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مشكل كم آبى مجتمع باالدستى با جمعيتى 
بالغ بر 4200 نفر از توابع شهرستان دهگالن 

مرتفع شد
با تالش و زحمت مجموعه اداره امور آب و فاضالب 
ــكل كم آبى مجتمع  ــتان دهگالن مش روستايى شهرس
ــتا را با جمعيتى بالغ بر 4200 نفر  باالدستى كه 8 روس
ــد. ميرزايى مدير اداره امور آبفار  پوشش مى دهد حل ش
دهگالن در گفتگو با روابط عمومى شركت آب و فاضالب 
ــتان گفت: با توجه به خشكسالى هاى  ــتايى كردس روس
ــم، اين مجتمع را با كم آبى  ــر و كم آبى و بارندگى ك اخي
مواجه كرده بود، با حفر چاه در روستاى بگه جان و احداث 
ايستگاه پمپاژ و 320 متر خط انتقال و احداث پست برق 
مشكل فوق حل و هزينه اى بالغ بر 1860000000 ريال 

را در پى داشت.

تحقق روياي چهارباغ، فهم و باور مشترك 
مي خواهد

ــهروندان  ــن و همه ش ــان گفت: م ــهردار اصفه ش
ــروژه پياده ــاغ داريم و پ ــژه اي بر چهارب ــيت وي  حساس
 راه سازي چهارباغ با همين حساسيت و وسواس در حال 

پيگيري است. 
ــيرين طغياني رييس  ــهردار اصفهان به همراه ش ش
ــوراي اسالمي شهر  كميسيون معماري و شهرسازي ش
ــازمان نوسازي و بهسازي شهرداري و  اصفهان، رييس س
رييس سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 
ــگري  ــروژه احياي محور تاريخي، فرهنگي و گردش از پ
چهارباغ و اجراي عمليات پياده راه سازي اين محور بازديد 

به عمل آورد.
ــد با بيان اينكه  ــيه اين بازدي دكتر نوروزي در حاش
ــيار اميدواريم پروژه پياده راه سازي چهارباغ تا پايان  بس
مردادماه خاتمه پيدا كند، اظهار كرد: با توجه به اينكه قرار 
است اوايل شهريورماه جشنواره بين المللي فيلم كودك و 
نوجوان در اصفهان برگزار شود مراحل عمراني اين پروژه 
به صورت جدي در حال انجام است اما كيفيت اجراي اين 
ــيار اهميت دارد. قدرت اهللا نوروزي تصريح  پروژه نيز بس
ــاس  ــهرداري اتمام اين پروژه بر اس كرد: دغدغه ما در ش
قولي است كه به مردم داده ايم و با توجه به اين موضوع 
ــي هاي خود را افزايش داده ايم تا كيفيت نيز به  سركش
خوبي لحاظ شود.  وي ادامه داد: با توجه به كمبود مصالح 
ممكن است روند كار با مشكالتي مواجه شودكه در حال 
ــي آن هستيم. شهردار اصفهان پيشرفت كار پروژه  بررس
ــازي چهارباغ را مناسب ارزيابي كرد و افزود:  پياده راه س
ــاس زمان بندي برنامه، پياده راه  در صورت حركت بر اس
ــدو تا پايان  هاي چهارباغ تا پايان مرداد به پايان مي رس
ــود كه امكان بهره برداري  مرداد به گونه اي آماده مي ش
ــمت پياده رو وجود داشته باشد. وي اضافه كرد:  از دو س
كار شهرداري در اين پروژه به خوبي در حال پيش رفتن 
است اما با توجه به سطح وسيعي از سنگ كه براي خيابان 
چهارباغ نياز است با كمبودهايي در اين خصوص مواجه 
هستيم كه درصدد رفع آن هستيم. نوروزي تصريح كرد: 
ــتاره هاي  روياي ما براي احياي چهارباغ در صورتيكه س
دنباله دار اجازه دهند، تحقق پيدا مي كند. تحقق اين رويا 
ــازي هاي فرهنگي الزم و توجيه برخي  نيازمند زمينه س
افراداز جمله رسانه ها است. تحقق روياي چهارباغ ظرفيت 
سازي بااليي را مي طلبد كه ما در شهرداري به دنبال اين 

ظرفيت سازي نيز هستيم. 

