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 انتصاب روساى ادارات منابع طبيعى و 
آبخيز دارى شهرستان هاى سياهكل و املش

ــى اداره كل منابع  ــط عموم ــزارش رواب ــر گ ــا ب بن
ــم توديع  ــتان گيالن،  مراس ــى و آبخيز دارى اس طبيع
ــى و آبخيز دارى ــاى ادارات منابع طبيع ــه روس  و معارف
ــياهكل و املش، برگزار و مهندس  ــتان هاى س  شهرس
ــاورز به ترتيب به عنوان سرپرست  رهنما و مهندس كش
ادارات منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان هاى نامبرده،  
ــف پور،مدير كل  ــوى دكتر يوس طى احكام صادره از س
ــالن منصوب و  ــتان گي ــع طبيعى و آبخيزدارى اس  مناب

معرفى شدند.
ــرفت  ــف پور، ضمن آرزوى توفيق و پيش دكتر يوس
ــال الهى از تالش ها و  ــير صيانت از انف روز افزون در مس
ــين ادارات ياد شده تقدير و تشكر  زحمات مديران پيش

به عمل آورد.

بهره بردارى  از 20طرح صنعتى و صنفى از 
سال 96 تاكنون در كهگيلويه وبويراحمد

سهراب بنام مدير عامل شركت شهر كهاى صنعتى :
ــته و  ــال گذش 20 طرح صنعتى و صنفى ظرف س
ــال در نواحى و شهرك هاى صنعتى استان  چهار ماه امس
ــيده است. وى سهم اشتغال و ميزان  به بهره بردارى رس
 سرمايه گذارى اين طرح ها را به ترتيب 266 نفر و 354 

ميليارد ريال ذكر كرد.
ــزار و 650 ميليارد ريال  ــهراب بنام  گفت: يك ه س
ــرمايه گذارى صنعتى ظرف يك سال گذشته تاكنون  س
در سطح شهرك ها و نواحى صنعتى اين استان انجام شده 
است.سهراب بنام اظهار داشت: يك هزار و 100 ميليارد 
ــال 1396 و مابقى نيز از  ريال از اين ميزان مربوط به س
ــال جارى تاكنون بوده است. وى تصريح كرد:  ابتداى س
ــن در قالب 196 قرارداد صنعتى و  حدود 11 هكتار زمي
ــته تاكنون واگذار شده  ــال گذش صنفى در مدت يك س
ــورد مربوط به واحدهاى صنفى  ــه از اين تعداد 122 م ك
ــت.   ــى نيز طرح هاى صنعتى بوده اس ــى و مابق و خدمات
ــتغال براى اين تعداد 196 طرح صنعتى و  بنام ميزان اش
خدماتى و صنفى را 948 نفر ذكر كرد. مديرعامل شركت 
شهرك هاى صنعتى كهگيلويه و بويراحمد گفت: 39 طرح 
صنعتى و خدماتى با سرمايه گذارى 550 ميليارد ريال و 
اشتغالزايى 271 نفر از اين تعداد مربوط به پنج ماه گذشته 
بوده است. بنام تاكيد كرد: بر اساس هدف گذارى شركت 
شهرك هاى صنعتى 25 طرح صنعتى و خدماتى در سال 
ــزود : هم اينك  ــد. وى اف ــارى به بهره بردارى مى رس ج
117 طرح صنعتى، خدماتى و صنفى در سطح نواحى و 
شهرك هاى صنعتى اين استان در حال اجراست كه سهم 
اشتغال و ميزان سرمايه گذارى اين تعداد طرح به ترتيب 

2 هزار نفر و 2 هزار و 230 ميليارد ريال است.
ــهرك هاى صنعتى كهگيلويه  مديرعامل شركت ش
ــرمايه گذارى و  ــهم س و بويراحمد گفت: 55 درصد از س
ــهم اشتغال حوزه صنعت در استان  بيش از 74 درصد س
ــاى توليدى و صنعتى  ــه و بويراحمد به واحده كهگيلوي

كوچك در شهرك ها و نواحى صنعتى اختصاص دارد.
ــهرك هاى صنعتى فعال در كهگيلويه  وى تعداد ش
ــت: تعداد كل  ــورد ذكر كرد و گف ــد را 13 م و بويراحم
واحدهاى به بهره بردارى رسيده در اين نواحى و شهرك ها 

303 مورد است. 

