
شهرستانها10 د  وشنبه  اول مرداد 1397  شماره 4797 
شھرستان ھا10 دوشنبه  1 مرداد 1397  شماره4797 

22 ليتر بر ثانيه بر ظرفيت آبدهى شهر 
احمدسرگوراب افزوده شد

ــى و آموزش همگانى  ــزارش دفتر روابط عموم به گ
شركت آب و فاضالب استان گيالن، مدير امور آبفاى شفت 
ــهر احمدسرگوراب با  از بهره بردارى يك حلقه چاه در ش
تصويب اعتبار 1100 ميليون ريالى در كميته برنامه ريزى 

فرماندارى شهرستان شفت خبر داد .
ــفت با بيان اينكه كل  فراز فرخ فر مدير امور آبفاى ش
ــده براى حفر و بهره بردارى چاه شماره2  اعتبار هزينه ش
ــرگوراب 250 ميليون تومان بوده است افزود: به  احمد س
ــن و اجراى خط  ــل اجتناب از هزينه هاى خريد زمي دلي
انتقال، چاه مزبور در محوطه تصفيه خانه آب شهر احمد 
ــركت  ــده و پيمانكار پروژه فوق ش ــرگوراب حفر گردي س
آبرود شمال است. وى همچنين تشريح كرد : شهر احمد 
ــرگوراب داراى يك منبع توليد آب بوده كه با حفر چاه  س
جديد در صورت بوجود آمدن مشكل در بهره بردارى از چاه 
نخست ، چاه دوم وارد مدار بهره بردارى مى شود و اطمينان 
و پايدارى آبرسانى افزايش مى يابد . همچنين در زمان هاى 
پيك مصرف در ماههاى گرم سال تامين فشار بهينه شبكه 

توزيع آب ، تضمين خواهد شد.

بهينه سازى 50 هزار متر شبكه 20 كيلوولت 
فيدر نظامين در شهرستان سرخه

ــبكه و كاهش  به منظور افزايش قابليت اطمينان ش
ــازى 50هزار متر شبكه  تلفات انرژى الكتريكى،  بهينه س
ــتان سرخه اجرا  ــط فيدر نظامين در شهرس فشار متوس
خواهد شد. مدير توزيع برق شهرستان سرخه با بيان اين 
ــتگاه  ــبكه 20 كيلوولت  و يك دس خبر گفت: احداث ش
ــس 200 كيلوولت آمپر جهت تامين برق 150 واحد  تران
ــكونى در ميدان نهم دى، برقرارى شبكه فشار  منازل مس
ــكونى امداد روستاى السجرد،  ضعيف هوائى منطقه مس
ــار ضعيف خيابان صدر، دايرنمودن يك  اصالح شبكه فش
دستگاه سكسيونر گازى ، نصب 50 دستگاه سرچراغ جديد 
روشنائى و افزايش سطح مقطع شبكه توزيع برق روستاى 
نظامين تامعدن زيوار، از ديگر برنامه هاى پيش بينى شده 

اين مديريت  در سه ماهه دوم سال جارى است.
ــه يك هزار و  ــاره به اين ك ــدى پاك طينت با اش مه
115 متر شبكه فشار ضعيف هوائى و زمينى در سه ماهه 
ــال احداث گرديده افزود: داير نمودن يك هزار و  اول امس
ــط هوائى و زمينى ، از جمله  ــبكه فشار متوس 33 متر ش
ــمار مى رود . وى با بيان اين  اقدامات صورت گرفته به ش
كه چهار ايستگاه هوائى توزيع برق به قدرت 225 كيلوولت 
ــده بيان داشت: هم اينك مجموع ظرفيت  آمپر نصب ش
  پست هاى توزيع برق شهرستان  ، 49هزار كيلوولت آمپر

ــد. وى با اعالم اين كه عمليات اصالح يك هزار و   مى باش
76 متر شبكه هاى توزيع برق در مدت ذكر شده  به اجرا 
در آمده تصريح كرد: با تالش نيروهاى اجرائى اين مديريت، 
يك هزار و 56 متر كابل خودنگهدار هم احداث شده است.

