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شنيدن صداى مردم و انتقال آن به مسئوالن و 
سياست گذاران وظيفه خطير خبرنگاران است

مهرابى، مدير روابط عمومى و امور بين الملل شهردارى 
قزوين گفت: شنيدن صداى مردم و انتقال آن به مسئوالن 
و سياست گذاران وظيفه خطير خبرنگاران است. مهرابى 
در نشست صميمانه بااصحاب رسانه كه با حضور صفرى، 
ــانى  ــد، افزود: امروزه اطالع رس ــهردار قزوين برگزار ش ش
ــت و بايد مبناى  ــردم از ضروريات حياتى جامعه اس به م
تصميم گيرى ها و تصميم سازى هاى اجتماعى قرار گيرد. 
ــهردارى قزوين ــر روابط عمومى و امور بين الملل ش  مدي
ــوان عناصر اصلى عرصه  ــرد: خبرنگاران به عن   تصريح ك
ــانى مهمترين وظيفه را در گردآورى، تدوين و  اطالع رس

انتقال اطالعات به مردم بر عهده دارند.

انجام آسفالت محله امير كبير حميديان رشت 
هومن روايى،رئيس سازمان عمران و بازآفرينى شهردارى 
رشت در گفت و گو با واحد خبر مديريت اجرايى ارتباط با 
رسانه هاى شهردارى رشت با اشاره به اينكه محله اميركبير 
حميديان به صورت خاكى بود و سال ها در انتظار آسفالت 
قرار داشت اظهار كرد: به همت سازمان عمران و بازآفرينى 
شهردارى رشت و در راستاى اجراى سياستهاى حوزه معاونت 
عمرانى و امور زيربنايى آسفالت اين محله از ده روز گذشته 
آغاز شده است. وى افزود: آسفالت محله امير كبير حميديان 
ــد و بيش از هشت هزار  در چند روز آينده به اتمام مى رس
متر از اين محله آسفالت خواهد شد. رئيس سازمان عمران 
و بازآفرينى شهردارى رشت تصريح كرد: عمليات اليروبى 

توسط شهردارى رشت همچنان ادامه دارد.

فروش غير حضورى انشعابات آبفاى گيالن به 
7631 مورد رسيد

ــى و آموزش همگانى  ــزارش دفتر روابط عموم به گ
شركت آب و فاضالب استان گيالن ، رئيس مركز ارتباطات 
ــركت با اشاره به اهميت ارائه خدمات  مردمى 122 اين ش
بصورت غيرحضورى و كاهش تردد غيرضرورى شهروندان 
ــامانه به تعداد  ــش آمار فروش غير حضورى اين س از افزاي
ــى رئيس مركز  ــر داد . حميدرضا ناطق ــورد خب 7631 م
ــات مردمى 122 با بيان اينكه آمار كلى فروش غير  ارتباط
ــيده است افزود :  حضورى اين مركز به "7631"مورد رس
ــد و از اين  ــوط به تير ماه 97 مى باش ــورد مرب " 1212" م
تعداد "598"مورد معادل 49درصد  درخواستها به مرحله 
ــبت به ماههاى گذشته داراى روند رو  نصب رسيد كه نس
ــت. وى با اشاره به اينكه آبفاى لنگرود با  ــد بوده اس به رش
ــرق گيالن  84 فقره باالترين تعداد فروش را در مناطق ش
ــته افزود : آبفاى الهيجان 73درصد  درخواست ها را  داش
دريافت و همچنين آبفاى رودسر روند رو به رشدى نسبت 
ــته داشته است و در مقايسه با  به عملكرد ماه هاى گذش
ــمت دريافت وجه نقد  ــاه قبل 12درصد  افزايش در قس م

داشته است.

