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معاون توسعه و مديريت منابع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي 

درمان  بهداشتي  احداث  در دست  هاي  پروژه  از  لرستان  در  با حضور 

بازديد كرد

دكتر صدرالسادات معاون توسعه و مديريت منابع وزارت بهداشت،درمان 

و آموزش پزشكي با حضور در استان لرستان از پروژه هاي در دست 

احداث دانشگاه علوم پزشكي لرستان بازديد كرد.

اين  در  لرستان  پزشكي  علوم  دانشگاه  عمومي  روابط  گزارش  به 

بيماران  غربالگري  مركز  هاي  پروژه  از  صدرالسادات  دكتر  ها  بازديد 

عشاير،  شهداي  درماني  آموزشي  مركز  تخصصي  كلينيك  سرطاني، 

مركز پرتودرماني باران، بيمارستان 500 تخته خرم آباد، بيمارستان 100 

تختخوابي تخصصي اعصاب و روان اين شهرستان و دو پروژه ي خوابگاه 

و كتابخانه دانشجويان بازديد كرد.

معاون توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حاشيه اين 

بازديد ها ضمن تشكر از خدمات صورت گرفته خواستار تالش و پيگيري 

بيشتر مسئولين دانشگاه علوم پزشكي لرستان در جهت تسريع در به 

بهره برداري رسيدن اين پروژه ها شد.

وزارت، عملكرد  پايش  و  بودجه  رئيس  ابوالحالج  دكتر  بازديد  اين   در 

فرهادي،  دكتر  لرستان،  پزشكي  علوم  دانشگاه  رئيس  ساكي  دكتر   

مهندس حاجيان و عبدالرضا شهبازي به ترتيب معاون توسعه و مديريت 

منابع، مدير دفتر فني و مدير روابط عمومي اين دانشگاه و كارشناسان 

مربوطه دكتر صدرالسادات را همراهي كردند.

گفتني است از بين پروژه هاي عنوان شده به غير از مركز پرتودرماني 

برداري رسيد ساير پروژه ها در دست  بهره  به  باران كه سال گذشته 

احداث مي باشند  

 برگزارى نشست روساي دانشگاههاي علوم پزشكي قطب چهار كشور 

چهار  قطب  پزشكي  علوم  هاي  دانشگاه  معاونين  و  روسا  نشست 

كشور(لرستان، اهواز،آبادان، بهبهان، شوشتر و دزفول) به رياست دكتر 

صدرالسادات معاون توسعه و مديريت منابع وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي در خرم آباد برگزار شد.

اين نشست با رويكرد دستورالعمل صرفه جويي در هزينه ها برگزار شد.  

در ابتداي اين نشست گزارش عملكردي از اقدامات صورت گرفته در 

دانشگاه علوم پزشكي لرستان در راستاي برنامه هاي طرح تحول سالمت 

ارائه شد.

همچنين در اين نشست روساي دانشگاه هاي حاضر در جلسه به ترتيب 

گزارش جامعي را از اقدامات صورت گرفته در مجموعه ي تحت مديريت 

راستاي  در  مصرف  جويي  صرفه  و  ها  هزينه  مديريت  جهت  در   خود 

برنامه هاي اقتصاد مقاومتي ارائه كرده و مواردي به تصويب رسيد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان در اين نشست پس از عنوان خير 

مقدم به حاضرين در جلسه عنوان كرد: انصافا نظام مقدس جمهوري 

اسالمي ايران  از زمان شكل گيري اقدامات بسيار بزرگي را در عرصه 

بهداشت و درمان در جهت رفاه حال مردم صورت داد. دكتر ساكي ابراز 

داشت: در دانشگاه علوم پزشكي لرستان در حال حاضر 191 پروژه ي 

بهداشتي درماني در دست احداث داريم كه بار عظيمي از كمبودها و 

نيازهاي بهداشت و درمان استان را مرتفع خواهد كرد. وي ادامه داد: 