تقويت فشار آب شرب 850 خانوار روستايى 
شهرستان هاى شفت و رضوانشهر

ــفت  ــتايى ش روس ــالب  فاض و  آب  ــور  ام ــر  مدي
ــاميدنى 400 خانواِر  ــار آب آش ــت: براى تقويت فش گف
ــپ  ــتگاه پم ــك دس ــتان، ي ــن شهرس ــتاى اي 4 روس
ــار نصب و  ــانى كمس ــع آبرس ــى در مجتم  5,5 كيلووات

راه اندازى شد.
ــده براى اجراى اين  فريد تقى مهر، اعتبار هزينه ش
ــر امور آب و  ــال اعالم كرد. مدي ــرح را 90 ميليون ري ط
ــى از رفع  ــهر نيز در گزارش ــتايى رضوانش فاضالب روس
ــكل آب شرب 450 خانوارِ 2 روستاى اين شهرستان  مش
خبر داد و گفت: براى اين منظور يك دستگاه پمپ شناور 

در تاسيسات آبرسانى روستاى خوشابر راه اندازى شد. 
شيرزاد رستمى افزود: بيش از 50 ميليون ريال براى 
انجام اين عمليات هزينه شد.  هم اينك بيش از 21 هزار 
ــترك روستايى شهرستان هاى شفت و رضوانشهر از  مش

نعمت آب آشاميدنى سالم و بهداشتى برخوردارند.

انجام پايش و نظارت عاليه از پايگاه سالمت 
قلعه نو شهرستان گرمسار

به گزارش روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى استان 
سمنان، با توجه به اجراى برنامه پايش و نظارت عاليه از 
برنامه هاى خدمات بهداشتى درمانى، صبح امروز دوشنبه 
ــت دانشگاه علوم  اول مرداد ماه 97 دكتر دانايى سرپرس
ــمنان به اتفاق هيئت رئيسه دانشگاه،  پزشكى استان س
جمعي از مديران و روساى شبكه هاى بهداشت و درمان 
شهرستان هاى تابعه از پايگاه سالمت قلعه نو شهرستان 
گرمسار بازديد كرد. در اين بازديد دكتر دانايى سرپرست 
ــد اجراى برنامه ها و  ــگاه به اتفاق هيئت همراه رون دانش
ــتى اوليه را مورد پايش قرار دادند و  مراقبت هاى بهداش
مراقبين سالمت اين پايگاه به ارائه شاخص هاى بهداشتى 
منطقه تحت پوشش و طرح مسائل موجود پرداخته و در 
ادامه دكتر دانايى  سرپرست دانشگاه راهكارهاي الزم در 

اين خصوص را ارايه داد.

با رفع شكستگى شبكه آب شهر تالش از 
هدر رفت 2 ليتر بر ثانيه آب جلوگيرى شد

ــى و آموزش همگانى  ــه گزارش دفتر روابط عموم ب
شركت آب و فاضالب استان گيالن،مدير امور آبفاى تالش 
از رفع شكستگى لوله AC 300 شبكه آب و جلوگيرى از 

هدر رفت 2 ليتر بر ثانيه آب خبر داد.
ــرد: در پى وقوع اين  ــريح ك مهندس اصلح نژاد تش
ــتگى با  ــره بردارى اين شكس ــزام اكيپ به ــه و اع  حادث
هزينه اى بالغ بر 10 ميليون برطرف و از هدر رفت 2 ليتر 

بر ثانيه آب جلوگيرى شد.
ــات حفر چاه جديد آب  ــن افزود: عملي  وى همچني
ــهردارى تالش از اعتبارات تبصره 3  ــرب در خيابان ش ش
ــده است و اميد است بتوانيم تا چند ماه آينده به  آغاز ش

 بهره بردارى برسانيم. 

اخبار

ــيدعليرضا حسينى طلب در  س جمع خبرنگاران ضمن تبريك گـلسـتـان
ــت: در اين  ــيدن هفته ملى مهارت اظهارداش فرارس
ــج گفتگان  ــى براى تروي ــه هاى متنوع هفته برنام
مهارت آموزى تدارك ديده شده و هدف اين است كه 

بايد اين گفتمان را نهادينه كنيم.
ــتاى اين هدف  ــزود: در اين هفته در راس وى اف
ــاخص  ــى و 32 عنوان برنامه ش ــه عموم 110 برنام

خواهيم داشت.
مديركل آموزش فنى و حرفه اى استان گلستان 
بيان داشت: ديدار با نماينده ولى فقيه در استان، ديدار 
با ائمه جمعه شهرستان ها، امضاى تفاهم نامه با برخى 
ــتگاه هاى اجرايى، برگزارى جشن هاى مختلف و  دس

حضور در مركز سامد از برنامه هاى اين هفته است.
ــارت در  ــژه هفته مه ــن وي ــه داد: جش وى ادام
ــود و از نخبگان مهارتى،  ــرگان برگزار مى ش  مركز گ