مراسم اختتاميه سومين دوره اخبار ــاد» با مـشـهـد «جايزه جهانى گوهرش
ــوى و جمعى از  ــتان قدس رض ــور توليت آس حض
ــى در محل تاالر قدس  ــان داخلى و خارج ميهمان

حرم مطهر رضوى برگزار شد.
ــم از هشت بانوى نيكوكار و فرهيخته  در اين مراس
اديان توحيدى شامل چهار بانو از ايران اسالمى و 
ــورهاى انگلستان، تانزانيا، تايلند و  چهار بانو از كش

نيجريه تجليل به عمل آمد.
ــاس محورهاى  جوايز اين جايزه جهانى بر اس
ــت و بيدارى  ــهادت، مقاوم ــار و ش ــتگانه ايث هش
ــين   ــات قابل توجه و درخور تحس ــالمى، اقدام اس
ــى و پژوهشى ، تالش  در عرصه هاى علمى، آموزش
ــانه اى، وقف و  در عرصه هاى فرهنگى، هنرى و رس
ــور خيريه ، امور عمرانى، مديريت و كارآفرينى  و  ام
امور پزشكى، به بانوان برگزيده اين دوره از «جايزه 
ــد. گفتنى است؛ اين  ــاد» اعطا ش جهانى گوهرش

مراسم به صورت مستقيم از شبكه هاى تلويزيونى 
قرآن و سيماى خراسان رضوى پخش شد.

توليت آستان قدس رضوى:
ــگام در عرصه هاى  ــه بايد پيش ــان فرهيخت زن

فرهنگى و اجتماعى باشند
ــت: زنان  ــوى گف ــتان قدس رض ــت آس تولي
ــگام در عرصه هاى فرهنگى و  ــه بايد پيش فرهيخت
اجتماعى باشند و بدون نقش آفرينى زنان تحوالت 

فرهنگى و اجتماعى رقم نخواهد خورد.
ــى در آئين  ــالم سيدابراهيم رئيس حجت االس
ــاددر مشهد، ضمن  اختتاميه جايزه جهانى گوهرش
بيان ارزش و جايگاه نيكوكارى و نيكى و نيكوكارى 
در عالم، اظهار كرد: بسيارى مدعى نيكى در عالم 
هستند، اما شاخصى كه ما براى نيكى داريم نشأت 

گرفته از انديشه و انگيزه نيكو بوده است
ــاره به اينكه برخى در عالم با انگيزه  وى با اش
ــب توجه و جذب  ــت، تحكيم موقعيت و جل منفع

ــى كرامت  توجه نيكى مى كنند، افزود: هر بخشش
ــاخص كرامت در خداخواهى و  ــت و اولين ش نيس
توجه به خالق هستى است؛ همچنيبن بزرگان دنيا 
ــيار  ــه هاى علمى، هنر و دانش و غيره بس در زمين

زياد است اما بزرگوار كم است.
ــان اينكه  ــدس رضوى با بي ــتان ق توليت آس
ــان در جامعه  ــش آفرينى زن ــه بركت انقالب نق ب
روزبه روز رونق يافته است، خاطرنشان كرد: جايزه 
ــاد به عنوان حركتى نمادين با نام  جهانى گوهرش

ــريف و  يك بانوى فرهيخته كه در كنار مضجع ش
مطهر حضرت رضا(ع) مى درخشد، براى درخشش 
ــتر نيكوكارى در بين بانوان رقم خورده  هرچه بيش

و سال به سال عميق تر و گسترده تر مى شود
ــى تصريح كرد: دو وظيفه مشترك براى  رئيس
ــان  ــيدن به كمال يكس زنان و مردان را در راه رس
ــه  ــوده و زنان در خانه و خانواده و خيرات هميش ب

نقش آفرينند و گوى سبقت را در دست دارند.
ــاره به اينكه موقعيت و هويت زن از  وى با اش
ــمت غرب مورد ستم و ترور از سوى مستكبران  س
ــت، تأكيد كرد: حق زن در رسيدن  قرار گرفته اس
به جايگاه واالى خود از سوى جامعه مغرب زمين 
گرفته شده و مدعى حقوق زن است كه بيشترين 
ــان فرهيخته  ــگاه زن مى كند و زن ــم را به جاي ظل
ــاى فرهنگى و اجتماعى  ــگام در عرصه ه بايد پيش
باشند و بدون نقش آفرينى زنان تحوالت فرهنگى 

و اجتماعى رقم نخواهد خورد

 برگزارى مراسم اختتاميه سومين دوره
 «جايزه جهانى گوهرشاد»

تغییر ساعات کاری اداری دستگاه ھای 
اجرایی استان سمنان

ــركت توزيع برق  ــل ش مديرعام ــرد : با سـمـنـان ــمنان اعالم ك ــتان س اس
ــتاندار  ــتور اس ــه هيات وزيران و دس ــه به مصوب توج
ــتگاه هاى اجرايى  ــاعات كار ادارى دس ــمنان ، س س
ــهريورماه سال 97  ــتان از 16 تيرماه لغايت 15 ش اس