در اين خصوص عالوه بر حمايت ها و اعتباراتي كه از وزارت به استان 

خوبي به  سالمت  خيرين  ظرفيت  از  توانستيم  شد،  داده   تخصيص 

 بهره برداري كنيم.  دكتر ساكي كاهش بار اعزام بيماران لرستاني به 

 ساير استانها و افزايش 92 درصدي تخت هاي ويژه ي بيمارستاني را از

 مهم ترين اقدامات صورت گرفته در چند سال اخير عنوان كرد

معاون توسعه ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

تالش هاى مسئوالن  دانشگاه علوم پزشكي لرستان قابل تقدير  است 

در حرم مطهر رضوى برگزار مى شود؛
تجلیل از بانوان فرهیخته ادیان توحیدى در جایزه جهانى گوهرشاد

آیین باشکوه سومین دوره جایزه جهانى گوهرشاد در حرم مطهر رضوى برگزار مى شود.
نشست خبرى سومین دوره جایزه جهانى گوهرشاد با حضور على سرورى مجد؛ دبیر جایزه جهانى گوهرشاد و لیلى رکن آبادى؛ عضو کمیته انتخاب جایزه جهانى گوهرشاد و 

مدیرکل زنان و امور اجتماعى مجمع جهانى اهل بیت(ع) در کتابخانه و موزه ملک برگزار شد.
سرورى مجد با اعالم تجلیل از 8 بانوى نیکوکار داخلى و بین المللى در دوره جدید این جایزه که چهارشنبه 27 تیرماه در تاالر قدس کتابخانه آستان قدس رضوى برگزار مى شود، 
گفت: جایزه جهانى گوهرشاد در راستاى اجراى بند چهارم حکم مقام معظم رهبرى به تولیت آستان قدس رضوى مبنى بر ترویج معارف قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) 

به  منظور جریان سازى فرهنگى مبتنى بر نیکوکارى برگزار مى شود.
دبیر جایزه جهانى گوهرشاد با اشاره به دو معیار انتخاب بانوان با محوریت «فرهیختگى» و «نیکوکارى» اظهارداشت: هدف از این جایزه، تجلیل از بانوان فرهیخته و نیکوکار در 
سراسر جهان در لواى پرچم مبارك امام على بن موسى الرضا(ع) است که البته به یاد و نام یکى از خادمان آن حضرت یعنى بانو گوهرشاد برگزار مى شود و بر اساس آن هر سال 

به 8 بانوى نیکوکار که در داخل و خارج کشور اقدامات چشمگیرى داشته اند، این جایزه جهانى اهدا مى شود.
وى با اشاره به اینکه در دو دوره گذشته 16 بانوى فرهیخته و نیکوکار انتخاب شده  اند،  ابراز کرد: این همایش بنا دارد تا بگوید یک بانوى فرهیخته مى تواند ضمن انجام وظایف 
خود در خانواده، نقش اجتماعى بسیار فعال و پررنگى در اجتماع ایفا کند، ایثار و شهادت، مقاومت و بیدارى اسالمى، عرصه علمى، آموزشى و پژوهشى، تالش در عرصه هاى 

فرهنگى و رسانه اى، وقف، امور عمرانى، پزشکى و مدیریت و کارآفرینى هشت محور در عرصه نیکوکارى و فرهیختگى است.
وى ادامه داد: روند گزینش با بررسى و ارزیابى 17 داور داخلى و خارجى در کمیته انتخاب انجام مى گیرد که این داوران متشکل از چهار صاحب نظر در رشته هاى تخصصى، 

نمایندگان کمیته هاى تخصصى و رئیس شوراى فرهنگى اجتماعى زنان در شوراى عالى انقالب فرهنگى است.
دبیر جایزه جهانى گوهرشاد با اشاره به روند انتخاب بانوان منتخب گفت: منتخبان این جایزه از طریق ثبت نام داوطلبان و معرفى سازمان هاى بین المللى، نهادها و مؤسسات 
فرهنگى و اجتماعى داخلى و خارجى شناسایى مى شوند و فراخوان معرفى بانوان خیر و نیکوکار در سایت goharshad.aqr.ir  با پنج زبان مختلف فارسى، انگلیسى، آذرى، 