مدال آوران و مديران برتر تجليل خواهد شد.
حسينى طلب اظهارداشت: بحث گفتمان مهارت 
ــه براى ترويج آن  ــت كه بايد هم موضوعى جدى اس
ــت به دست هم دهيم. بيكارى مسئله اى جدى  دس

است و سخت تر بيكارى فارغ التحصيالن دانشگاهى 
است. اين افراد درست است كه مدرك تحصيلى دارند 
ــاى مهارتى بايد كارى كنيم هر  ــا از نظر آموزش ه ام

دانشجو يك مهارت فرا بگيرد.
وى با بيان اينكه بحران مهارت هم مى تواند براى 
جامعه جدى باشد اگر مى خواهيم جوانان از بيكارى 
ــعه مهارت آموزى  نجات پيدا كنند، بايد به فكر توس
باشيم، افزود: سهميه اشتغال استان 19 هزار و 400 
شغل بود كه يك هزار و 200 نفر از افرادى كه اموزش 

فنى و حرفه اى ديدند، به اشتغال رسيدند.
ــتان اظهار  ــركل آموزش فنى و حرفه اى اس مدي
ــوزش به معناى عام  ــت: جامعه دچار چالش آم داش

ــت. اين در حالى است كه دانشگاه هاى متعددى  اس
ــورها  ــتر از برخى كش ــايد از نظر كمى بيش داريم ش
ــيم. اما آموزش نتوانسته ما را به  دانشگاه داشته باش
ــراغ  ــاند. براى نجات آموزش، بايد به س ــعه برس توس

آموزش هاى مهارت بنيان رفت.
ــورهايى كه دچار بحران بودند  وى ادامه داد: كش
نسخه آموزش هاى مهارتى را پيش بردند و به موفقيت 
ــتغال مردم  ــيدند. ماهم با اين اقدام به دنبال اش رس
هستيم. وى گفت: در بحث هدايت تحصيلى بسيارى 
خانواده ها تمايل دارند در رشته هاى تجربى، رياضى 
ــانى فرزندان خود را ثبت نام كنند. در حالى كه  و انس
با آموزش  هاى مهارتى كارآموزان به اشتغال خواهند 

رسيد. حسينى طلب افزود: آموزش در مراكز دولتى 
ــف آموزش هاى  ــت. در كارگاه هاى مختل رايگان اس
ــود. بيش از 75  ــوزان داده مى ش ــى به كارآم مختلف
درصد آموزش هاى ما عملى است تا آمادگى فعاليت 
ــب كنند. وى اظهارداشت: در ــغل را كس  در يك ش

ــربازان  ــتان براى س  يگان هاى نظامى و انتظامى اس
ــى داريم. اين تفاهم نامه  وظيفه آموزش هاى مهارت
ــت تا سربازان به  ــتور رهبرى اتفاق افتاده اس به دس
ــلح شوند. هم چنين در روستاها نيز  يك مهارت مس
ــت و براساس  ــيار آموزش ها برقرار اس به صورت س
ــن دوره ها برگزار  ــورت گرفته اي ــنجى كه ص نيازس
ــدان هاى گرگان و  ــد. براى مددجويان زن خواهد ش

گنبدكاووس هم آموزش هاى مهارتى داريم.
مديركل آموزش فنى و حرفه اى استان گلستان 
گفت: براى افزايش بهره ورى نيروى كار آموزش هاى 
ــى برگزار  ــاف و واحدهاى صنعت ــى براى اصن مهارت
مى شود. حتى در مراكز ترك اعتياد، آموزش هاى فنى 

و حرفه اى برقرار است.
ــوزى در محيط  ــاره به طرح مهارت آم وى با اش
ــت: محيط هايى با هماهنگى  ــى كار اظهار داش واقع
ــد و به صورت استاد شاگردى،  اصناف پيش بينى ش
ــال گذشته يك هزار و 130  افراد اموزش مى بينند. س
ــكونتگاه هاى  ــد. وى گفت: در س ــوزش ديدن نفر ام
غيررسمى و هم چنين براى توانمندسازى زنان خانوار 
هم آموزش هاى فنى و حرفه اى داريم تا به درامدزايى 
ــت  ــند. براى 2 هزار و 100 نفر از زنان سرپرس برس

خانوار اين آموزش ها را فراهم كرديم.
حسينى طلب با اشاره به طرح ايران مهارت افزود: 
گلستان يكى از 8 استان پايلوت كشور است. اين طرح 
ــتاى تغيير نگرش دانش اموزان از رشته هاى  در داس
ــته هاى فنى و حرفه اى است.  نظرى و تجربى به رش

هدف گذارى ما براى رسيدن به 12 هزار نفر است.