با نصب فشار شكن ، فشار شبكه در بخش 
مركزى ماسوله از 8 به3 اتمسفر تقليل يافت

ــى و آموزش همگانى  ــه گزارش دفتر روابط عموم ب
ــتان گيالن ، مدير امور آبفاي  ــركت آب و فاضالب اس ش
فومن از اصالح و نصب اتصاالت مناسب براى كاهش فشار 
شبكه آب شرب ماسوله باتوجه به كاهش نزوالت جوى در 

سالهاى اخير در فصول گرم سال خبر داد .
ــتان فومن  ــر امور آبفاي شهرس ــد مهجور مدي وحي
تشريح كرد : در اين راستا جهت مديريت مصرف و كاهش 
ــاس برنامه ريزى و ــبكه آب شرب ماسوله براس  فشار ش
ــاعته نيروهاى   هماهنگى هاى بعمل آمده با تالش 6 س
امانى امور آبفاى فومن توانستند با نصب يك دستگاه فشار 
ــار شبكه را در  ــكن و انجام كليه اقدامات منصوبه فش ش
بخش مركزى شهر از 8 به3 اتمسفر تقليل دهند . وى در 
ادامه افزود : هزينه اجراى اين طرح با احتساب هزينه هاى 
حفارى ، كارگرى ، تهيه و نصب لوازم ، ساخت منهول و 

... حدود 170/000/000ريال بوده است .

منع بكارگيرى بازنشستگان هنوز توسط 
شوراى نگهبان تصويب نشده است

ــع بكارگيرى  ــت: من ــهد مقدس گف ــهردار مش ش
ــان تصويب ــوراى نگهب ــط ش ــتگان هنوز توس  بازنشس

 نشده است.
ــت خبرى نشست  ــى ظهر در نشس تقى زاده خامس
ــور كه با حضور دوازده نفر  ــهرداران كالنشهرهاى كش ش
از شهرداران كالن شهرهاى كشور به ميزبانى شهردارى 
ــب كه بدهى  ــان اين كه مطل ــد با بي ــهد برگزار ش مش
ــت، افزود: بخش اول  ــهردارى ها از دولت دو مقوله اس ش
مربوط به ساخت وسازهاى انجام شده توسط دستگاه هاى 
دولتى در شهرها است كه پول پروانه را پرداخت نكرده و 

پايانكار نگرفته اند اما اين از نگاه دولت يك ادعاست. 
ــاره كرده و ادامه  وى به تفاوت ميان ادعا واثبات اش
ــاس ما ابتدا بايد بنشينيم طلب هايمان را  داد: بر اين اس
ثابت كنيم و ذى حساب اين دستگاه ها بدهى به شهردارى 
را بپذيرند، اين زمان است كه ادعا به طلب تبديل مى شود 
ــغول همين كار  ــهردارى ها مش كه در حال حاضر نيز ش
ــتند و دولت هم تاكنون اعالم نكرده كه مطالبات را  هس
پرداخت نمى كنم.  شهردار مشهد مقدس با اشاره به اينكه 
بخش ديگرى از طلب ها مربوط به ديونى است كه دولت 
آن را پذيرفته است، اظهار كرد: نمونه آن اوراق مشاركت 
ــت كه در آن دولت پرداخت 50 درصد از اصل و  مترو اس

سود اوراق منتشر شده را پذيرفته است. 
ــهم دولت در اصل  ــزود: در برخى بخش ها س وى اف
ــده پرداخت نشده اما  ــود اوراق مشاركت منتشر ش و س
تاكنون با پيگيرى هاى انجام شده، شهردارى مشهد موفق 
شد 500 ميليارد تومان از مطالبات خود را در اين بخش 

از دولت بگيرد. 
تقى زاده خامسى در خصوص قانون منع بكارگيرى 
ــخنگوى شوراى  ــتگان گفت: طبق اعالم نظر س بازنشس
نگهبان، قانون منع بكارگيرى بازنشستگان هنوز توسط 

شوراى نگهبان تصويب نشده است. 

اخبار

ــگار  خبرن روز  ــبت  مناس ــه  ب كل لـرسـتـان ــس  رئي ــدرى   ب ــر  جعف
ــتان ؛رازانى دادستان مركز  ــتان لرس ــترى اس دادگس
ــمين  على سبزوارى   ــتان؛ حجت السالم و المس لرس
ــترى استان لرستان  و هيات  معاون فرهنگى  دادگس
ــنل و خبرنگاران  همراه از دفتر روزنامه  بازديد و با پرس

ديدار و گفتگو   كردند 
جعفر بدرى رئيس كل دادگسترى استان لرستان  
در اين بازديد با گرامى داشت ياد و خاطره شهداى اهل 
قلم  به تمام خبرنگاران استان روز خبر نگار را تبريك و 
ــاد باش گفت و افزود : براى تمامى دست اندركاران  ش

رسانه هاى استان آرزوى توفيق  وخدا قوت مى گوييم
ــترى استان لرستان با اشاره به اين  رئيس دادگس
مطلب كه رسانه ها مى بايست به تمامى مسائل پيرامون 
ــند اظهار داشت: اگر رسانه ها  ــته باش خود احاطه داش
ــراف  به طور كامل به محيط اطراف خود  و جامعه اش
داشته باشند در و از عملكرد نهادها و دستگاهها مطلع 
باشند قضاوت درستى خواهند داشت به اين دليل كه 
رسانه ها به عنوان وكيل مدافع مردم افكار عمومى را با 
خود همراه مى سازند و قضاوت نادرست آنها مى تواند 