اردو، روسى و عربى منتشر شده است.
وى با بیان اینکه در همین راستا همایش علمى «فرهنگ رضوى و بانو گوهرشاد» در اردیبهشت ماه گذشته برگزار شده است، افزود: در این همایش بازخوانى زندگانى و 
فعالیت هاى بانو گوهرشاد، بازشناسى تأثیرات فرهنگى و تمدنى اقدامات بانو گوهرشاد در تاریخ اسالم و منطقه، بازشناسى آثار فرهنگى و تمدنى بانوان در تاریخ اسالم و منطقه، 
نقد رویکرد غرب نسبت به زنان، جایگاه زن در اسالم، تبیین فرهنگ رضوى در موضوع زنان و خانواده با تأکید بر جایگاه مادرى و جریان سازى رسانه اى در زمینه جایگاه زن 

در اسالم مورد بررسى قرار گرفت.
سرورى مجد تصریح کرد: این جایزه تنها مختص به بانوان شیعه یا مسلمان نیست، بلکه تمام بانوان فرهیخته و نیکوکار ادیان توحیدى در این جشنواره مى توانند شرکت کنند. 

همچنین در تالش هستیم در دوره سوم با شبکه سازى بانوان نیکوکار و فرهیخته زمینه معرفى آنان و انتقال تجاربشان در عرصه بین الملل را فراهم کنیم.
وى با اشاره به انتشار کتاب «اسناد مسجد گوهرشاد» به مناسبت سومین دوره جایزه جهانى گوهرشاد ادامه داد: این همایش روز چهارشنبه 27 تیر ماه از ساعت 10 صبح در 
سالن قدس حرم مطهر رضوى برگزار مى شود که در آن از هشت بانوى فرهیخته و نیکوکار تجلیل به عمل مى آید، همچنین روز سه شنبه 26 تیر ماه از ساعت 17:30 شب شعر 

بانوى گوهرشاد در حرم رضوى برگزار خواهد شد.
لیلى رکن آبادى؛ عضو کمیته انتخاب جایزه جهانى گوهرشاد در ادامه گزارشى از شیوه انتخاب بانوان برگزیده ارائه داد و گفت: در این همایش از چهار بانوى فعال در عرصه 

بین الملل از کشورهاى انگلیس، تایلند، تانزالیا و نیجریه تقدیر مى شود.
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كاهش دوره قطع آبگذارى به دليل افزايش 
دما و استقرار هواى گرم

آب  ــركت  ش ــى  عموم ــط  رواب ــزارش  گ ــه   ب
ــركت گفت: با  ــر عامل اين ش ــالن، مدي ــه اى گي منطق
ــرم با تصميم  ــتقرار هواى گ ــه به افزايش دما و اس توج
ــتان ، تغييراتى در برنامه  كميته منابع و مصارف آب اس
ــع آبگذارى از  ــد و برنامه قط ــت بندى آب اتخاذ ش  نوب

چهاروز به 3 روز قطع و 8 روز وصل تغيير كرد.
وى ميزان ذخيره آب سد سفيدرود را تا يازده تيرماه 
ــال جارى 567 ميليون متر مكعب عنوان كرد و افزود  س
ــده 891 ميليون متر مكعب آب از ابتداى  تا زمان ياد ش
برنامه آبگذارى از سد سفيدرود جهت آبيارى شاليزارهاى 

گيالن رها سازى شده است.
ــا توجه به  ــت: ب ــدس كاظم لطفى اظهار داش  مهن
خوشه دهى 10 درصدى شاليزارها و تصميم كميته منابع 
ــر آبگذارى تا پايان  ــتان، 2 مرحله ديگ و مصارف آب اس

فصل زراعى جارى در دشت گيالن خواهيم. 

 برگزارى جشنواره آواها و نواهاى رضوى 
به ميزبانى شهرستان  اسالمشهر

ــينى رئيس اداره فرهنگ وارشاد  سيدحسن حس
اظهاركرد:جشنواره  ــهر،  اسالمش ــتان  اسالمى شهرس
ــتان  ــى  شهرس ــه ميزبان ــوى ب ــاى رض ــا و نواه آواه
ــى و بين المللى   ــور  گروههاى مل ــهر  با حض اسالمش
ــالن اجتماعات  اداره ارشاد اين شهرستان  در محل س