 سند توسعه آموزش هاى فنى و حرفه اى
استان گلستان  تا آبان ماه امسال تدوين مى شود

ــط عمومى و آموزش  همگانى  شركت آب وفاضالب اصـفـهـان مديررواب
ــش آب ، كه  براى  ــان در همايش پوي ــتان اصفه اس
كودكان و نوجوانان در شهر ورزنه برگزار شد گفت:در 
ــديد منابع آبى ،  حال حاضر با توجه به محدوديت ش
اين مايه حياتى ،سرمايه ملى بسيار گرانبهايى محسوب 
مى شود كه بايد با پرهيز از بدمصرفى  با تمام وجود از 

منابع آبى محافظت نمود.
ــر اينكه  كودكان  ــيداكبر بنى طبا با تاكيد ب س
ــرى در نهادينه كردن مصرف  و نوجوانان نقش موث
ــرد: اين روزها  ــح آب در جامعه دارند اعالم ك صحي
ــد كانون هاى پرورش فكرى كودكان و نوجوانان  باي
ــه ترويج مصرف  ــود را معطوف ب ــاى خ فعاليت ه
ــتى  ــل آينده آب را بدرس صحيح آب نمايند تا نس

مصرف كنند.
ــرانه آب در اصفهان  ــا توجه به مصرف س وى ب
ــرانه آب در اصفهان  بيان كرد: هم اكنون مصرف س

ــبانه روز است اين درحاليست كه با  154 ليتر در ش
توجه به منابع بسيار محدود آب در كشور و استان، 
ــرانه آب در اصفهان به 120 ليتر در  بايد مصرف س

شبانه روز كاهش يابد.
ــركت  مدير روابط عمومى و آموزش همگانى ش
ــتان اصفهان به ميزان بارندگى ها در كشور  آبفا اس
ــور به  پرداخت و تصريح كرد:ميزان بارندگى در كش
ــيده كه كمتر از 3/1 (يك  حدود 217 ميليمتر رس
ــت اين در حاليست كه   ــوم) ميانگين جهانى س س

ــتان اصفهان  ــال جارى ميزان بارندگى در اس در س
ــبت به مدت مشابه سال قبل كاهش  50 درصد نس

 يافته است.
ــهر ورزنه اشاره كرد  وى به اقليم آب و هوايى ش
و اظهارداشت: شهر ورزنه در شرق اصفهان و نزديك 
ــه انتهاى رودخانه زاينده رود  كه داراى اقليم  آب  ب
ــا توجه به  ــت بنابراين ب ــك اس و هوايى گرم وخش
ــهر ورزنه ، مديريت آب بسيار حائز  كويرى بودن ش

 اهميت است .

ــى وآموزش همگانى  ــر دفتر روابط عموم  مدي
استان اصفهان  ، استفاده از پتانسيل هاى آموزشى 
سطح جامعه كه در مراكز فرهنگى و آموزشى كشور 
ــت وگفت:   ــد را يك ضرورت دانس ــود مى باش موج
ــيما ،  ــوزش وپرورش ، صداوس ــى مانند آم نهادهاي
كانون هاى پرورش فكرى كودكان ونوجوانان و ديگر 
ــى و  فرهنگى سطح جامعه بايد به  نهادهاى آموزش
كمك آب وفاضالب بيايند تا روشهاى صحيح مصرف 
آب را به همه اقشار جامعه آموزش دهندتا بتوانيم از 

بحران فعلى به سالمت گذر كنيم."
ــى مردم ــروه  گ ــكيل  تش ــه  ب ــا  طب ــى   بن
 " پويش آب "  در استان اشاره نمود واز مردم شهر 
ــت كه با حضور در اين كمپين مردمى  ورزنه خواس
وعضو شدن در  اين كمپين، مصرف  صحيح آب در 
جامعه نهادينه شود. همچنين شمس بگى مدير آب 
ــريح  وفاضالب منطقه ورزنه در اين همايش  به تش
ابعاد خشكسالى وبحران كمبود آب شرب حاكم به 
ــتان اشاره كرد وگفت: در حال حاضر شركت آب  اس
وفاضالب استان اصفهان  سياستهاى حفظ وصيانت 
ــع آب موجود واصالح الگوى مصرف آب را  با  از مناب

اعمال سازگارى با كم آبى در پيش گرفته است ."
وى با اشاره به فعاليت هاى فرهنگى متعدد كه 
ــهر ورزنه  برگزار شده است از همكارى  در سطح ش
كانون  پرورش فكرى كودكان ونوجوانان ورزنه بابت 
انجام فعاليت هاى مختلف هنرى در خصوص نهادينه 

كردن فرهنگ مصرف صحيح آب تشكر كرد.