رفع ضعف فشار آب شرب روستاى 
شهربيجار شهرستان رودبار استان گيالن

مدير امور آب و فاضالب روستايى رودبار امروز گفت: 
ــناور، مشكل  ــتگاه پمپ ش با نصب و راه اندازى يك دس

كمبود آب 370 مشترك اين روستا مرتفع شد. 
ــده براى اجراى اين  ــجاد عزيزى، اعتبار هزينه ش س

طرح را بيش از 200 ميليون ريال ذكر كرد.

اجراى عمليات اصالح شبكه و ارتباط دهى 
در شهر پرند

ــكل افت فشار و تقويت شبكه هاى  با هدف رفع مش
ــانى ، عمليات اصالح شبكه و ارتباط دهى در فاز 5  آبرس
شهر پرند اجراء گرديد . به گزارش روابط عمومى شركت 
ــران ، مدير اداره  ــتان ته آب و فاضالب جنوب غربى اس
آبفاى پرند با اعالم خبر مذكور اظهار داشت : فاز 5 پرند 
يكى از يكى از مناطق پر جمعيت و داراى 235 بلوك مى 
باشد كه هر بلوك با 60 واحد مسكونى و در كل جمعيتى 
ــكونت دارند . عليهذا با  بالغ بر 45 هزار نفر در اين فاز س
عنايت به مشكالت تامين آب در اين فاز به لحاظ خطوط 
آبرسانى موجود با قطر پايين و تراكم جمعيتى باال و عدم 
ــش . لذا عمليات  ــبكه با جمعيت تحت پوش  مطابقت ش
ــن ارتباط دهى  ــبكه و همچني ــه گذارى و اصالح ش لول
ــد . سعيد  ــتور كار قرار گرفته و انجام ش خطوط در دس
احمدى با اشاره به مشخصات اين پروژه يادآور شد : اين 
ــبكه و ارتباط دهى ) در شمال بلوار  عمليات ( اصالح ش
حضرت امام رضا ( ع )و به طول 253 متر با ارتباط دهى 
ــل به خط 110 ميلى  ــط 600 ميلى متر چدن داكتي خ
ــكل افت فشار آب  مترى چدن داكتيل با هدف رفع مش
آشاميدنى شهروندان و مشتركين محترم در منطقه فاز 5 
از اوايل مرداد ماه جارى آغاز شد و مطابق برنامه زمانبندى 
شده طى همين ماه نيز به اتمام و در مرحله بهره بردارى 

قرار گرفت .

تعطيلى دو واحد توليد  نمك صنعتى به دليل 
آلودگى محيط زيست  در گرمسار

رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان گرمسار 
از تعطيلى دو واحد توليد نمك صنعتى در اين شهرستان 
ــر داد. به گزارش اداره روابط عمومى حفاظت محيط  خب
زيست استان سمنان، حبيب دارپرنيان در اين خصوص 
گفت: در پى كنترل و پايش كارشناسان محيط زيست از 
واحدهاى صنعتى مستقر در شهرستان مشاهده گرديد 
فعاليت دو واحد توليد نمك صنعتى « نمك كوبى » در 
ناحيه صنعتى فجر به دليل نقص در سيستم هاى كنترل 
آلودگى ، عدم استفاده از سيكلون و كيسه هاى غبارگير، 
ــتن ــب بخش دانه بندى، باز گذاش ــش مناس  عدم پوش
 درب هاى سوله توليد و... با انتشار ذرات نمك در محيط 
ــتناد  ــد0 لذا باس و در نتيجه آلودگى هوا همراه مى باش
ــى هوا از ادامه  ــاده 15 قانون نحوه جلوگيرى از آلودگ م
ــاره به  فعاليت آنها جلوگيرى بعمل آمد0دارپرنيان با اش
ــايى مجدد واحدهاى صنعتى فوق منوط به  اينكه بازگش
ــان  رفع كامل نواقص ، كنترل آلودگى و تاييد كارشناس
ــد، افزود: نظر به تجميع صنايع  ــت مى باش محيط زيس
بالقوه آالينده در شهرستان گرمسار صنايع مذكور ملزم به 
استفاده از سيستم هاى كنترل آلودگى در حين فعاليت 
ــند كه در غير اينصورت به منظور حفظ  توليدى مى باش
ــهروندان با واحدهاى متخلف برخورد قانونى  سالمت ش

