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اخبار
اجرای طرح آبرسانی به روش  B.O.Tدر سطح مازندران
محمد ابراهیم یخکشی ،مدیرعامل آب
منطقه ای مازندران گفت :برای سرعت
بخشیدن به طرح های آبرسانی به
شهرهای نوشهر ،چالوس ،مرزن آباد و
 129روستای منطقه و همچنین طرح
آبرسانی به شهرهای نکا ،بهشهر ،گلوگاه
و روستاهای مسیر به دنبال اجرای طرح ،بخصوص بخش تصفیه خانه و
نیروگاه های مسیر خط انتقال ،به روش  B.O.Tهستیم.
وی با بیان اینکه در این زمینه با یکی از شرکت های اروپایی وارد مذاکره شدیم و
تفاهم نامه اولیه امضا کردیم افزود :امیدواریم با عنایت دولت بخصوص وزارت نیرو و
همچنین حمایت استان این مهم هرچه سریعتر عملیاتی شود .وی در پایان با اشاره
به استقبال این شرکت خارجی از اجرای این دو طرح مهم به روش B.O.Tو بازدید
آنها از سایت طرح های مذکور و امضاء تفاهم نامه اولیه در این خصوص ،میزان سرمایه
گذاری در این دو طرح را بالغ بر  500میلیارد تومان و جمعیت برخوردار از آن ها را بالغ
بر  850هزار نفر اعالم کرد که  250هزار نفر از این جمعیت شناور یا توریست خواهند
بود .شایان ذکر است در این طرح ضمن احداث نیروگاه های کوچک به ظرفیت 7 / 6
مگاوات ،تصفیه خانه آب شرب به ظرفیت  3متر مکعب احداث خواهد شد

شهردار اصفهان در جلسه علنی شورای شهر :

شرکت اتوبوسرانی اصفهان نیازمند تحول است
شهردار اصفهان گفت :وضعیت سازمان
اتوبوسرانی به شکلی است که باید تغییر
و تحوالتی در آن انجام شود.
به گزارش خبرنگار «ابتکار» از اصفهان،
قدرت اهلل نوروزی در جلسه علنی امروز
شورای شهر اصفهان اظهار کرد :با توجه به این
موضوع پیشنهاد می شود تا الیحه دوفوریتی انتخاب قدرت اهلل افتخاری برای عضویت
در هیات رئیسه شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان بررسی شود .وی افزود :البته اگر
امکان داشت این الیحه باید به صورت  ۳فوریتی دیده می شد .شهردار اصفهان اضافه
کرد :برای انتخاب آقای افتخاری تحقیقات زیادی کردم تا وضعیت کاری او مشخص
شود چراکه به اتوبوسرانی نباید نگاه غیرسیستمی کرد به دلیل اینکه شرکت واحد
اتوبوسرانی امروز مانند گاراژ های قدیم نیست بلکه محاسبات زیادی برای اداره این
شرکت نیاز است .نوروزی اضافه کرد :مدیر این شرکت باید با مسایل ترافیکی آشنا
باشد که البته آقای افتخاری آشنایی های الزم با این حوزه را دارد .وی اضافه کرد :بنده
نسبت به این فرد هیچ شناخت قبلی نداشتم اما با بررسی ها و تحقیق متوجه شدم که
می توان این فرد را برای این کار برگزید .در ادامه بررسی های این الیحه پور محمد
شریعتی عضو شورای اسالمی شهر اصفهان بیان کرد :در مورد اداره این شرکت نگرانی
هایی وجود دارد از این رو نباید شخصی در آن گمارده شود که آشنایی با فعالیت های
شرکت واحد اتوبوسرانی را ندارد .علیرضا نصر اصفهانی اما به شناختی که از قدرت اهلل
افتخاری دارد اشاره کرد و گفت :شهرداری خواهان استفاده از نیروهای جوان است که
البته این فرد از بدو ورود به مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل و ترافیک مشغول
بوده است .این عضو شورا ادامه داد :شهردار اصفهان یکی از بهترین ها را برای عضویت
در هیات مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان انتخاب کرده است .الزم به ذکر است
در پایان با رأی اکثریت اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان این فرد به عضویت هیات
رییسه شرکت واحد اتوبوسرانی در آمد و احتماال با رأی اعضای هیات رییسه به عنوان
مدیرعامل این شرکت انتخاب خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم خبر داد