برايشان پشيمانى به همراه آورد به اين صورت كه فريب 
افكار عمومى پيامدهاى ناخوشايندى برايشان خواهد 
داشت. بدرى با تاكيد بر اين مسئله كه در گذشته كه 
دسترسى به اطالعات تنها از طريق راديو و تلويزيون و 
روزنامه انجام مى شد گفت: امروزه با پيشرفت تكنولوژى 
ــانه ها و ــتيابى به اطالعات از طرق مختلف رس  و دس
 شبكه هاى مجازى مخاطبين بيشترى را با خود همراه 
ساخته اند و اين مسئله باعث شده كه افرادى كه اهل 
مطالعه نيستند بيشتر از افراد آگاه جامعه تحت تاثير قرار 
گرفته و طعمه افراد سودجو شوند. وى با بيان اين مطلب 
كه در كشور ايران متاسفانه سرانه كتابخوانى پايين بوده 
و افراد آنچنان كه بايد اهل مطالعه نيستند افزود: هر چه 
سطح آگاهى افراد باالتر برود به همان نسبت نگاه افراد 
به محيط پيرامون متفاوت تر خواهد بود به اين معنى كه 
افرادى كه كار تخصصى مى كنند معموال افرادى هستند 
كه اهل مطالعه هستند و نگاهى تخصصى تر نسبت به 

ديگران دارند و به راحتى تحت تاثير قرار نگرفته و قضاوت 
عجوالنه نمى كنند. رئيس دادگسترى استان لرستان در 
ادامه گفت: كسانى كه از اطالعات كافى برخوردارند نگرش 
متفاوتى نسبت به رسانه ها دارند و هر تهمت و افطرايى 
ــوى رسانه ها نشر مى شود را مورد قضاوت  را كه از س
قرار نمى دهند همانطورى كه برخى افراد بى  اطالع هر 
مشكل اقتصادى كه پيش مى آيد سريعا انگشت اتهام را 
به سوى دستگاه قضا مى گيرند و با بى انصافى مى گويند 
كه فالنى كه از طريق فالن كار سود زيادى بدست آورده 
ــيله مراجع قانونى با آنها برخورد نمى شود.  چرا به وس
ــاره به اينكه بايد رسانه ها از حمايت   وى در پايان با اش
ويژه اى برخوردار شوند افزود:ما تالشمان اين است كه 
به وسيله معاونت فرهنگى از رسانه ها پشتيبانى كنيم 
و با آنها ارتباط مستقيم داشته باشيم و با خطراتى كه 
 پيش روى آنهاست آنها را مطلع سازيم. بدرى اضافه كرد:

رسانه ها هر روز كه مى خواهند قلم بزننند بايد بسيار 

ــند تا در مورد مسائلى كه خبر مى دهند  توانمند باش
ــتفاده كنند و آنها را مورد ارزيابى  ــتى اس از منابع درس
ــى قرار دهند وسپس آنها را انعكاس دهند تا با  و بررس
حساسيت هاى موجود مشكلى براى آنها بوجود نيايد 
ــوند. در اين  و از طرفى باعث انحراف افكار عمومى نش
ــن نجف وند سرپرست روزنامه در گزارشى  بازديد حس
به وضعيت  رسانه هاى استان اشاره كرد و افزود : امروز 

براثر مشكالت اقتصادى حاكم بر كشور رسانه ها عالوه 
بر مشكالت قبلى كه در استان لرستان  داشتند مشكل 
ــده  ــود و گرانى كاغذ گريبان گير آنان ش جدى كمب
 است  وى افزود : عليرغم تمام مشكالت  وبى مهرى ها 
ــت اندكاران رسانه ها ى لرستان با نجيب ترين و   دس
ــور هستند نجف  ــر خبر نگار در كش منصف ترين قش
ــتم قضايى  وند افزود :وجود حضرتعالى در راس سيس
استان و برادر ارزشى جناب اقاى رازانى بعنوان دادستان 
مركز استان و حمايت هاى حجت السالم والمسلمين 
ــبزوارى  باعث ايجاد روحيه و قوت قلبى براى   على س
ــوت رسانه اى  ــانه هاى استان است  اين پيشكس رس
ــتان اضافه كرد : نوع نگاه  رئيس كل دادگسترى   لرس
ــانه براى ما رسانه اى ها ارزشمند است وحضور  به رس
حضرتعالى در دفتر رسانه براى اولين باردر طول 30سال 
ــاط و اميد در بين  ــته  موجب ايجاد شادى ؛نش گذش

همكاران مى شود .