صورت خواهد گرفت0 

اخبار

ــالمت  ــتين  مجمع  س نخس شهرستان اسالمشهر با حضور اسـالمشهـر
ــت ، درمان  قائم مقام معاونت اجتماعى وزير بهداش
ــكى و جمعى از مسئولين و خيرين   و آموزش پزش
ــالمت  درمحل سالن اجتماعات  شبكه بهداشت  س

و درمان اين  شهرستان  تشكيل شد .
ــاد قائم مقام  معاونت اجتماعى  على اصغر فرش
ــكى  ، طى  ــت ، درمان و اموزش پزش ــر بهداش وزي
سخنانى  با اشاره به اهداف تشكيل مجمع سالمت،  
ــود بيمارى  ــالمت  نه نتها عدم وج ــار كرد: س اظه
ــاى مختلف  ــه  در زمينه ه ــت ،بلك در جامعه  اس
ــوى افراد مختلف  ــى، روحى ، روانى و معن اجتماع

جامعه نيز نقش دارد.   
ــهرها  و جوامع  ــاد بيان كرد: با توسعه ش فرش
مختلف بشرى تهديدهاى سالمتى هم متحول شده 
وبصورت پيچيده اى افزايش يافته و از رشد و شتاب  
ــده ، همانطورى كه براى آب  بيشترى برخوردار ش
ــاميدنى  مردم ، در فاضالب شهرها ميكروبهايى  آش
ــم آنها ر ــى تواني ــى نم ــه  براحت ــود ردارد ك  وج

اشناسايى كنيم .

ــاره به اهميت رشد و توسعه جوامع  وى  با اش
ــد چيزى ساخته شود  ــرى ،افزود :اگر قرار باش بش
ــالمتى  جامعه را تهديد نمايد،  اين  بعداز مدتى س
گونه توسعه  يك نوع توسعه ناپايدار و مخرب براى 

بشريت است .  
ــان كرد:  اگر بخواهيم  خود  ــاد خاطر نش فرش
ــد  جامعه را  ــه  ايجاد كنيم  باي ــى در جامع مراقبت
ــاس  ــازيم و كارى كنيم كه  مردم احس توانمند س
ــر بايد  ما  ــراى تحقق اين ام ــئوليت كنند و  ب مس
ــا را به بخش خصوصى  و  ــى ها  برخى طرحه دولت
ــش خصوصى واگذار  ــكل هاى مردم  نهاد  بخ تش
نمايم ، آنگاه جامعه براى سالمتى خودش  خالقيت 
به خرج داده  و درنهايت پاسخگو  آنها خواهد بود .

ــبكه  ــلمانى  رئيس ش ــه محمد رضا س درادام
ــهر ،با ارائه  ــتان اسالمش ــت و درمان شهرس بهداش

ــده در سطح اين  ــى از فعاليتهاى   انجام ش گزارش
ــت كه   ــالمت مقوله اى اس ــه ، اظهاركرد: س منطق
شاخصه هاى  آن  تنها در شبكه بهداشت  نبوده و 
ــد و توسعه آن در جامعه سهيم  عوامل موثرى  رش

و دخيل است .
 سلمانى بيان كرد:  با توجه به اينكه بالغ بر 92 
درصد از جمعيت شهرستان اسالمشهر، در مناطق  
ــتند  در محور سالمت و جذب   ــهرى ساكن هس ش
ــروژه هاى عمرانى طرح تحول  خيرين  و تكميل پ
ــارد ريال در  ــون بالغ بر 230 ميلي ــالمت  ، تاكن س
ــتان  اسالمشهر هزينه   محدوده  سرزمينى شهرس
شده است كه قريب به 40 ميليارد ريال آن از سوى 