برگزار مى شود .          
ــنهاى  ــان با آغاز جش ــينى بيان كرد:همزم حس
ــتان  شهرس  ، ــت  كرام ــه  ده ــام  اي ــت   بزرگداش
ــان  ــى ميزب ــال متوال ــن س ــراى دومي ــهر ب اسالمش
ــه مجموع از  ــوى  رض ــاى  نواه و  ــا  آواه ــنواره   جش
ــنواره بين المللى ــانزدهمين دوره جش   برنامه هاى ش
ــفه  ــاره به فلس ــا (ع) خواهد بود. وى با اش ــام رض  ام
ــنواره آواها و نواهاى رضوى ،تاكيد  شكل گيرى  جش
ــنواره برگرفته ازسنت ديرينه ايرانيان وبا  كرد:اين جش
ــم آوازچاووش خوانى دربدرقه واستقبال  اقتباس ازرس
زائرين اماكن مقدسه و بارگاه امام رضا(ع) وبااستفاده 
تمام سبكهاى موسيقى نواحى،رديف دستگاهى،كرال 
ــس اداره   ــود.  رئي ــاپ وملل برگزارمى ش ــال، پ وآكاپ
ــاد اسالمى شهرستان اسالمشهر،تصريح  فرهنگ وارش
كرد:امسال اين رويداد بزرگ فرهنگى هنرى درسطح 
شهرستان  اسالمشهر ،روزجمعه 29 تيرماه جارى رقم 
ــروه ملى و يك گروه  ــد خورد و طى آن چند گ خواه

بين المللى به اجراى برنامه خواهند پرداخت. 
ــنواره  ــاره به نقاط قوت وتفاوتهاى جش وى با اش
امسال،افزود: جشنواره امسال كه سومين دوره خود را 
پشت سرخواهد گذاشت ،نسبت به سالهاى گذشته در 
زمينه برگزارى و حوزه هاى فعاليت ،گسترش يافته و 

بخش موسيقى ملل نيز به آن افزوده شده است. 

ــاور اخبار ــر احمد مجيدي مش دكت ــا هيات كـردسـتـان ــى وزير نفت ب فرهنگ
ــى مباحث فرهنگى و موضوع  همراه به منظور  بررس

نماز از شركت گاز استان كردستان بازديد كرد.
ــتان  ــركت گاز اس ــزارش روابط عمومى ش به گ
كردستان ؛ دكتر احمد مجيدى پنج شنبه 14 تيرماه 
در رآس هياتى متشكل از حجت االسالم كافي  رئيس 
ــوراي فقه صنعت نفت ، حجت االسالم  اسماعيلي  ش
ــالم  ــي جنوب ، حجت االس ــرارگاه فرهنگ ــس ق رئي
درويشي رابط فرهنگي و مسئول امور روحانيون منطقه  
7 صنعت نفت و حجت االسالم محمدپور رئيس رسانه 
و تبليغ شوراي اقامه نماز وزارت نفت براى بازديدى يك  
روزه از بخش هاى ستادى و عملياتى شركت گاز استان 
كردستان و ادارات تابعه و همچنين ديدار با علماى اهل 

سنت استان كردستان وارد شهر سنندج شد.
دكتر مجيدى و همراهان در بدو ورود به سنندج در 
جلسه مشترك  از نزديك در جريان كار اين مجموعه 

قرار گرفت.  مشاور فرهنگى وزير نفت در ادامه جلسه 
اظهارداشت: زير ساخت هاي بسيار مناسبي براي خدمت 
ــتان فراهم گرديده و با گسترش  ــريف اس  به مردم ش
شبكه هاي گازرساني شرايط مساعد براي تامين انرژي 
صنايع در استان كردستان هموار گرديده است. دكتر 
ــتاني ــاي افتخار دارد به اس ــت: ج  مجيدى بيان داش

 آمده ايم كه برادران اهل تسنن و اهل تشيع در صفوف 
بهم پيوسته در مراسم نماز جماعت حضور داشته و در 
مراسمات ملي و مذهبي دوشادوش هم در حمايت از 

ــالمي وظيفه ملي و مذهبي خود را ادا مي  انقالب اس
ــئول در ادامه سخنانش گفت :  نمايند.  اين مقام مس
ــه رويكرد اساسي  ــوراي فرهنگي وزارت نفت س در ش
مورد توجه قرار گرفته است اولين مورد ساماندهي دفتر 
ارتباطات حوزي وزارت نفت است ، دومين رويكرد توجه 
ويژه به مباحث قرآني است و سومين رويكرد تاسيس 
ــد كه  دفتر ارتباطات وزارت نفت با هنرمندان مي باش