در شرايط فعلى رسانه ها بايد در آگاه سازى افكار عمومى تالش كنند

ــا بوى  ــانه ه ــن روزها رس اي ــت هايى را گرفته اند كه اصـفـهـان خيان
ــال ها قبل بزرگ ترين انتقاد ها را نسبت به آن  س
ــت لواى نام آن  ــته اند و حتى براى نبودن تح داش

سينه ها چاك مى كردند.
ــور تغيير كرده،  ــا چه مى توان گفت كه كش ام
ــانه ها خرج دارند و تنها با  ــده و رس كاغذ گران ش
گفتن جمله معروف،« گور پدر رسالت كار خبرى »، 
ــه خود اجازه مى دهند با دريافت مبالغى هنگفت  ب
ــاى رانت و ــى در و پيكر دولتى ،پ ــى هاى ب  و آگه
ــانه ها نيز ــات و رس ــوارى را به مطبوع ــت خ   ران

 باز كنند.
ــت  ــا نام گراميداش ــه هنوز ب ــه اى ك در هفت
ــن اوضاع  ــده وهمچنين دراي ــن ش ــگار مزي  خبرن
ــانه اى تنها خبرلغو آگهى هاى يك  ــامان رس نابس
روزنامه جيره خوار مى توانست حال خبرنگارانى كه 
ــرايط بد اقتصادى در تكاپوى  ــرما و ش در گرما و س

ــانى و گرفتن  ــى،اطالع رس ــر خبر،آگاهى بخش نش
آگهى هاى اندك براى سرپا نگه داشتن رسانه شان 

هستند را بهتر كند.
ــت ، در همين رابطه خبرى مبنى  قابل ذكراس
بر پايان بنگاه دارى رسانه اى وزارت صنعت،معدن 
ــاى روزنامه صمت  ــارت، و لغو كليه آگهى ه و تج
ــاگرى و  ــوع در پى افش ــه اين موض ــد ك منتشرش
گزارش هاى منتشر شده در روزنامه جهان صنعت 
در ابتداى سال جارى بوده است و همين امر باعث 
شده كه ، رييس جديد مركز روابط عمومى و اطالع 

رسانى وزارت صنعت، معدن و تجارت طى نامه اى 
تمامى آگهى هاى اين روزنامه را لغو كند.

ــام برازجانى » ــان صنعت، « پي ــه گزارش جه  ب
ــانى وزارت  ــز روابط عمومى واطالع رس  رييس مرك
ــه اى به زير مجموعه  ــت معدن و تجارت در نام صنع
هاى اين وزارتخانه اعالم كرده است،كه ديگر نبايد هيچ 
آگهى اى به روزنامه صمت واگذار گردد ،او در نامه اش 
دليل اين تصميم را واگذارى اين رسانه و عدم مالكيت 

آن عنوان كرده است .
ــذارى روزنامه  ــه از آخرين واگ باتوجه به اينك

ــانه هيج  صمت تا به امروز مدتى مى گذرد، اين رس
ــته ، اما ظاهر امر  ــتگى به اين وزارتخانه نداش وابس
نشانگر اين است كه  همچنان از آگهى هاى عريض 
و طويل دولتى بهره هاى بيشمارى مى برده است.

ــترش فرهنگ سودآورى  به نظر مى رسد،گس
ــه  ــا را ب ــران آنه ــا، مدي ــانه ه ــى از رس  در برخ
چشم پوشى در برابر اصول حرفه اى روزنامه نگارى 
ــى و مذهبى در  ــهاى مل و نيز ناديده گرفتن ارزش
ــر صاحبان  ــت. همچنين اگ ــوق داده اس جامعه س
رسانه و يا كارگزاران رسانه اى به حداقلى از اخالق 

حرفه اى در حوزه رسانه اى قائل نباشند، بى ترديد 
مقبوليت و مشروعيت آنان نيز در بين مخاطبان عام 

و خاص به مخاطره خواهد افتاد.
ــون اين موارد  ــا بزرگ ترين نقدى كه پيرام ام
وجود دارد، نداشتن انصاف و انضباط كارى است كه 
تدابير نااميدانه دولت را نشانه گرفته است و تنها با 
روى كار آمدن مديران قابل اعتماد ودرستكاراست 
ــانه ها و  ــه مى تواند كليد اعتماد را مجددا به رس ك
ــتى و اميد را بر  ــردم  بازگرداند تا بتوانند در دوس م
ــان باز كنند. در هفته اى كه گذشت  روى كشورش
مكررا از تمامى معاونين و وزراى دولت مى شنيديم 
ــعه و  ــه :خبرنگاران بازوان توانمند دولت در توس ك
ــور عزيزمان به حساب مى آيند و با نقد  آبادانى كش
منصافانه و همراهى دلسوزانه در بسيارى از موارد در 
 ترسيم چشم اندازها و اصالح امور نقش مهمى را ايفا 
 مى كنند، اما سوال اينجاست كه آيا اجازه اين موارد را 