آغاز برداشت لیمو ترش پاییزه در شهرستان درهشهر
ایالم  -خبرنگار ابتکار :رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم از آغاز برداشت
لیمو ترش پاییزه در شهرستان درهشهرخبر داد.
تراب میری اظهار داشت :پیشبینی میشود از هر هکتار دو تن لیمو ترش برداشت
شود .رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم گفت :برداشت لیمو ترش پاییزه از بزرگترین
کانون تولید این محصول آغاز شده است ،از هر درخت حدودا  ۲۰۰کیلو لیمو برداشت
میشود ،امسال محصول نسبت به سال گذشته خیلی بهتر است .وی ادامه داد :هر
باغداری که دو هکتار باغ لیمو داشته باشد پیشبینی میشود از هر هکتار  ۲تن
برداشت کند ،کار خرید و فروش این محصول به علت کیفیت باال در داخل شهرستان
انجام میگیرد .این مسئول اضافه کرد :باغداران درهشهری از شهر خودشان و از
شهرهای همجوار مشتری داشته و فروش آن خیلی خوب است و از درآمد آن راضی
هستند .میری تصریح کرد :لیموی تولیدی درهشهر دو نوع است ،در دو فصل پاییز و
تابستان کار برداشت لیمو ترش انجام میشود .رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم
از افزایش  ۱۰درصدی تولید این محصول نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت:
 100درصد لیموترش استان ایالم در درهشهر تولید میشود که ساالنه  ۲۵۰تن
لیمو در سطح  ۱۲۰هکتار از باغات مثمر درهشهر برداشت میشود .وی ادامه داد :در
شهرستان درهشهر بیش از  100بهرهبردار به کار تولید این محصول مشغولند ،باغداران
دره شهری قرار است در این فصل از برداشت حدود  ۱۰۰تن لیموی مرغوب تولید و
روانه بازارهای مصرف کنند.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان:

پیشرفتفیزیکی17درصدیطرحآبرسانیبه شهرستانکالله
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان از پیشرفت فیزیکی
بیش از  17درصدی طرح آبرسانی به شهرستان کالله خبر داد و گفت:
مشکالت طرح در سال جاری اعتبار اندک آن در بودجه است و الزم است
با توجه به پروژه های تعریف شده در سال جاری ،اعتبار طرح تقویت شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان ،مهندس داود گیلک در
بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان از طرح آبرسانی شهرستان کالله اظهار
کرد :هدف از اجرای طرح آبرسانی به شهر کالله ،تامین آب شرب شهر کالله برای
افق سال  1415برای جمعیتی بالغ بر  62هزار نفر است .وی افزود :از جمله اقدامات
انجام شده تاکنون در این طرح  ،خرید و اجرای خط انتقال اصلی از چشمه آق سو به
مخزن  5000مترمکعبی و خط انتقال اضطراری منطقه کوسه به طول 8.2کیلومتر،
حفر 5حلقه چاه عمیق ،احداث مخزن  2000مترمکعبی کوسه شهر کالله (قبل از
پل) با پیشرفت  40درصد می باشد و در سال جاری نیز عملیات اجرای بخشی از طرح
آبرسانی به شهر کالله (بخش اول) و حفر  2حلقه چاه عمیق شروع شده است .معاون
طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای گلستان ،افزود :عملیات اجرای طرح آبرسانی به
شهر کالله از سال  1391شروع و تاکنون بیش از  17درصد پیشرفت فیزیکی داشته
است .اعتبار سال جاری این طرح  4/7میلیارد ریال است و از آغاز تاکنون  50میلیارد
ریال هزینه شده است و برای اتمام این طرح به اعتباری بالغ بر  330میلیارد ریال
مورد نیاز می باشد.