 برگزارى همايش پويش آب در شهر ورزنه 
منتهى اليه زاينده رود

یز  اتصال فاضالب ناحیه منفصل توبره ر
به شبکه اصلی فاضالب کامیاران

ــهرى كامياران  ــور آبفا ش مدير ام ــبكه سـنـنـدج ــه زودى نيمى از ش گفت: ب
فاضالب منطقه منفصل شهرى توبره ريز به خط انتقال 

اصلى فاضالب شهر كامياران متصل خواهد شد.
ــركت آب و فاضالب  ــط عمومى ش ــه گزارش رواب ب
ــتان يداهللا اسدى اظهار كرد: ناحيه  شهرى استان كردس
ــال هاى  ــهرى توبره ريز در كامياران طى س منفصل ش

گذشته با مشكالتى در حوزه فاضالب روبرو بود.
ــال ها وارد  ــاب فاضالب طى اين س ــزود: پس  وى اف
زمين هاى كشاورزى و كانال هاى آبيارى مى شد و اين 
امر به عنوان تهديدى براى بهداشت عمومى شهروندان به 

شمار مى رفت.
ــه برنامه ريزى  ــاره ب ــر امور آبفا كامياران با اش مدي
ــكل در مجموعه آبفا گفت:  ــترده براى حل اين مش گس
ــبكه اصلى  ــراى انتقال فاضالب منطقه توبره ريز به ش ب
ــده  ــهر كامياران به طول 2200 متر اقدام ش فاضالب ش
ــبكه ــال 50 درصد از ش ــه تا پيش از هفته دولت امس  ك
ــط انتقال اصلى  ــالب اين ناحيه به خ ــع آورى فاض  جم
ــهر متصل مى گردد. اسدى تصريح كرد: در  فاضالب ش
ــامل  قالب اين پروژه، فاضالب مناطق اوليه توبره ريز، ش
كوچه هاى باالدست طرح تفكيكى صيدمراد فتحى، محله 
سنجرآباد و محله باالخرمن تا ابتداى خيابان امام شافعى 
و كوچه هاى اطراف مدرسه محمدى به خط انتقال اصلى 

فاضالب شهر متصل خواهد شد.
وى تأكيد كرد: امور آب و فاضالب شهرى كامياران 
ــانى به شهروندان چه در  تالش دارد با تداوم خدمت رس
داخل شهر و چه در ناحيه منفصل شهرى زمينه رضايت 

مردم را فراهم كند.

ح توسعه و تقویت پنج ایستگاه  اجرای طر
یع برق در شھرستان آرادان توز

ــتگاه هوائى  ــعه دو ايس طرح توس توزيع برق به قدرت 225 كيلوولت سـمـنـان
آمپر و تقويت سه دستگاه پست برق با افزايش ظرفيت 

400 كيلوولت آمپر در شهرستان آرادان اجرائى شد.
مديرتوزيع برق شهرستان آرادان با عنوان اين خبر 
گفت: در حال حاضر ظرفيت پست هاى توزيع برق اين 

شهرستان 57 هزار و 60 كيلوولت آمپر است.
ذبيح اله احمدى با ابراز اين كه 280 متر شبكه فشار 
ضعيف هوائى و زمينى در زمان مذكور داير گرديده افزود: 
ــتركان ، 560 متر خط  ــه منظور خدمات دهى به مش ب

20كيلوولت هوائى و زمينى نيز برقرار شده است.
وى به نصب 47 دستگاه سرچراغ جديد روشنائى در 
ــطح شهرستان اشاره نمود و بيان داشت: در سه ماهه  س
ــال جارى ، 66 پروژه عمرانى برق رسانى در اين  اول س

شهرستان به بهره بردارى رسيده است.
وى خاطرنشان كرد: نصب سه دستگاه پست هوائى 
به قدرت هركدام 100 ، 400و100 كيلوولت آمپر براى 
تامين برق مشتركان و برق رسانى محله ميرزاعلى آقايى، 

از جمله فعاليت هاى صورت گرفته به شمار مى روند.
وى يادآور شد: اصالح شبكه فيدر ياترى حدفاصل 
ــبكه به طول  ــوره كاتوزى و احداث ش ــت آباد تا ك هش
800 متر جهت ارتباط فيدر پاده، از مهم ترين اقدامات 
ــده اين مديريت در سه ماهه دوم امسال   پيش بينى ش

محسوب مى شود.
ــروژه هاى  ــور اجراى پ ــرد: به منظ ــح ك وى تصري
ــال تا پايان خردادماه ،  ــده از ابتداى امس بهره بردارى ش
ــرمايه گذارى  مبلغ يك ميليارد و 680 ميليون ريال س

 شده است. 