پيگير مسائل فرهنگي صنعت مي باشد. 
ــاى فرهنگى  ــه ه ــورد برنام ــه در م وى در ادام

ــت ــاى تقوي ــت و راهكاره ــت نف ــى صنع  و اجتماع
 همكارى هاى فرهنگى  با افراد حاضر در جلسه بحث و 
تبادل نظر كرد.  مشاور فرهنگي وزير نفت در اين ديدار 
با اشاره به لزوم فرهنگ سازى مناسب و متاثر از فرهنگ 
ــت : بهره مندى از  ــالمى در صنعت نفت گف  غنى اس
ــالمى و روحيه جهادى در صنعت نفت  آموزه هاى اس
بسيار حائز اهميت است زيرا اين صنعت عظيم با شرايط 
ويژه و وجود تحريمهايى كه نه تنها كاهش نيافته و بلكه 
افزايش يافته اداره مى شودو اين نشان از ايثار و فداكارى 

مديران و متخصصان اين صنعت است.
ــر مجيدى از امامان جماعت صنعت نفت به  دكت
ــت نام برد و اظهار  ــربازان فرهنگى وزارت نف عنوان س
ــاعد وزير نفت نسبت به تشكيل  ــت: با نظر مس داش
 دفتر ارتباطات حوزوى وزارت نفت در قم با مسئوليت
ــالم كافى اقدام نموديم كه اين كار مورد   حجت االس

تقدير رييس محترم جمهور نيز قرار گرفت .
ــاور فرهنگى وزير نفت از جمله وظايف دفتر  مش

ــتمر با ائمه جماعات  ــات حوزوى را ارتباط مس ارتباط
صنعت نفت ؛ آموزش آنان در راستاى نيازهاى اسالمى 
ــى و مبلغ به  ــت و اعزام روحان ــى صنعت نف  و فرهنگ
شركت ها برشمرد و از اجرايى شدن طرحهاى هجرت 
و حضور در بين روحانيون همكار وزارت نفت نيز خبر 
ــه سيد احسن حسيني امام جمعه  داد.در ادامه جلس
موقت سنندج بيان داشتند: هر كس رفتار و كردارش 
 مطابق با آموزه هاي هاي قرآن كريم ، سنت نبي مكرم 
ــالم (ص) و رفتار و منش ائمه اطهار باشد در دنيا و  اس

آخرت سعادتمند است .
ــعادتمندي در دو  ــبب س وي چهار خصلت را س
ــئولين از  جهان ذكر كرد و افزود : اگر ايمانداران و مس
اين چهار خصلت برخوردار باشد زمينه ساز رستگاري 
ــد ،  ــت : اول داراي زبان صادق باش در دنيا و آخرت اس
دوم اداي امانت نمايد و مسئوليت امانت سنگيني كه به 
او واگذار گرديده ، سومين  خصيصه بهترين اخالق را 

داشته باشد و آخرين خصلت مردم دار و دلسوز باشد.

بازديد مشاور فرهنگى وزير نفت 
از شركت گاز استان كردستان

ارتقای فرآیند تصفیه خانه فاضالب 
جنوب اصفھان

ــركت آب و فاضالب  مدير عامل ش استان اصفهان در بازديد از تصفيه اصـفـهـان
ــت كنتور آب   خانه فاضالب جنوب اصفهان و كارگاه تس
وفاضالب استان اصفهان با اشاره به ارتقاى تجهيزات تصفيه 
ــه خانه فاضالب  ــوب اعالم كرد:تصفي ــه فاضالب جن خان
جنوب اصفهان داراى 12 هواده مى باشد كه درعمليات فاز 
دوم ارتقا تجهيزات اين تصفيه خانه، 6 فقره هواده سطحى 
ــته تاكنون اجراى  ــال گذش ــد و از س به عمقى تبديل ش
ــت كه بدنبال آن  ــتور كار قرار گرف عمليات فاز 3 در دس