خيرين تامين  شده است .
وى افزود: يكى از مهمترين معضالت شهرستان 
ــت و با  ــتانى اس ــهر ، كمبود تخت بيمارس اسالمش

توجه به اينكه بيمارستان 400 تختخوابى  درحال 
احداث  شهرستان از سال 1387 آغاز شده تاكنون 
با پيشرفت فيزيكى  67 درصدى،از دستگاه اجرايى  
ــكن و شهرسازى به وزارت بهداشت و درمان  و  مس

دانشگاه علوم پزشكى تهران  منتقل  شده است 
ــبكه بهداشت اسالمشهر ، تاكيد كرد:  رئيس ش
ــده وبا   ــم كه با اين  نقل وانتقال  انجام ش اميدواري
كمكهاى خيرين و  اعتبارات دولتى هرچه سريعتر 
ــروژه  مهم را   ــل و راه اندازى اين پ ــات تكمي مقدم

تكميل و به بهره بردارى برسانيم .
وى افزود: پروژه  كلينيك تخصصى قائميه  نيز 
تاكنون  بالغ بر 90درصد پيشرفت فيزيكى داشته، 
ــتاى اهداف  كه با تكميل اين مجموعه  كه در راس
ــاع  بيماران  ــدف  ارج ــالمت وبا ه طرح تحول س
ــكان متخصص  احداث شده و  ــتان به پزش شهرس

ــرايط  براى تكميل و تجهيز آن با توجه به اوضاع ش
ــر 50000ميليون  ــور، بالغ ب اقتصادى حاكم بركش

ريال  اعتبار مورد نياز است .
ــال حاضر  ــان كرد: درح ــلمانى ، خاطر نش س
ــتاهاى  ــتانى در شهرس تعداد 1036 تخت بيمارس
جنوب غرب استان تهران وجود دارد، كه با توجه به 
ــت منطقه به ازاى هر 10هزار نفر 37/. تخت  جمعي
ــتان  ــتانى وجود داردكه، با احداث  بيمارس بيمارس
ــتانى  ــهر اين رقم به عدد 5/. تخت بيمارس اسالمش

خواهد رسيد .
ــكيل مجمع  ــتاى  تش ــت در راس قابل ذكراس
استانى سالمت  در استان تهران  به رياست استاندار 
تهران ، نخستين مجمع خيرين سالمت شهرستان 
ــت فرماندار  اين شهرستان  اسالمشهر  نيز با رياس

راه اندازى شد.

تشكيل نخستين مجمع سالمت  در شهرستان  اسالمشهر

ــهردار قزوين  ــى صفرى، ش عل گفت: يك جامعه فعال، پويا و با قـزويــن
ــاط رابطه مستقيم با پويايى خبرنگاران و فعاليت  نش

آنها در اين راستا دارد.
ــت صميمانه با اصحاب كه  دكترصفرى در نشس
ــهردارى  ــبت روز خبرنگار در تاالر مفاخر ش به مناس
ــد، افزود: خبرنگاران بايد همواره در  قزوين برگزار ش
ــانى دقيق و شفاف خود به مردم  ــتاى اطالع رس راس

گام بردارند.
وى با اشاره به اينكه خبرنگاران با انجام مطلوب 
رسالت خود شهر را به سوى سازندگى و توسعه پيش 
ــگاران براى  ــرد: تالش خبرن ــد برد، عنوان ك  خواهن
اطالع رسانى و توسعه شهر نقش مهمى و اساسى در 

افكار عمومى دارد.
شهردار قزوين با بيان اينكه نگاه مديريت شهرى 
ــان محور است، اظهار كرد: مديريت شهرى  نگاه انس
ــعه همه جانبه شهر به خصوص در  قزوين براى توس

