانی کشور
عراق حضور داشتند.

معاون عمرانی استاندار قزوین :

کامیونهای حمل بار معادن به راههای روستایی
ضربه می زنند

قزوين-خردمند
معاون عمرانی استان��دار قزوین گفت:کامیون های
حمل بار معادن به راه های روستایی ضربه می زنند.
علی فرخ��زاد در پنجمین نشست ش��ورای معادن
است��ان قزوین که با حضور زاه��دی استاندار و زرآبادی
نماینده مردم قزوین در مجلس ش��ورای اسالمی برگزار
ش��د،بر حل مشکالت اضافه بار توسط معادن از طریق

فرمانده انتظامی فیروزکوه:

دستگیری باند  ۵نفره سرقت منازل در فیروزکوه
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ال��زام آنها به نصب باسکول و نظارتهای مستمر تاکید
کرد.معاون هماهنگی ام��ور عمرانی استاندار قزوین در
لونقلها از سوی معادن
ادامه اظهار داش��ت :برخی حم 
به علت اضافهباری که دارند به سطح راههای مواصالتی
بویژه روستایی صدمه میزنند که موجب ایجاد مشکل
برای مردم و ایجاد هزینه برای دولت میشود.
این مسئول گف��ت :پلیس راه باید در این خصوص

نظارت و حساسیت بیشتری به خرج دهد.
وی افزود:اعتقاد داریم همه معادن باید به باسکول
مجهز باش��ند اما در شرایط اقتصاد کنونی تحقق چنین
موضوعی بسیار پرهزینه است.
فرخ��زاد تاکی��د کرد:نباید برای هم��ه معادن یک
دستور کار داش��ته باش��یم اما گسترش نظارت بر امور
واحدهای معدنی ضروری به نظر میرسد.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان:

عدم نيازخودروسازان کشور به واردات ورقهای
موردنیاز بخش داخلی خودرو

اصفهان -راعی
مهن��دس حمیدرض��ا عظیمی��ان
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در جریان
بازدید از شرکتهای ورق خودرو و فوالد
سفیددش��ت چهارمحال و بختیاری بر
تولید ورق موردنیاز صنعت خودروسازی
کشور و راه اندازی هرچه سریعتر واحد
فوالدس��ازی فوالد سفیددش��ت تأکید
کرد.
وی پ��س از بازدید از خطوط تولید
ش��رکت ورق خودرو و دیدار با مدیران
و کارکنان این ش��رکت ضمن قدردانی
از عملکرد این ش��رکت گفت :اینکه در
ح��ال حاضر با تالش کارکنان ش��رکت
ورق خودرو ،خودروسازان کشور به هیچ
عنوان نی��از به واردات ورقهای موردنیاز
بخش داخلی خودرو ندارند یک مزیت و
دستاورد بزرگ برای کشور است.
مهن��دس عظیمی��ان در ادام��ه به
طرحه��ای توسع��ه در دس��ت اج��رای

رکورد
خدمت رسانی
اتوبوسرانی در تبریز
شکسته شد

ش��رکت ورق خ��ودرو چهارمح��ال
و بختی��اری اش��اره و تصریح کرد :باید
ب��ا اج��رای توسعههای مدنظ��ر در این
ش��رکت که تنها تولیدکنن��ده ورقهای
گالوانیزه خودرویی در خاورمیانه است،
بخ��ش اعظم��ی از ورق روی��ه نمای��ان
مورداستف��اده در صنای��ع خودروسازی
کشور تولید شود.
وی اف��زود :در همی��ن راستا بخش
قابل توجهی از تجهیزات اصلی از قبیل
دستگاه کنترل اتوماتیک الیه پوش��ش
روی ،دستگ��اه کش��ش ده تنی ،تجهیز
کنت��رل خودکار کیفی��ت سطحی ورق
و تجهی��زات مهم دیگ��ری خریداری و
تأمی��ن ش��دهاند .ضمن اینک��ه در این
فرایند بخشی از تجهیزات موردنیاز نیز
بومی سازی شده است.
مدیرعام��ل گ��روه ف��والد مبارکه
خاطرنشان کرد :برنامه های توسعه این
ش��رکت به طور مشترک با ش��رکتهای

ایران خودرو ،ساپکو ،فوالدمبارکه ،ورق
خودرو چهارمحال و بختیاری و شرکت
طرف قرارداد انجام خواهد شد.
*تأکی�د مدیرعامل گروه فوالد
مبارکه بر اتمام هرچه سریعتر پروژه
فوالدسازی فوالد سفیددشت
همچني��ن مهن��دس عظیمی��ان
مدیرعام��ل ف��والد مبارک��ه در جریان
بازدی��د از ش��رکت فوالد سفیددش��ت
چهارمح��ال و بختیاری بر اهمیت اتمام
هرچ��ه سریعتر پ��روژۀ فوالدسازی این
شرکت تأکید کرد.
وی در همین خصوص با اش��اره به
اینکه عملیات ساخت واحد فوالدسازی
و نص��ب تجهی��زات این ش��رکت بیش
از  ۷۰درص��د پیشرف��ت داش��ته است،
تصریح ک��رد :مطابق برنامه ،پیش بینی
ش��ده است که در نیمه دوم سال آینده
با همت کارکنان و حمایتهای الزم ،این
بخش نیز به بهره برداری برسد.