معارفه رئیس جدید امور مالی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر انجام شد
باحضور آرامی  ،معارفه رییس جدید اداره امور مالی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر انجام شد .مراسم تکریم و معارفه روسای اسبق و جدید امور مالی اداره کل بنادر و دریانوردی استان
بوشهر در سالن آمفی تئاتر برج بندر برگزار شد .به گزارش روابط عمومی ،طی آیینی با حضور آرامی  ،عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی مراسم تکریم
و معارفه روسای اسبق و جدید امور مالی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر انجام شد .در این مراسم از زحمات لقمان پارسی نیا تکریم و محمد رضا رنجبر به عنوان رییس جدید امور مالی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر معرفی شد .گفتی است  ،پارسی نیا نیز به سمت مدیرکل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی:

كيفيت آب آشاميدني شهرك باغميشه مطابق با استاندارد ملي آب آشاميدني است
تبریز  -ماهان فالح :امروزه با توجه به ارتقاي بهداشت
جامعه و تعيين استانداردهاي مختلف جهت حفظ و
افزايش سالمت مصرف کنندگان آب شرب به عنوان
حياتي ترين نیاز انسان مورد ارزيابي هاي کيفي قرار
مي گيرد.
به گزارش خبرنگار «ابتکار» در تبریز ،مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب آذربایجان شرقی در خصوص منابع تامین آب استان
گفت :آب در دسترس مشتركين ،از  %55آبهای سطحي و %45
آبهای زيرزميني تامين مي شود  .علیرضا ایمانلو در خصوص
ارزیابی کیفیت آب شرب بهداشتی استان اظهار داشت :تامين
كيفيت آب شهروندان از طريق  9واحد تصفيه خانه آب بوده
كه عمليات زالل سازي و گندزدایي آبهاي سطحي را انجام می
دهند و  86دستگاه تاسيسات كلرزني براي آبهاي زيرزميني بوده
تا همواره و در هر نقطه از استان آب سالم و بهداشتی در دسترس
مشتركين قرار گيرد  .وی اضافه کرد :امروزه با توجه به ارتقاي
بهداشت جامعه و تعيين استانداردهاي مختلف جهت حفظ و
افزايش سالمت مصرف کنندگان آب شرب به عنوان حياتي ترين
نیاز انسان ،مورد ارزيابي هاي کيفي قرار مي گيرد که در اين راستا
با تعيين شاخص ها آلودگي و حدود استانداردهاي مطلوب و
قابل قبول براي آب شرب عالوه بر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت
آب این شرکت ،از طریق مرکز بهداشت استان نیز با نمونه برداری
وآزمايشات منظم روزانه ،کيفيت آب پايش شده تا آب شهروندان
گرامی به صورت سالم و بهداشتی تامین و توزیع شود  .ایمانلو به

انواع آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه های آب و فاضالب استان
اشاره کرد و گفت :در راستای کنترل کیفیت آب شرب بهداشتی از
لحاظ میکروبی ،فیزیک و شیمی ،فلزات سنگین و سایرآالینده ها

توسط روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزارشد

کارگاه آموزشی خبر نویسی و عکاسی

کارگاه آموزشی خبرنویسی و عکاسی خبری برای رابطان خبری روابط
عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد.
تورج فتاحی مدیر روابط عمومی شرکت در این کارگاه آموزشی گفت :در عصر
ارتباطات اهمیت کارکرد خبر و اطالع رسانی بر همگان روشن است که مجهز شدن
به این توانایی ارتباطی در هدایت افکار عمومی بسیار مهم و تاثیر گذار است .وی ادامه
داد :رسالت روابط عمومی به عنوان مهمترین منبع تولید خبر در سازمان جستجوی
اطالعات و اخبار و انتقال آن به مخاطبان است لذا در این میان رابطان خبری واحدها
نیز باید با شناخت مجموعه ای که در آن کار می کنند به تولید خبرهایی با ارزش خبری
باال اقدام کنند .فتاحی تصریح کرد :مهمترین مرحله در فرآیند تهیه خبر شناخت خبر
است که بدون شک رابطان خبری با اشراف بر موضوعات سازمانی و مهارت های فردی
و ذاتی می توانند با توجه به دوره آموزشی برگزار شده به تهیه و تولید خبر بپردازند.
وی اضافه کرد :در چنین شرایطی الزم است نیروهای روابط عمومی و رابطان خبری

در منابع تولید ،خطوط انتقال ،مخازن ذخیره و شبکه های توزیع
شهرهای تحت پوشش آزمایشگاه شرکت آب و فاضالب استان به
طور شبانه روزی و مستمر بر کیفیت آب نظارت دارند  .مدیرعامل