تغيير كرد .
مهندس سيد محمد موسوى زاده گفت : بر اساس 
ــتاندار سمنان مبنى بر تحقق اهداف اقتصاد  تاكيد اس
ــه جويى در مصرف انرژى و  مقاومتى و ضرورت صرف
ــط شوراى  ــى هاى تخصصى صورت گرفته توس بررس
ــاون هماهنگى  ــتان ، با اعالم مع ــت بحران اس مديري
ــمنان ،  ــتاندارى س ــعه منابع اس امور اقتصادى و توس
ــاعات كار دستگاه هاى اجرايى در روزهاى شنبه تا  س
ــنبه از ساعت 6,30 لغايت 13,30 و روزكارى  چهارش
ــنبه از ساعت 6,30 لغايت 12,30 تعيين شده  پنج ش
ــاس نامه ابالغ شده  ــت : بر اس ــت . وى اظهار داش اس
ــتاندار سمنان به كليه دستگاه هاى اجرايى  معاون اس
ــاعات كار ادارى ، بر صرفه جويى در  مبنى بر تغيير س
طول روز و خارج نمودن كليه تاسيسات سرمايشى در 

ساعت هاى پايان وقت ادارى نيز تاكيد شده است .
ــده  ــنامه ابالغ ش ــوى زاده به بخش مهندس موس
ــعه منابع  ــادى توس ــور اقتص ــى ام ــاون هماهنگ مع
ــتاندارى سمنان به دستگاه هاى اجرائى اشاره كرد  اس
ــش 10 درصدى  ــنامه به كاه ــزود : در اين بخش و اف
ــتگاه ها در تابستان سال  مصرف انرژى برق كليه دس
جارى به نسبت مدت متناظر سال قبل ، مديريت برق 
ــى و تنظيم دماى محيط  ــى تجهيزات سرمايش مصرف

كار توصيه اكيد شده است .

 یک حلقه چاه قدیمی در اسالمشھر
احیای مجدد و راه اندازی شد

ــغ بر 400 ميليون  با اعتبارى بال ــماره 24 اسالمشهر آبفاى تهران ريال چاه ش
احيا و بهسازى گرديد . 

ــركت آب و فاضالب  به گزارش روابط عمومى ش
جنوب غربى استان تهران ، مدير امور آبفاى شهرستان 
ــت:  با  ــور اظهار داش ــالم خبر مذك ــهر با اع اسالمش
ــل توجه مصرف  ــرم و افزايش قاب ــت به فصل گ عناي
ــاميدنى و از طرفى بلحاظ تراكم جمعيتى باال  آب آش
ــهر كه متعاقبا ضرورت تامين  ــتان اسالمش در شهرس
ــراه دارد . لذا  ــرب مورد نياز را به هم ــع آب ش و توزي
ــگيرى از هرگونه  ــه منظور پيش ــن خصوص و ب در اي
ــبكه هاى  تنش احتمالى كم آبى و با هدف تقويت ش
ــانى ، احياء و راه اندازى مجدد چاههاى قديمى  آبرس
و نيمه فعال در دستور كار قرار گرفته و مطابق برنامه 

زمانبندى شده در حال انجام مى باشد . 
ــخصات پروژه احياى  ــفا نظرپور با اشاره به مش ش
ــد : اين  ــاه در همين خصوص يادآور ش يك حلقه چ
ــادل 430 ميليون ريال  ــات با صرف اعتبارى مع عملي
ــى و با هدف احياى  ــل اعتبارات جارى و داخل از مح
مجدد و به روز رسانى چاه شماره 24 اسالمشهر واقع 
ــامل  ــه يافت آباد تهران انجام گرفت . كه ش در منطق
ــن و  ــازى امالح و ش ــكنى ، خارج س عمليات كف ش
ــناور ،  ــاه ، تعويض كابل ش ــه موجود در كف چ ماس
ــرچاهى و شستشو و ــازى و تعمير تاسيسات س  بهس

 راه اندازى مجدد چاه بود . كه از اوايل تير ماه جارى 
ــه اتمام و با آبدهى  ــط همين ماه نيز ب آغاز و در اواس
 25 ليتر در ثانيه در مرحله بهره بردارى و مدار توزيع 

قرار گرفت . 