وی ضم��ن قدردان��ی از عملک��رد
کارکن��ان ای��ن ش��رکت در تولید آهن
اسفنجی گفت:با توجه به اینکه کارکنان
واح��د احیا ی مستقیم این ش��رکت تا
پایان مهرماه حدود  ۳۰۰هزار تن آهن
اسفنجی تولید کرده اند و برنامۀ ساالنه
این واحد نیز تولید  ۶۰۰هزار تن است،
باید شرایطی فراهم کرد تا این واحد نیز
هرچه سریعتر ب��ه ظرفیت اسمی خود
دست یابد.
مدیرعام��ل گ��روه ف��والد مبارکه
در بخ��ش دیگ��ری از سخن��ان خود با
اش��اره به اقدامات ص��ورت گرفته برای
تأمین آب موردنیاز این ش��رکت گفت:
باید هرچه سریعت��ر پروژههای احداث
تصفی��ه خانۀ آب ش��رکت ک��ه تاکنون
 ۲۰درصد پیشرفت داش��ته و همچنین
انتقال پساب بروجن به شرکت و تصفیه
و بازچرخان��ی آن در خط��وط تولید به
بهره برداری برسد.

تبریز-توفیقی
معاون اجرایی ش��رکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت :تعداد اتوبوسهای فعال در خطوط ناوگان اتوبوسرانی در تبریز
در مهر ماه سالجاری به حداکثر میزان خود در  ۱۰سال گذشته رسید.
علیرض��ا نوتاش معاون اجرایی این ش��رکت با اعالم ای��ن مطلب اظهار کرد:در راستای خدماترسان��ی بهتر به همشهریان و
مسافران ،تعداد اتوبوسهای فعال در خطوط ناوگان اتوبوسرانی در مهرماه سالجاری به حداکثر رسید.
وی افزود:در همین راستا شرکت واحد اتوبوسرانی در روز اول مهر ماه سال جاری با  ۶۳۴دستگاه اتوبوس فعال ،در  ۱۰سال
گذشته رکورد خدمترسانی از نظر تعداد اتوبوس فعال در ناوگان را شکسته است.
لونقل عمومی و با بکارگیری
نوت��اش در ادام��ه عنوان کرد:اتوبوسرانی در ت�لاش است با برنامهریزی و همیاری فع��االن حم 
لونقل عمومی را بیش از پیش تسهیل
حداکثری اتوبوس در تمامی خطوط ش��هری و حومه ،دسترسی ش��هروندان به ناوگان حم 
کند.

شهركرد -بهار عبدالغني
معاون بهبود امورگیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری
گفت:امس��ال زمان تحویل چغندر تولیدی به کارخان��ه قند استان ،با انجام
زمانبندی در برداشت محصول و ایجاد صف انتظار تحویل از  4روز سالهای
گذشته ،به کمتر از یک روز کاهش یافته است.
حمیدرض��ا دانش افزود:با کاهش تحویل زمان چغندر قند ،هزینه حمل
و نق��ل کش��اورزان نیز کاهش مییاب��د و در وقت کش��اورزان برای تحویل
محصول صرفهجویی میشود.
وی با اش��اره به تولید و برداش��ت  84هزار ت��ن محصول چغندرقند در
استان تاکید کرد:با تمهیدات اندیشیده ش��ده  ،مطالبات چغندرکاران نیز در
کمترین زمان ممکن پرداخت میشود .دانش  ،از افزایش  17درصدی تولید
محصول چغندرقن��د در دولت دوازدهم خبر داد و اف��زود :میزان تولید این
محصول برای مصارف خوراکی تا دو سال گذشته  61هزار تن بود.
مع��اون بهبود امور گیاه��ی سازمان جهاد کش��اورزی ،سطح زیرکشت
چغندرقند استان برای سال زراعی جاری را بیش از  145هکتار عنوان کرد
و افزود :با مدیریت و تغییر الگوی کشت ،امسال در هر هکتار  2تن محصول
چغندر برداشته شده است .وی گفت:شهرستانهای کیار ،شهرکرد و لردگان
بیشترین سطح زیرکشت چغندرقند استان را دارد.
سال گذش��ته  19ه��زار تن محصول ش��کر از س��وی کارخانه قند در
چهارمحال و بختیاری تولید شد.
ساالنه بیش از یک میلیون و  500هزار تن محصول باغی ،زراعی ،دامی
و شیالتی در چهارمحال و بختیاری تولید می شود.
در تبريز آغاز شد؛