مابقى هواده هاازسطحى به عمقى تبديل شدند.
ــزات تصفيه خانه  ــم امينى ارتقا تجهي مهندس هاش
فاضالب را بسيار موثر در افزايش كيفيت پساپ خروجى 
برشمرد و اعالم كرد:در حال حاضر دبى ورودى وخروجى 
تصفيه خانه فاضالب جنوب 1200 ليتر درثانيه است اين 
در حاليست كه با توجه به كاهش شديد منابع آبى ،پساب 
ــبى    توليدى در تصفيه خانه ها مى تواندجايگزين   مناس
براى رفع  برخى از نيازآبى در صنعت و فضاى سبز شهرى 
باشد. وى اعالم كرد: ارتقاى تجهيزات تصفيه خانه فاضالب 
ــت محيطى و كاهش  نه تنها در كاهش آالينده هاى زيس
بوى نامطبوع بسيار موثر است بلكه تاثير بسزايى در افزايش 
ــاب خروجى دارد كه از لحاظمحيطى بسيار  كيفيت پس
حائز اهميت است. وى افزود: با توجه به مجهزبودن كارگاه 
تست كنتور آبفا استان اصفهان و نيز برخودارياز نيروهاى 
متخصص ، كارگاه تست كنتور آبفا اصفهان بعنوان كارگاه 
ــت كنتور مرجع در كشور شناخته مى شود بطوريكه  تس
هم اكنون برخى از استانهاى كشور كنتورهاى خريدارى 
شده خود را جهت تست به كارگاه تست كنتور آبفا استان 

اصفهان ارسال مى نمايند.

وستای کالت  آغاز گازرسانی به ۱۶ ر
یال اعتبار  با ۱۳۰ میلیارد ر

ــتاى  ــانى به 16 روس ــرح گازس ط شهرستان كالت در خراسان رضوى مـشـهـد
ــتان و تنى چند از  ــركت گاز اس ــا حضور مديرعامل ش ب
نمايندگان مردم مشهد و كالت در مجلس شوراى اسالمى 

آغاز شد.
سيد حميد فانى در اين مراسم كه در محل روستاى 
"ايده ليك" شهرستان كالت برگزار شد اظهار كرد: شركت 
ــان رضوى ركورددار اجراى سياست هاى دولت  گاز خراس
ــانى روستاى در كشور بوده  تدبير و اميد در بحث گازرس
است. مديرعامل شركت گاز خراسان رضوى افزود: در سال 
96 موفق شديم به لطف خدا و تالش شبانه روزى كاركنان 
ــتا را گازرسانى و عمليات  ــتان، 365 روس شركت گاز اس
اجرايى 365 روستا را آغاز كنيم. به تعبيرى در سال گذشته 
ــاعت يك روستا گازرسانى شد. امسال نيز عهد  هر 12 س
كردهايم هر روز يك روستا و دو مورد صنعت را گازرسانى 
كنيم. فانى در ادامه به تشريح وضعيت گازرسانى روستايى 
كالت مطابق با آخرين تقسيم بندى هاى كشورى پرداخت 
ــتاى كالت با ضريب نفوذ  ــت: در حال حاضر 9 روس و گف
ــاا... با بهره بردارى از اين 16  ــتند و ان ش 59,6 گازدار هس
ــتا با جمعيت 1800 خانوار به ضريب 94,4 خواهيم  روس
رسيد. وى اضافه كرد: 130 ميليارد ريال اعتبار براى اجراى 
ــت و ان شاا.. با تعامل و  ــده اس اين پروژه در نظر گرفته ش
ــئوالن در مدت زمان 365 روز موفق  همكارى مردم و مس
به بهره بردارى از آن خواهيم شد. فانى همچنين از آمادگى 
شركت گاز خراسان رضوى براى گازرسانى به دو روستاى 
ــد گاز "حمام قلعه" و "جليل آباد" در كالت خبر داد و  فاق
گفت: در صورت مساعدت مسئوالن براى صدور مجوزهاى 

الزم اين دو روستا نيز گازرسانى شده است.

 حفر و تجھیز ۱ حلقه چاه در
 شھرستان اسالمشھر

ــا اعتبارى بالغ بر 5 ميليارد ريال ،  ب ــى حفر و تجهيز يك آبفاى تهران عمليات پايان
حلقه چاه در اسالمشهردر حال انجام مى باشد . 