گلستان در جایگاه پنجم کشور در جذب 
وستایی وام اشتغال ر

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى  ــتان در گـلسـتـان ــتان گفت كه اين اس گلس
جذب تسهيالت اشتغال روستايى رتبه پنجم استانهاى 

كشور را از آن خود كرد.
سعيد مازندرانى در جلسه شوراى برنامه ريزى استان 
ــتان كه با حضور معاون وزير راه و شهرسازى برگزار  گلس
ــد، اظهار كرد: استان هاى هرمزگان، آذربايجان غربى،  ش
كرمانشاه و كرمان جلوتر از گلستان به ترتيب رتبه هاى 
اول تا چهارم جذب تسهيالت اشتغال روستايى را به خود 

اختصاص دادند.
ــزود: تاكنون دو هزار و 411 طرح با اعتبار دو  وى اف
ــال براى ايجاد چهار هزار و 593  هزار و 890 ميليارد ري

فرصت شغلى در گلستان تثبيت شده است.
 مازندرانى تصريح كرد: تا كنون دو هزار و 358 طرح 
با 249 ميليارد تومان تسهيالت و ايجاد چهار هزار و 818 

شغل به بانك هاى استان معرفى شده اند.
وى با بيان اينكه بيش از 400 ميليارد ريال تسهيالت 
ــوى بانك هاى عامل به 513 پرونده با اشتغال هزار  از س
و 72 نفر پرداخت شده است،خاطرنشان كرد: 26 درصد 
تسهيالت پرداختى براى طرح هاى اشتغال روستايى در 
ــوده و كمتر از 10  ــتان كمتر از100 ميليون تومان ب اس

درصد تسهيالت بيش از يك ميليارد تومان است.
 از وارد نكردن عملكرد دستگاه ها در ايجاد اشتغال 
ــامانه رصد گاليه كرد و گفت: بيش از 60 درصد از  در س
ــغل ايجاد شده توسط دستگاه ها در اين سامانه  تعهد ش
ــال 30 هزار شغل  ــت. وى افزود: امس ــده اس ثبت نش
توسط دستگاه هاى اجراى گلستان تعهد شده است.

نرخ بيكارى در گلستان 11,7 درصد است 

حفر و تجھیز و راه اندازی یک حلقه چاه 
جدید در شھرستان اسالمشھر

ــى و كيفى ــاء كم ــدف ارتق ــا ه ب  آب آشاميدنى شهروندان شهرك آبفاى تهران
ــين ع ( ميان آباد ) چاه شماره 5 اين شهر وارد  امام حس

مدار توزيع گرديد. 
ــركت آب و فاضالب  ــط عمومى ش ــه گزارش رواب ب
ــتان تهران مدير امور آبفاى شهرك امام  جنوب غربى اس
ــين ع ( ميان آباد )با اعالم خبر مذكور اظهار داشت:  حس
ــهرك ميان آباد در شهرستان اسالمشهر با جمعيتى  ش
ــا 10 هزار و هفتصد و پنجاه مورد  ــادل 54 هزار نفر ب مع
ــرب و با عنايت به مهاجر پذيرى يكى از  اشتراك آب ش
مناطق پرجمعيت در جنوب غربى استان تهران محسوب 
ــاميدنى شهروندان  ــود . كه در حال حاضر آب آش مى ش
اين شهر با كميت و كيفيت مناسب و از طريق چاههاى 
موجود در اين شهر و همچنين خط پشتيبانى اسالمشهر 
تامين و توزيع مى گردد ، ولى به منظور پيشگيرى از هر 
گونه قطعى و يا كمبود احتمالى آب آشاميدنى مخصوصا 
ــگيرانه در خصوص  در روزها پيك مصرف اقدامات پيش

ارتقاء دبى موجود در دستور كار قرار گرفته است . 
سيد على حسينى گنجى ياد آور شد : آب آشاميدنى 
شهروندان و مشتركين محترم شهرك امام حسين ع در 
حال حاضر به ميزان 120 ليتر بر ثانيه با استحصال از 8 
حلقه چاه موجود در اين شهر و 37 ليتر بر ثانيه از طريق 
ــهر تامين ميگردد و مشكلى در  خط پشتيبانى اسالمش
خصوص تامين و توزيع آب آشاميدنى مطلوب شهروندان 
ــدارد . عليهذا در  ــن وجود ن ــتركين محترم در اي و مش
خصوص رسيدن به نقطه مطلوب و پيشگيرى از هر گونه 
ــود احتمالى آب مخصوصا در فصول گرم به بيش از  كمب

20 ليتر بر ثانيه نيز نياز داشتيم . 
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