 بھره برداری فاز دوم زائرشھر رضوی
 تا اوایل سال آینده

ــتان قدس رضوى گفت:  توليت آس فاز دوم زائرشهر رضوى تا پايان سال مـشـهـد
جارى يا اوايل سال آينده به بهره بردارى خواهد رسيد.

حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى در 
ــاره به ضرورت  ــم افتتاحيه زائرسراى رضوى با اش مراس
ــب براى زائران بارگاه  فراهم آوردن شرايط اسكان مناس
منور رضوى به ويژه نيازمندان، خاطرنشان كرد: به دليل 
ــپ در اطراف  ــراى زائران، 4 كم ــكان ب كمبود محل اس
ــده بود كه اين كمپ ها در شأن  ــهد درنظر گرفته ش مش
ــتگاه ها و  ــام رضا(ع) نبود و با وجود تالش دس زائران ام
ــكل  بخش هاى مختلف اما زائران نيازمند همچنان مش

اسكان داشتند.
ــته به ــال گذش ــهر رضوى س ــر ش ــزود: زائ  وى اف
ــانى  ــيد كه در خدمت زائراولى ها و كس  بهره بردارى رس
كه به دليل مشكالت مالى زيارت امام رضا(ع) نصيبشان 
ــده است، قرار گرفت كه در اين مدت به طور متوسط  نش
ــارگاه منور رضوى ــى به زيارت ب ــه 1000 زائر اول  روزان

 مشرف شدند.
ــوى تصريح كرد: تاكنون  عضو مجلس خبرگان رض
ــى در  ــهر رضوى و بخش ــى از زائر اولى ها در زائرش بخش
ميهمان پذيرهاى اطراف حرم اسكان داده شده اند، افتتاح 
ــراى رضوى هم به اين ظرفيت افزوده  اين بخش از زائرس
خواهد شد تا زائران نيازمند بتوانند زيارتى خاطره انگيز 

همراه با معنويت داشته باشند.
ــوى تا پايان  ــهر رض ــرد: فاز دوم زائرش ــان ك وى بي
ــال آينده مورد بهره بردارى قرار  ــال جارى يا اوايل س س
ــارت زائران ــهيل زي ــد گرفت تا ظرفيتى براى تس  خواه

 نيازمند باشد.

 نشست ھیئت رئیسه دانشگاه 
علوم پزشکی سمنان با فرماندار گرمسار

ــگاه  به گزارش روابط عمومى دانش علوم پزشكى استان سمنان، دكتر سـمـنـان
ــت دانشگاه علوم پزشكى استان سمنان به  دانايى سرپرس
همراه معاونين دانشگاه و سرپرست شبكه بهداشت و درمان 
شهرستان گرمسار با داريوش طاهرى فرماندار شهرستان 
و  ــدار  دي ــتان  شهرس ــن  اي ــدارى  فرمان ــاردر   گرمس

گفت وگو كردند.
ــار با  ــتان گرمس ــرى فرماندار شهرس داريوش طاه
ــالش هاى جناب آقاى دكتر  ــگذارى از زحمات و ت سپاس
ــادنوش در زمان تصدى رياست دانشگاه علوم پزشكى  ش
استان سمنان، گفت: ان شاءاهللا همه زحمات و تالش هايى 
كه مسئولين و كاركنان اين دانشگاه براى ارتقا و پيشرفت 
حوزه سالمت در استان متقبل  مى شوند، مورد رضايت و 

قبولى خداى متعال و مردم عزيزمان قرار گيرد.
فرماندار گرمسار گفت: الحمداهللا در شهرستان گرمسار 
خدمات بهداشتى درمانى در حد مطلوب  و رضايت بخش 
ــد و ارتقاى شاخص هاى بهداشتى درمانى در اين  مى باش
شهرستان نشان دهنده تالش و زحمات كاركنان دانشگاه 
ــبكه بهداشت و درمان اين شهرستان مى  و به تبع آن ش
باشد. ياسر عربى شهردار گرمسار نيز با اشاره به نقش و تاثير 
طرح تحول سالمت در حوزه سالمت، بيان داشت: بنده به 
ــهروند قدردانى از پزشكان و پرسنلى كه در  عنوان يك ش
حوزه بهداشتى درمانى مشغول به ارائه خدمت هستند، را 
الزم مى دانم. در ادامه دكتر دانايى سرپرست دانشگاه علوم 
پزشكى استان سمنان ضمن تجليل از توجه ويژه فرماندار 
ــگر اين شهرستان به حوزه سالمت، از  سختكوش و تالش
خدمات ارزشمند مسئوالن و پرسنل شبكه اين شهرستان 

تقدير كرد. 