به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب جنوب 
غربى استان تهران مدير امور آبفاى شهرستان اسالمشهر 
ــت : با عنايت به فصل گرم  با اعالم خبر مذكور اظهار داش
ــاميدنى  و اوج مصرف آب و ضرورت افزايش ميزان آب آش
ــور تامين و  ــتا و به منظ ــود ، عليهذا در همين راس موج
توزيع مطلوب آب شرب مورد نياز شهروندان و مشتركين 
محترم و پيشگيرى از هر گونه مشكالت احتمالى قطعى و 
ــتان ، عمليات حفر و تجهيز يك  يا كمبود آب در شهرس
 حلقه چاه در دستور كار قرار گرفته و در حال انجام كارهاى

 پايانى مى باشد . 
ــخصات پروژه مذكور  شفا نظرپور ضمن تشريح مش
خاطر نشان ساخت : عمليات حفارى چاه مذكور با هزينه 
ــيصد ميليون ريال از محل  اعتبارى معادل 5 ميليارد و س
اعتبارات عمرانى و در منطقه يافت آباد تهران از اوايل تير 
ماه جارى آغاز و در اواخر همين ماه نيز به اتمام رسيد . و 
پس از تجهيز با لوله جداره 14 و لوله كيسينگ 26 اينچ و 
انجام آزمايش پمپاژ با آبدهى قابل توجهى به ميزان 38 ليتر 

بر ثانيه در مرحله بهره بردارى قرار گرفته است  .
مهندس نظرپور با تاكيد بر مديريت مصرف و پرهيز 
ــط شهروندان و  ــاميدنى توس از مصارف غير ضرور آب آش
مشتركين محترم يادآور شد : در حال حاضر آب آشاميدنى 
ــهروندان محترم در شهرستان اسالمشهر و شهركهاى  ش
تابعه با كميت و كيفيت مطلوبى تامين و توزيع مى گردد، 
و انتظار داريم مطابق روند فعلى عمليات ورود به مدار چاه 
جديدالحفر مذكور حداكثر تا اوايل مرداد ماه  انجام گردد .  

تولید ۲۵ فیلم صد ثانیه ای پیرامون 
یت مصرف بھینه آب مدیر

ــى و آموزش  ــط عموم ــر رواب مدي ــركت آب و فاضالب اصـفـهـان ــى ش همگان
استان اصفهان با بيان اينكه در برهه ايى زندگى مى كنيم 
كه فيلم هاى كوتاه و صد ثانيه ايى مخاطبان بسيار دارند 
عنوان كرد: وسايل ارتباط جمعى گستردگى بسيارى يافته 
است و در اين ميان فيلم هاى صدثانيه ايى به دليل اينكه 
ــام خود را در كوتاه ترين زمان ممكن  به مخاطب ارائه   پي
ــيارى برخوردار است و مخاطبان  مى دهد از جذابيت بس

بسيارى دارد.
ــيد اكبربنى طبا افزود:  در حال حاضر متاسفانه با   س
اين كه بحران كم آبى در كشور مشهود است ونيز  استان 
ــت كه باتنش آبى دست  ــتانهايى اس اصفهان از جمله اس
ــتند كسانى كه  وپنجه نرم مى كند با اين وجود هنوز هس

آب را درست مصرف نمى كنند.
وى با اشاره به اهميت فرهنگ سازى مصرف بهينه آب 
در جامعه عنوان كرد:اشاعه و نهاينه كردن مصرف صحيح 
ــتان  ــركت آبفا اس آب مهمترين اولويت روابط عمومى ش
اصفهان است كه دراين ميان اقدام به توليد 25 فيلم 100 

ثانيه ايى نموده است.
ــركت آبفا  مدير روابط عمومى و آموزش همگانى ش
استان اصفهان بابيان اينكه آنچه در توليد فيلم هاى 100 
ثانيه ايى مد نظر قرار گرفته است ارائه پيامهاى آموزشى به 
اقشار مختلف جامعه است تصريح كرد:مضامين فيلم هاى 
ــت  كه  مخاطبين  در هر  100 ثانيه ايى به گونه ايى اس
ــند  به راحتى مورد  آموزش  راهكارهاى  سطحى كه باش
مصرف صحيح آب قرار مى گيرند و به شيوه هنر مندانه و 
با بهره گيرى از هنرمندان استانى و ملى راهكارهاى مصرف 

صحيح آب در اين فيلمها آمده است.