بخش فرهنگى تالش خواهد كرد.
صفرى با تأكيد بر فراهم كردن زيرساخت هاى 
ــالن هاى  ــت: امروزه تعداد س ــهر گف فرهنگى در ش
 تئاتر در شهر، ميزان توسعه يافتگى شهر ها را نشان 
مى دهد و بايد زيرساخت هاى فرهنگى در اين زمينه 
ــتيابى به شعار «قزوين،  ــود. وى افزود: دس فراهم ش
ــان محور ما  ــى از نگاه هاى انس ــهر دوچرخه» يك ش
ــهردار قزوين با بيان  ــت. ش ــهرى اس در مديريت ش
ــهر و حل مشكالت شهروندان از   اينكه سازندگى ش
ــهرى و رسانه ها  ــالت هاى مشترك مديريت ش رس

محسوب مى شود، عنوان كرد: خبرنگاران با انتقادات 
سازنده مى توانند مديران شهرى را از فساد دور كنند.

ــهرى قزوين  ــه داد: رويكرد مديريت ش ــرى ادام صف
ــته و پاكدست در بدنه  ــتفاده از نيرو هاى شايس اس
ــهر به دور از جريانات سياسى  ــهردارى است و ش ش

اداره مى شود.
ــراى حضور در  ــت خبرنگاران ب ــا درخواس وى ب
كارگروه هاى تخصصى شمس 1404 موافقت كرد و 
گفت: به طور قطعى از اصحاب رسانه در اين كارگروه 

استفاده خواهد شد.

اين مقام مسئول با اشاره به توجه مديريت شهرى 
به ميراث تاريخى و باغستان سنتى قزوين اظهار كرد: 
باغستان سنتى قزوين براى شهر يك فرصت محسوب 
ــود و تا كنون مديريت شهرى نيز براى احياى  مى ش

آن اقدامات ارزشمندى انجام داده است.
صفرى افزود: اجراى كمربند سبز در ورودى شهر 
براى رفع مشكالت ترافيك شمال شهر قزوين است و 

داراى مسير پياده و دوچرخه است.
وى با اشاره به نزديكى به هفته فرهنگى قزوين 
ــكوه هفته فرهنگى قزوين  گفت: براى برگزارى باش

برنامه هاى مختلفى در دستور كار شهردارى قزوين 
قرار دارد.

ــهردار قزوين در پايان براى احداث ساختمان  ش
ــكل تعاونى  ــات و تالش براى حل مش خانه مطبوع

مسكن خانه مطبوعات استان قول مساعد داد.
ــت دغدغه هاى  ــن نشس ــت؛ در اي ــى اس گفتن
خبرنگاران در حوزه رسانه و مديريت شهرى با شهردار 
ــد و شهردار در پايان به سواالت آنان پاسخ  مطرح ش
داد. همچنين در پايان مراسم از خبرنگاران با اهداى 

كارت هديه تقدير شد.

دكترصفرى در نشست صميمانه با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار 

يك جامعه فعال، پويا و با نشاط رابطه مستقيم با پويايى خبرنگاران دارد

راه اندازی « خانه ھالل » برای آموزش 
خبرنگاران  در اصفھان

نشست خبرى مديرعامل و معاونين  ــبت اصـفـهـان جمعيت هالل احمربه مناس
ــتان در سالن  ــانه اس تجليل از خبرنگاران و اصحاب رس
جلسات مجتمع مطبوعاتى اصفهان با حضور عوامل اين 

سازمان و اصحاب رسانه برگزارشد.
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان اصفهان در اين 
ــالل" با محوريت آموزش  ــت از راه اندازى "خانه ه نشس
ــات به خبرنگاران خبر داد  ــت بحران و امداد و نج مديري
ــانى   ــانه در هنگام بروز حوادث بايد اطالع رس وگفت: رس
ــته باشد تا مردم در شرايط  هدفمندى براى اتفاقات داش