ح صدور آنی قبض گاز   اجرای طر
وین و تاکستان در شھر ھای قز

ــتان  اس گاز  ــركت  مديرعامل ش ــرح قرائت و قـزويــن ــاز ط ــن، از آغ قزوي
صدور آنى قبوض گاز مشتركين در شهرهاى قزوين و 

تاكستان خبر داد. 
ــن طرح با  ــهري گفت: اي ــرد بوش ــماعيل مف اس
هماهنگى و همكارى امور بهره بردارى و واحد فناورى 

و اطالعات(IT) اين شركت درحال انجام است.
بوشهرى با بيان اين مطلب كه طرح صدور قبوض 
ــتان سال گذشته در  ــكل آزمايشى در زمس آنى به ش
ــزود: در حال حاضر  ــد اف ــهر محمودآباد اجرايى ش ش
ــهر  ــه ش ــتان در س ــتركين اس حدود  40 درصد مش
ــوض گاز خود را  ــتان و محمود آباد قب ــن، تاكس قزوي
ــه صورت آنى، يعنى همزمان با مراجعه كنتور خوان  ب
ــدار مصرف گاز خود ــه قرائت آخرين مق ــا توجه ب  و ب

 دريافت مى كنند.
مديرعامل شركت گاز استان قزوين با بيان اينكه 
ــاب،  ــى، تهيه و توزيع صورتحس ــد كنتور خوان فراين
ــزود: با ــت اف ــر و زمان بر اس ــد هزينه ب ــك فرآين  ي
ــى  ــدور آن ــت و ص ــد قرائ ــامانه جدي ــدازى س  راه ان
ــتركين گاز ، شاهد تسهيل و تسريع  صورتحساب مش
در روند صدور قبوض مصرفى مشتركين خواهيم بود. 
ــهرى درباره مزاياى اجراى اين طرح افزود: قرائت  بوش
سريع و دقيق كنتور، از بين رفتن زمان قرائت و تحويل 
ــات كنتورخوانى با  ــرل و نظارت بر عملي قبوض، كنت
ــامانه GPS ، كاهش خطاهاى انسانى  ــتفاده از س اس
قرائت، افزايش مهلت پرداخت قبوض گاز بهاء توسط 
مشتركين و اطمينان از عدم توزيع دير هنگام قبوض 

از جمله ويژگى هاى اين طرح است.

 ۵ھزار مگاوات 
یم کمبود تولیددار

نيروى  توزيع  ــركت  مديرعامل ش ــت خبرى بـندرعبـاس برق هرمزگان  در نشس
ــرايط آب و هوايى و  ــال جارى با توجه به ش گفت: در س
ــرق – آبى به  ــش بارندگى ، ظرفيت نيروگاههاى ب كاه
ــيد به طورى كه در كل شبكه 5 هزار مگا وات  نصف رس

كمبود توليد داشتيم .
ــد ذاكرى در اين خصوص افزود: توان موردنياز  محم
ــتان بيش از 3 هزار مگاوات است كه تنها 2 هزار و  در اس
ــتان توليد مى شود همچنين در  300 مگاوات آن در اس
ــتانهاى  زمان پيك بار حدود 650 تا 700 مگا وات از اس

مجاور برق دريافت مى كنيم .
ــه داد : از ميزان انتظار كاهش 10 درصدى  وى ادام
مصرف برق با مديريت مصرف از سوى مشتركان خانگى 

تنها 5 درصد برآورده شده است.
ــى  ذاكرى تصريح كرد: اكنون از 10 درصد خاموش
در شبكه تنها 5 درصد در استان اعمال مى شود و مابقى 
ــرى و استان هاى  ــبكه سراس برق مصرفى موردنياز از ش
ــود. مديرعامل شركت توزيع نيروى  مجاور تأمين مى ش
برق هرمزگانبا اشاره به بسته هاى تشويقى براى مشتركان 
خانگى، اظهار كرد: به 120 مورد از مشتركانى كه مصرف 
آن ها نسبت به مدت مشابه پارسال كاهش يابد بخشودگى 

قبض و 10 دستگاه كولر كم مصرف اهدا مى شود.
وى گفت: پرداخت 277 ميليارد تومانى مطالبات از 
سوى مشتركان تأثير بسزايى در كيفيت برق توليد، اصالح 

شبكه هاى فرسوده و تجهيزات دارد.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق هرمزگان  خاطر 
ــان كرد : در بازرسى هاى به عمل آمده از ادارات 40  نش

مورد منجر به قطع برق ادارات شده است . 