نيز دارند؟

رانت خوارى رسانه اى ديگر،رسانه اى شد

بیش از ۶۹۵ میلیون لیتر فرآورده نفتی 
یع شد در منطقه زاھدان توز

ــركت ملى پخش فرآورده  مدير ش ــدان مقدار زاهـــدان ــاى نفتى منطقه زاه ه
سوخت توزيع شده در چهار ماهه اول سال جارى را بيش 

از 695 ميليون ليتر اعالم كرد. 
كورش باالدست با اعالم اين خبر گفت : در چهارماهه 
ــرف دو فرآورده  ــال (از فروردين تا پايان تير ماه) مص امس
ــش 27 و 29 درصدى  ــگاز به ترتيب با افزاي بنزين و نفت
ــت كه با تالش هاى  ــرو بوده و اين امر حاكى از آن اس روب
انجام شده كمبودى در تامين و توزيع سوخت وجود ندارد. 
ــده در اين مدت را 261 ميليون  وى مقدار بنزين توزيع ش
ــفيد را 62  ــگاز را 259 ميليون ليتر و مقدار نفت س ، نفت
ميليون و نفت كوره را 83 ميليون ليتر اعالم كرد.او افزود: 
داليل متعددى وجود دارد كه افزايش مصرف سوخت را در 
منطقه دامن مى زند ، ولى بارزترين منشاء اين امر ، قاچاق 
 بى رويه سوخت و سرازير شدن كارت هاى مهاجر از ساير 
استان ها به منطقه است . مدير منطقه زاهدان ابراز داشت 
ــتقيم  : على رغم اجراى برنامه هاى كنترلى و نظارت مس
بر مجارى عرضه سوخت و بازنگرى سهميه هاى مصرف 
كنندگان عمده ، نوسانات نرخ ارز و تفاوت فاحش قيمت 
سوخت در دو سوى مرز هاى مشترك با كشورهاى همسايه 
، افزايش قاچاق و مصرف زياد سوخت را در پى داشته است. 
دبير كارگروه سوخت استان ضمن تقدير از عملكرد دستگاه 
هاى نظارتى ، خواهان مشاركت بيشتر و جلوگيرى از قاچاق 
سوخت و خروج سرمايه هاى ملى كشور از مرزهاى استان 
شد. باالدست وضعيت ذخيره سازى سوخت ، در انبارهاى 
ــت مجموعه  ــوب خواند و ابراز داش ــت منطقه را مطل نف
همكاران اين شركت با تمام توان تالش مى نمايند تا 

وقفه اى در عمليات جايگاه صورت نگيرد.

بیش از دھھا عملیات عمرانی در شھر 
چھاردانگه انجام شد

ــى به آب  ــور ارتقاء بخش ــه منظ ب آشاميدنى و بهسازى و به روز رسانى آبفاى تهران
ــددى در  ــانى عمليات متع ــات آبرس تجهيزات و تاسيس

چهاردانگه انجام گرديد . 
به گزارش روابط عمومى شركت آبفاى جنوب غربى 
ــهر چهاردانگه با اعالم  ــتان تهران مدير امور آبفاى ش اس
ــه تصميمات و  ــت : با عنايت ب ــر مذكور اظهار داش  خب
برنامه ريزيهاى صورت گرفته به منظور بهسازى و به روز 
رسانى خطوط و شبكه هاى آبرسانى و همچنين اشراف 
ــانى اين  ــبكه هاى آبرس كامل و مديريت بر خطوط و ش
شهر، طى چها ماه اول سال جارى عمليات  مختلفى در 
ــتور كار قرار گرفته و اجراء گرديده  اين خصوص در دس
ــاره به برخى از اين پروژه ها  ــت . محسن آذرى با اش اس
ــد : اين عمليات كه با تاكيد مدير عامل محترم  يادآور ش
شركت و از محل اعتبارات جارى و داخلى اجرايى گرديده 
است . شامل احداث 21 مورد حوضچه ، شناسائى و مرئى 
سازى 20 مورد شيرآالت مفقوده درون شهرى ، همسطح 
سازى و مرئى سازى 51 حوضچه و تعمير و پاك سازى 
55 مورد حوضچه ، و  همچنين به روز رسانى نقشه هاى 

خطوط و شبكه هاى آبرسانى موجود بوده است . 
ــان كرد :  ــاى چهاردانگه خاطرنش ــور آبف ــر ام مدي
ــى درخصوص  ــايان توجه ــتا اقدامات ش در هيمن راس
ــيرهاى خطوط و آتش نشانى  به  بهسازى و نوسازى ش
ــان آب آشاميدنى  منظور تنظيم و توزيع مطلوب و يكس
ــهر در  ــگيرى از قطعى آب ش ــبكه و پيش و مديريت ش
ــتگى و حوادث و همچنين طراحى و نصب   مواقع شكس
دريجه هاى كامپوزيت به تعداد 21 مورد و دريجه آدم رو 