مراسمترحیمجانباختگاناتوبوسسنندجبرگزارشد

حضوریازجنسهمدردی
مرد  م و مس��ئوالن شهر سنند  ج با حضور د  ر مسجد   جامع این  شهر، با خانواد  ه های د  اغ د  ید  ه سانحه تصاد  ف اتوبوس این شهر سننــــدج

همد  رد  ی کرد  ند  .
بیستم تیرماه 97 حاد  ثه تلخی د  ر سنند  ج رقم خورد   که منجر به کشته شد  ن 
11 نفر از همشهریان شد  . برخورد   یک تانکر حامل سوخت با یک د  ستگاه اتوبوس 
د  ر بل��وار د  کتر حس��ینی فاجعه ای را به بار آورد   که زمی��ن سنند  ج را سیاهپوش و 

آسمان این شهر را د  اغد  ار کرد  .
واقعه ای تلخ که سنند  ج را به سه روز عزای عمومی بُرد   و د یروز نیز مسئوالن استان 
کرد  ستان به همراه کارکنان اد  ارات و عموم مرد  م شهر سنند  ج طی مراسمی د  ر مسجد   

جامع این شهر حضور یافتند   تا با خانواد  ه کشته شد  گان این حاد  ثه ابراز همد  رد  ی کنند  .
گرچ��ه گریه تنها التیام بخش د  رد  های م��اد  ر د  اغ د  ید  ه و فرزند  ان محروم از مهر 
پد  ر د  ر این روزهای مصیب زا ش��د  ه است اما حضور حد  اکثری عموم مرد  م سنند  ج 
د  ر این مراسم تس��کینی بر قلب و مرهمی بر گوشه ای از د  رد  های د  اغد  ید  گانی بود   
ک��ه با د  ر د  س��ت گرفتن عکِس عزیزی که د  ید  ارش به قیامت تازه خواهد   ش��د  ، د  ر 
مسجد   حضور یافته بود  ند   و از حضور مرد  م، رسانه، مسئوالن و تمامی کسانیکه د  ر 

این روزها کمک حالشان بود  ند   ابراز خرسند  ی می کرد  ند  .
امام جمعه ش��هر د  یواند  ره د  ر این مراسم اظهار کرد  : حضور مرد  م و مس��ئوالن 
د  ر این مراسم تس��کین د  هند  ه بخش��ی از غم های خانواد  ه د  اغد  اران خواهد   بود   که 

جای تقد  یر د  ارد  .
ماموستا معروف خالد  ی افزود  : مسئوالن کشوری و نمایند  ه ولی فقیه کرد  ستان 
د  ستور د  اد  ه اند   که سریعا د  الیل وقوع این حاد  ثه پیگیری شود   و استاند  ار کرد  ستان 
نی��ز همان لحظه وقوع حاد  ثه د  ر این مکان حضور د  اش��تند  . وی خاطرنش��ان کرد  : 
امتحانات الهی از زمان حضرت آد  م تاکنون وجود   د  اشته و تا قیامت نیز اد  امه د  ارد   

و باید   د  ر برابر این امتحانات صبور بود  .
ام��ام جمعه د  یواند  ره با بی��ان اینکه اهل ایمان همواره م��ورد   امتحان خد  اوند   
قرار می گیرند  ، بیان کرد  : هرکس��ی ایمان بیش��تری به خد  اوند   د  اشته باشد   امتحان 
او سخت ت��ر و سنگین تر خواه��د   بود  . ماموستا خالد  ی یاد  آور ش��د  : د  ر د  ایره ایمان 
ق��رار گرفتن، امتحان الهی را د  ربرد  ارد   گرچه عذاب آور است اما فرمود  ه قرآن کریم 
اس��ت که اهل ایمان مورد   امتحان قرار می گیرند  . پیامبر و یاران ایش��ان د  ر زند  گی 
مصیبت ها و سختی های زیاد  ی کش��ید  ند   و باید   د  انس��ت که خد  اوند   اهل ایمان را 

می آزماید   و کسی که امتحان ند  هد   نمره و پاد  اشی نزد   خد  ا ند  ارد  .
د  ر این مراسم پس از قرائت قرآن کریم پیام تسلیت رئیس جمهوری قرائت شد   

و سید  علی احمد  ی از شاعران سنند  جی به قرائت شعری پرد  اخت.