به علم اطالع رسانی آگاه باشندتا بتوانند در کنار اصحاب رسانه به فعالیت حرفه ای
خود ادامه دهند و برنامه های شرکت را تشریح کنند ،چرا که شرکت برق منطقه ای
خوزستان ،منطقه جغرافیایی وسیعی در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد
را پوشش می دهد و کارهای ارزنده ای در این خصوص برای پایداری شبکه برق در
این دو استان در حال انجام است که نیازمند اطالع رسانی دقیق ،سریع و حرفه ای
است .در ادامه این کارگاه آموزشی حسن دهقانی کارشناس خبر روابط عمومی شرکت
برق منطقه ای خوزستان ،به عنوان مدرس این دوره آموزشی اظهار کرد :برخورداری
از دانش خبرنویسی در دنیای پیچیده کنونی نیازمند طی کردن مراحلی مبتنی بر علم
و آشنایی با شیوه های خبرنویسی و عکاسی است که امیدوارم این کارگاه آموزشی
فرصتی باشد تا رابطان خبری با اصول اساسی این حرفه آشنا شوند .این استاد دانشگاه
ُمسلح شدن به توانایی صحیح خبرنویسی را الزمه کار رابطان خبری دانست و افزود:
دیگر زمان آن گذشته که خبرها به صورت خام و تنظیم غیرحرفه ای به مخاطب عرضه
می شد بلکه امروزه باید تولید خبر به شیو های نوین و و رعایت اصول خبر نویسی برای
رسانه ها و مخاطبان تهیه و ارسال شود تا آنها بتوانند در جریان فعالیت های شرکت
قرار گیرند .گفتنی است  ،در این کارگاه یک روزه آموزشی موضوعاتی از قبیل ،ضرورت

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در خصوص آب
شرب شهرک باغمیشه گفت :با توجه به اينكه بخش عمده اي از
آب آشاميدني شهرك باغميشه از خط آبرساني تصفيه خانه آب
نهند تامين مي شود ،كيفيت آب آشاميدني منطقه به طور دائم از
سوي شركت آب منطقه اي استان و شركت آب و فاضالب استان
و تحت نظارت مستقيم مركز بهداشت استان كنترل مي شود لذا
اطمينان خاطر داده مي شود كه كيفيت آب آشاميدني شهرك
باغميشه مطابق با استاندارد ملي آب آشاميدني (استاندارد )1053
بوده و فاقد هرگونه آلودگي است .وی به مشترکین مجتمع هایی
که از مخازن آب شرب استفاده می کنند ،توصیه کرد :بطور مرتب
و حداقل هر  3ماه يكبار نسبت به بازبيني ،شستشو و گندزدايي
داخل مخازن اقدام کنید.
این مقام مسئول افزود :شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی
همواره کوشیده است تا با اجرای یک برنامه منظم در طول فرایند
تولید ،انتقال ،ذخیره سازی و توزیع آب و همچنین جمع آوری
فاضالب نسبت به پایش و کنترل همه جانبه موارد مربوط با
استفاده از جدیدترین تکنیک های آزمایشگاهی توسط پیشرفته
ترین دستگاه های تکنولوژیک و با استفاده از نیروهای مجرب
نسبت به این امر مهم اقدام کند  .وی اضافه کرد :عالوه بر كنترلي
كه از طريق ساير دستگاههاي ذيربط در خصوص كيفيت آب
توزيعي در سطح استان به عمل مي آيد كنترل كيفي آب از طريق
 34واحد آزمايشگاهي شركت آبفا استان نيز به صورت مداوم و
روزانه انجام مي شود.

و اهمیت خبر  ،تعریف خبر ،ارزشهای خبری ،عناصر خبر ،تیتر خبر ،قواعد تیتر نویسی،
اجزای تیتر ،لید ،سبک های خبرنویسی  ،شیوه نگارش اعداد در خبر نویسی ،تفاوت
های خبرنویسی در رسانه های جمعی ،دروازه بانی خبر ،منابع خبری ،انواع عکس های
مطبوعاتی ،نشانه گذاری یا عالمت گذاری در خبر و خبر الکترونیک و سایر ژورنالیسم
برای رابطان خبری تدریس شد.