به تعداد 10 مورد بوده است 

ایجاد مرکز رصد سالمت در شھرستان 
عسلویه استان بوشھر

رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان  ــهر گفت: براساس برنامه ريزى بـوشـهـر بوش
ــده براى بهبود ارائه خدمات بهداشتى و درمانى و  انجام ش
ــلويه ــالمت در عس ــز رصد س ــكالت، مرك ــش مش  پاي

 ايجاد مى شود. 
ــى روند اجراى  ــت بررس ــعيد كشميرى در نشس س
پروژه هاى درمانى در استان بوشهر توسعه زيرساخت هاى 
ــتى در شهرها و روستاهاى استان بوشهر  درمانى و بهداش
را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت:در اجراى طرح تحول 
نظام سالمت  پروژه هاى مهم درمانى و بهداشتى در شهرها 

و روستاهاى استان اجرايى و افتتاح شد.
ــا تاكيد بر تكميل پروژه هاى نيمه تمام درمانى  وى، ب
تصريح كرد: با تفاهم نامه سه جانبه اورژانس هسته اى بوشهر 
ــده كه با تكميل آن 100 تخت درمانى به ظرفيت  اجرا ش

تخت هاى بيمارستانى افزوده مى شود.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان بوشهر با اشاره به 
اجراى بيمارستان 160 تختى بوشهر خاطر نشان كرد: اين 
پروژه در جوار بيمارستان خليج فارس و اورژانس هسته اى 
در حال اجرا است كه با تكميل آن، تحول مهمى در بخش 
درمان استان ايجاد مى شود. كشميرى با اشاره به ايجاد مركز 
رصد سالمت در عسلويه گفت:  براساس برنامه ريزى انجام 
شده براى بهبود ارائه خدمات بهداشتى و درمانى و پايش 

مشكالت، مركز رصد سالمت در عسلويه ايجاد مى شود.
وى، بيان كرد: مركز رصد سالمت در عسلويه به امكانات 
و تجهيزات فوق پيشرفته در راستاى تحقق مطالبات مردم 
مجهز مى شود. كار منعقدشده است كه ان شاءهللا با اجراى 
ــاهد تحول خيلى خوبى در بحث  بندهاى مختلف آن، ش

درماِن جنوب استان خواهيم بود.

وژه  پرداخت ۸۰ درصد از  بدھی ھای پر
مرکز ھمایش ھای بین المللی

از اصـفـهـان شهردار اصفهان گفت: بخش زياد  ــد  درص  80 ــدود  ح در   و 
بدهي هاي پروژه مركز همايش هاي بين المللي اصفهان  
ــكالت با  ــا تاييد و مش ــت ه ــورت وضعي ــت، ص پرداخ

پيمانكاران رفع شده است.
قدرت اهللا نوروزي در جلسه هماهنگى اجراى پروژه 
ــالن اجتماعات اين  مركز همايش هاى بين المللى در س
ــت گذارى و پيگيرى پروژه هاى  پروژه، اظهار كرد: سياس
ــم هر 15 روز يكبار  ــهر اصفهان به صورت منظ بزرگ ش
انجام مى شود و در جلسه امروز نيز مشكالت و موانع فرا 

روى پروژه مركز همايش ها بررسى شد.
ــد شهرداري  ــه مقرر ش وى تاكيد كرد: در اين جلس
ــمت  ــازي ورودي مركز همايش ها از س منطقه 6 آزادس
خيابان آبشار را در اولويت قرار دهد. وي اظهار اميدواري 
كرد: عمليات اجرايي مركز همايش هاي بين المللي تا 15 
روز آينده سرعت گيرد و شاهد تحرك جدي در پيشرفت 
ــهرى بر  ــيم. نوروزي ادامه داد: مديريت ش اين پروژه باش
ــالن  ــتفاده از ظرفيت بخش خصوصى در تكميل س اس
اجالس اصفهان مصمم است و تاكنون جلسات متعددي 
ــراي اين مهم  ــش خصوصي ب ــرمايه گذاران و بخ ــا س ب
ــت. رييس كميسيون عمران، شهرسازى  برگزار كرده اس
ــهر اصفهان در حاشيه اين جلسه  ــوراى ش و معمارى ش
افزود: مركز همايش هاي بين المللي ابر پروژه محسوب 
ــود؛ اما در سال هاي گذشته دردى از اصفهان دوا  مي ش
نكرده است.  شيرين طغياني ادامه داد: بخشي از اين پروژه 
به بخش خصوصي واگذار شده است اما الزم است در اين 
ــته شود و بخش خصوصى  زمينه گام هاي موثري برداش

هم فعال شود. 