وستایی  یض راه ر آغاز عملیات اجرایی  تعر
یدونشھر- چغیورت فر

ــي رييس اداره  ــعيد خدابخش س نظارت بر ساخت راههاي فرعي و اصـفـهـان
ــازي استان اصفهان در  روستايي اداره كل راه وشهرس
ــهر –  ــتايي فريدونش ــن باره گفت: تعريض راه روس اي
ــورت بطول 5 كيلومتر بدليل حجم باالي ترافيك  چغي
ــال به جهت  عبوري از اين محور در روزهاي تعطيل س
ــكي فريدونشهر دراين مسير در  واقع شدن پيست اس
ــات اجرايي آن  ــتور كار بوده كه كلنگ آغاز عملي دس
ــتانداري  ــور عمراني اس ــاون هماهنگي ام ــط مع توس
ــتان و مديران كل  ــان و با حضور فرماندار شهرس اصفه
ــوراهاي  ــتا ها و ش ــتانداري و امور روس ــر فني اس دفت

استانداري به زمين خورد.
وي هدف از تعريض اين پروژه را تسهيل در عبور و 
مرور و حذف گلوگاه ترافيكي جهت بهره برداري بيش 
ــتاي پيشكوه و پشتكوه عنوان كرد و اظهار  از 70 روس
ــتاهاي متعدد در اين  ــه وجود  روس ــت: با توجه ب داش
ــهيل در عبور و مرور وسايل نقليه در  مسير و لزوم تس
فصول سرد سال، تعريض اين محور و ايجاد باند جديد 

با اعتبار 20 ميليارد ريال در دستور كار قرار گرفت.
ــام عمليات ــا توجه به انج ــي در ادامه ب  خدابخش

 زير سازي محور روستايي تهلگي – باغ ناظر در سالهاي 
ــته واتصال دو شهرستان فريدونشهر و چادگان با  گذش
تكميل اين محور گفت: عمليات زيرسازي اين محور به 
ــالهاي گذشته انجام و در  طول حدود 6 كيلومتر در س
خردادماه سالجاري عمليات ساب بيس و آسفالت گرم 
ــده كه اميد است اين محور روستايي نيز با  آن آغاز ش
ــروع فصل  صرف اعتباري بالغ بر 10 ميليارد ريال تا ش

سرما در شهرستان تكميل و به بهره برداري برسد. 

تاکید مدیر مخابرات منطقه گلستان بر 
افزایش کنترل ھای داخلی

غالمعلى شهمرادى مدير مخابرات  ــه گـلسـتـان ــتان كه درجلس ــه گلس منطق
ــوب در  ــزود: عملكرد خ ــد اف ــن درآم ــه تضمي كميت
شاخصهاى ارزيابى اعالم شده از سوى شركت مخابرات 
ايران باعث شده كه  در اغلب موارد رتبه يك الى دهم 
ــان از تالش بى  ــت آورده كه اين نش ــورى را بدس كش
ــه ــداف در نظرگرفت ــق اه ــكاران در تحق ــه هم  وقف

 شده است.
ــده در  ــه ريزى هاى انجام ش ــه داد: برنام وى ادام
ــت و تالش بشترى در اين  كاهش الوصولى كافى نيس
ــاخص نيز  زمينه بايد صورت گيرد تا بتوانيم در اين ش
ــتان با  موفق عمل نماييم .  مدير مخابرات منطقه گلس
ــب رتبه پنجم در درآمد ADSL افزود:   ــاره به كس اش
ــت آمده  ــت ماندن در جايگاههاى بدس ــتمرار و ثاب اس
نيازمند برنامه ريزى وادامه تالش هاى انجام شده است 
ــدت و همدلى كاركنان در اين زمينه موثر  و حفظ وح
مى باشد. غالمعلى شهمرادى با تاكيد بر اينكه دركميته 
تضمين درآمد فعاليتهاى زيادى انجام شده است گفت: 
ــتيم و كشف نشتى ها و كم  به دنبال نتايج بهترى هس
ــتور كار قرارداده و باافزايش  وكاستى ها را بايد در دس
ــر فرآيندها از ايجاد  ــتر ب كنترل داخلى و نظارت بيش

خسارت هاى احتمالى پيشگيرى نماييم .
ــايى شناس در  ــيت  وحساس ــژه  وي ــگاه  ن  وى 
 موقعيت ها و تخلفات احتمالى را از اولويت ها دانست 
ــت حتى  ــت: نبايد بگذاريم هرگونه فرآيند نادرس و گف
ــر به طور غير عمد حادث گردد منجر به بروز بحران  اگ
ــده وبايد از ابتدا تشخيص داده و در راه رفع مشكل  ش

 برنامه ريزى نماييم 