عملیات زیرسازی مسیر پارک ائل داغی به طرف
ایستگاه دوم تله کابین

تبریز-توفیقی
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز از آغاز
عملی��ات زیرسازی مسیر دسترسی از پارک ائل داغی به طرف ایستگاه دوم
تله کابین خبر داد.
ش��مس اهلل فیروزیان از آغاز عملیات اجرایی بهسازی راه دسترسی بین
ایستگاه دوم تله کابین و پارک ائل داغی تفرجگاه عینالی در راستای تسهیل
تردد شهروندان و گردشگران به ارتفاعات این تفرجگاه خبر داد.
فیروزیان با اش��اره به بازدید مهندس ایرج ش��هین باهر شهردار تبریز و
دست��ور وی برای تسری��ع در اجرای این پروژه گف��ت:راه دسترسی ایستگاه
دوم تل��ه کابین به پارک ائل داغی از داخل طرح جنگلکاری  ۲۰۰هکتاری
و طبیعت بکر و زیبای عینالی میگذرد.وی افزود :با اتمام عملیات بهسازی،
عالوه بر توسعه گردشگری این منطقه ،امکان تردد و گردش برای شهروندان
عزیز که به دلیل نداش��تن استطاعت بدنی کاف��ی نمیتوانند از زیباییهای
این منطقه بهرهمند ش��وند نیز تسهیل میشود.فیروزیان تصریح کرد :طول
مسیر ۵۶۵۰متر و عرض آن  ۸متر میباش��د که با خاکریزی به حجم۶۷۸۰
مترمکعب و کمپکت آن ،یک و نیم کیلومتر از مسیر توسط سازمان مدیریت
پسماندهای ش��هرداری تبریز انجام گرفته است.مدیرعامل سازمان توسعه و
عمران عون بن علی ش��هرداری تبریز در پایان اظهار داشت :در حال حاضر
 ۲کیلومتر از مسیر یاد شده برای آسفالتریزی اساسی آماده شده است و به
زودی شاهد آسفالتریزی در این مسیر خواهیم بود.
در شهریار برگزار شد؛

کارگاه آموزشی مدیریت مصرف و بازچرخانی
آب براي معلمان

شهریار-برزگر
کارگاه آموزش��ی مدیریت مصرف بهینه و بازچرخانی آب برای معلمین
آموزش و پرورش شهرستان شهریار توسط دفتر روابط عمومی آبفای شهرها
و شهرکهای غرب تهران برگزار شد.
طی برگزاری این کارگاه مدیر دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
ش��هرها و ش��هرکهای غرب تهران ضم��ن خیر مقدم از حض��ور و همکاری
آموزگاران خصوصاً غرب استان تهران تقدیر و تشکر کرد.
ولی زاده دالور گفت :با توجه به شرایط جوی آب و هوایی طی سالهای
اخیر ،کاهش بارشها و به طبع آن افت منابع آب الزم است بیش از گذشته
به موضوع مدیریت مصرف بهینه در جامعه و فرهنگسازی در این خصوص
مبادرت ورزی��م.وی افزود:متول��ی فرهنگسازی در م��ورد صرفهجویی آب
فقط ش��رکت آب و فاض�لاب نیست ،بلکه همه مردم در ش��رایط فعلی این
وظیف��ه را برعهده دارند و معلمین همواره کمک کردهاند که این فرهنگ در
جامع��ه خصوصاً دانش آموزان و نسلهای آینده نهادینه ش��ود زیرا آب یک
منبع تجدید ناپذیر و مل��ی است.ولی زاده در ادامه با تشریح عملکرد آبفای
غرب استان تهران در اجرای پروژههای ش��بکه جمعآوری فاضالب و ساخت
تصفیهخانههای ش��هرستانهای شهریار ،قدس و مالرد اظهار داشت :اجرای
پروژهه��ای فاضالب در غرب است��ان تهران در آین��دهای نزدیک سرسبزی
گذشته را به این منطقه باز میگرداند.
مدیر دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی آبفای ش��هرها و شهرکهای
غرب تهران در پایان به برگزاری دومین مسابقه نقاشی آب=زندگی ،در سطح
مدارس غرب استان تهران اشاره کرد و از مجموعه آموزش و پرورش خواست
همچون گذشته همکاری الزم را در اجرای این مسابقه با آبفا داشته باشند.