 ۳۰ ھزار راس جمعیت گاومیش گیالن
 تا پایان برنامه ششم

ــت معاونت بهبود توليدات  سرپرس دامى جهاد كشاورزى گيالن گفت: گـيــالن
طبق برنامه ريزى در قانون ششم توسعه، آمار گاوميش در 

گيالن تا پايان اين برنامه بايد به 30 هزار راس برسد . 
ميرحجت على اكبرنژاد گفت: جمعيت دام گيالن حدود 
ــزار راس اين دامها  ــش از 18ه ــه بي ــزار راس ك  400 ه

گاوميش هستند . 
ــتان،  ــتان هاى خوزس ــالن پس از اس ــزود: گي وى اف
ــل و مازندران در جايگاه  ــرقى، اردبي آذربايجان غربى و ش

ششم پرورش گاوميش قرار دارد. 
ــيارى در  ــاره به اينكه مناطق بس على اكبرنژاد با اش
ــتعد ايجاد واحدهاى  ــيه رودخانه هاى گيالن، مس حاش
صنعتى گاوميش است، ادامه داد: برنامه داريم،همچنان بانى 

افزايش جمعيت اين دام برتر هزاره سوم باشيم . 
ــش داران گيالن در  ــا بيان اينكه تعاونى گاومي وى ب
شهرستان رضوانشهر فعال است،خاطرنشان كرد: تاكنون 
ــرورش دهنده گاوميش  ــط 80 نفر از 3 هزار و 600 پ فق
در گيالن، عضو اين تعاونى هستند .  معاون بهبود توليدات 
ــاورزى گيالن اضافه كرد: تعاونى گاوميش  دامى جهادكش
ــايى و  ــال عضوگيرى براى شناس ــان در ح داران همچن
ساماندهى بهره برداران صنعت پرورش گاوميش در استان 
ــنامه دار شدن،  ــت .  على اكبرنژاد از كدگيرى و شناس اس
دريافت پروانه فعاليت، استفاده از نهاده هاى دامى يارانه اى 
و دريافت تسهيالت بانكى 4 تا 8 ميليون تومانى نگهدارى 
هر راس گاوميش، از محل سامانه كارا براى اشتغال روستايى 
ــتان،  خبر داد و گفت: براى افزايش جمعيت گاوميش اس
تلقيح مصنوعى رايگان براى انجام اصالح نژاد، مولدسازى 

و افزايش توليد را در برنامه داريم . 

ح توسعه بیش از ۱۲ ھزار متر  اجرای طر
یع برق در استان سمنان شبکه توز

ــت معاونت برنامه ريزى و  سرپرس مهندسى شركت توزيع برق سمنان سـمـنـان
ــال ، 12 هزار و  ــال جارى تا به ح ــالم كرد: از آغاز س اع

700متر شبكه توزيع برق در استان احداث شده است.
ــال  ــان اين كه از ابتداى س ــا على اصغرى با بي رض
تاكنون، چهارهزار متر شبكه فشار متوسط هوائى توسعه 
ــبكه 20كيلوولت نيز  ــه گفت: دوهزار و 500 متر ش يافت

اصالح گرديده است.
وى با ابراز اين كه يك هزار متر شبكه فشار متوسط 
زمينى داير شده افزود: عمليات توسعه هفت هزار و 700 
متر شبكه فشار ضعيف هوائى و زمينى در مدت ذكر شده، 

از ديگر اقدامات به عمل آمده محسوب مى شود.
وى تصريح كرد: به منظور خدمات دهى مستمر به 
مشتركان و پايدارى شبكه هاى توزيع برق ، هشت هزار 
ــبكه فشار ضعيف هوائى و زمينى بهسازى  و 600 متر ش

شده است.
ــتگاه  ــه اين كه 32 دس ــاره ب ــن با اش وى همچني
ــال 97 تا زمان حال احداث و ــت هوائى از ابتداى س  پس

 بهره بردارى شده خاطرنشان كرد: طرح بهينه سازى 21 
ايستگاه هوائى و زمينى توزيع برق در راستاى تغذيه برق 

مشتركان اجرائى شده است.
ــتگاه سرچراغ جديد  وى با عنوان اين كه 133 دس
در سامانه روشنائى معابر استان نصب گرديده يادآور شد: 
ــده ، بهسازى 219 سرچراغ نيز به انجام  در زمان قيد ش

رسيده است.
وى اظهارداشت: به منظور اجراى طرح هاى توسعه 
ــده، مبلغ 22 ميليارد و 600 ميليون  و احداث ذكر ش

ريال اعتبار صرف گرديده است.

نقد سازنده رسانه ھا، تضمین عملکرد 
یت شھری  موفق مدیر

ــت و روز خبرنگار.  ــاه اس مرداد م ــدردان قلم به مـشـهـد ــد ق ــه باي روزى ك
ــكالت اين شغل  ــتانى بود كه با تمام سختى و مش دس

پردردسر، باز هم با عالقه قدم در راه آگاهى برمى دارند.
عقربه ها ساعت 9 شب را نشان مى دهد كم كم خبرنگاران 
ــالن مى شوند تا ديدارى صميمى را با  و عكاسان وارد س

شهردار مشهد مقدس داشته باشند. 
ــت  ــرود ملى كه در نشس ــرآن كريم و س ــداى ق ص
ــد، مراسم رنگ و بويى ديگر گرفت؛ حضور  طنين انداز ش
ــم اما حال و هوايى خاص را ايجاد  پيشكسوتان در مراس
كرد. با اين حال يكى از خبرنگاران جوان و تازه نفس روى 

سن آمد و از مصائب شغل خبرنگارى گفت.
ــته از كارهايى است  او گفت: "خبرنگارى جز آن دس
ــاغل سخت قرار داد؛ خبرنگارى  كه مى توان در زمره مش
تلفيقى از سخت ترين كارهايى است كه يك كارگر معدن 

و يك سرباز در جبهه انجام مى دهد"
ــت  ــوان در عين حال معتقد اس ــگار ج ــن خبرن اي
ــك دعواى  ــتند كه در ي ــرى هس خبرنگاران اولين قش
سياسى و جناحى مورد هجوم قرار مى گيرند اما فقط روز 
خبرنگار است كه از اين قشر زحمتكش تقدير مى شود، 

روز خبرنگار كه تمام شد دوباره همان آش همان كاسه!
بعد از صحبت هاى اين خبرنگار، تريبون به شهردار 
مشهد مقدس رسيد تا به رسم ادب از همراهى خبرنگاران 

و حمايتشان از مديريت شهرى تشكر كند.
ــى از تالش خبرنگارانى كه طى 10  تقى زاده خامس
ماهى كه شهردار مشهد بوده تشكر كرد و گفت كه در اين 
10 ماه چيزى جز مهربان، قدردانى، پشتيبانى و حمايت 

از خبرنگاران نديده است.

یع  وی شبکه توز نصب مستقیم پمپ بر ر
می تواند موجب کاھش کیفیت آب گردد

ــركت مدير امور كنترل كيفيت ش ــان گفت: نصب اصـفـهـان ــتان اصفه  آبفا اس
مستقيم پمپ آب بر روى شبكه توزيع آب مى تواند احتمال 
آلودگى آب را فراهم نمايد به گونه ايى كه سالمت و كيفيت 

آب شرب را با مخاطراتى روبرو سازد.
محمد حسن ربيعى راد با تاكيد بر نصب مجاز پمپ آب 
بر شبكه توزيع اعالم كرد:د تابستان سال جارى به منظور 
توزيع عادالنه آب ،مردم گاها با افت فشار آب مواجه بودند 
ــتركين براى دسترسى پايدار به آب اقدام به  كه برخى مش
نصب پمپ بر روى شبكه توزيع نمودند. وى افزود: بعضى 
از مشتركين با نصب مستقيم پمپ بر روى شبكه توزيع با 
قدرت مكش بيشتر و ايجاد فشار منفى  زمينه هاى  احتمال 
آلودگى آب را فراهم مى كنند  اين درحاليست كه با نصب 
مستقيم بر روى شبكه توزيع نه تنها احتمال آلودگى آب  
ساكنان  واحد مسكونى متخلف  مى رود  بلكه بستر آلوده 
ــدن آب  واحدهاى مجاورو ساير شهروندان را هم مهيا  ش

 مى شود. مديرامور كنترل كيفيت شركت آبفا استان اصفهان 
گفت: شركت آب و فاضالب استان اصفهان تمام فرايندهاى 
ــيميايى را به طور مستمر  تصفيه آب اعم از ميكروبى و ش
ــالم در اختيار مردم قرار  پايش و كنترل مى كنند و آب س
 مى دهند اين درحاليست كه دستگاههاى نظارتى مانند 
ــالمت  ــه بردارى و پايش مداوم س ــت با نمون مركز بهداش
ــد. ربيعى راد با بيان  ــرب را رصد مى كنن و كيفيت آب ش
ــتقيم پمپ بر روى شبكه توزيع  اينكه عالوه بر نصب مس
،عدم رسيدگى به بهداشت مخازن ذخيره خانگى مى تواند 
 بستر آلودگى  آب را ايجاد كند اعالم داشت:به مردم توصيه 
مى شود براى دستيابى به آب شرب سالم و بهداشتى ع بايد 

بهداشت مخازن ذخيره خانگى را جدى بگيرند.