مختلف درگير بحران نشوند.
محسن مومنى اظهار كرد: اين واقعيات را نمى توان 
ــان گر  ــانه ،كه  نش كتمان كرد به خصوص در حوزه رس
اينست كه خبرنگاران مى توانند با هنر و توانمندى خود 
ــردم را در مقابل حوادث  كنترل كنند تا بحران  ترس م
ــانه ها با  جدى ترى به وجود نيايد. وى تقويت ارتباط رس
ــانى در هنگام بروز  ــت هالل احمر براى اطالع رس جمعي
ــت و افزود: براى اين امر در گام  حوادث را ضرورى دانس
ــت ارايه آموزش هاى تخصصى به خبرنگاران را در  نخس
دستور كار داريم و راه اندازى" خانه هالل" نيز با اين هدف 
ــتان  صورت مى گيرد. مديرعامل جمعيت هالل احمر اس
اصفهان با اشاره به اينكه ما حلقه اتصال توان توانمندان 
ــردم عالقمند  ــتيم، ادامه داد: م ــدان هس ــاز نيازمن و ني
ــتند اما روش هاى درست  ــاركت و همراهى هس به مش
كمك رسانى را نمى دانند و در اين زمينه انتظار داريم كه 
رسانه ها با ترويج فرهنگ فعاليت داوطلبانه به پيشبرد اين 
هدف كمك كنند تا همچنان فعاليت هاى انسان دوستانه 

در جامعه جارى و سارى باشد.

 انجام عملیات اصالح شبکه و انشعاب 
در شھرستان اسالمشھر

به گزارش روابط عمومى شركت آب  و فاضالب جنوب غربى استان تهران آبفاى تهران
مدير امور آبفاى شهرستان اسالمشهر با اعالم خبر مذكور 
ــت : با عنايت به قدمت و فرسودگى بخشى از  اظهار داش
خطوط و شبكه هاى آبرسانى و همچنين تراكم جمعيتى 
باال نسبت به سالهاى قبل در بخشى از مناطق اسالمشهر ، 
عليهذا در خصوص به روز رسانى خطوط آبرسانى و حذف 
ــوده ، عمليات اصالح شبكه در خيابان  ــبكه هاى فرس ش

مهديه جنوبى و سنگبرى اين شهر در حال انجام است .
شفا نظرپور ضمن تشريح مشخصات پروژه لوله گذارى 
مذكور ياد آور شد : اين عمليات از محل اعتبارات عمرانى در 
خيابانهاى مهديه جنوبى و سنگبرى و كوچه هاى منشعب 
ــتفاده از لوله هاى160 و  جمعا به طول 1500 متر و با اس
110 ميلى مترى پلى اتيلن از اوايل مرداد ماه جارى آغاز 
شده و در حال حاضر با بيش از 70 درصد پيشرفت فيزيكى 
ــت . و مطابق برنامه ريزى صورت گرفته  در حال انجام اس
ــد مطلوب عمليات حداكثر تا اواخر همين مرداد ماه  و رون

جارى به اتمام و بهره بردارى خواهد رسيد . 
ــاره به اينكه همزمان با اصالح  مهندس نظرپور با اش
ــبكه مذكور اصالح انشعابات نيز انجام مى گيرد خاطر  ش
نشان ساخت : در هيمن راستا و با  هدف بهسازى شبكه و 
انشعابات ، عالوه بر به روز رسانى شبكه و خطوط آبرسانى ، 
انشعابات مرتبط نيز اصالح و بازسازى مى شود . كه تا بحال 
و همزمان با اجراى عمليات اصالح شبكه تعداد 214 رشته 
انشعاب نيز در كوچه هاى بهستان 11 ، 13 و 15 در خيابان 
سنگبرى اصالح و بازسازى و يا تعويض گرديده و بهسازى 
و تعويض 290 رشته انشعاب نيز تا پايان عمليات اصالح 

شبكه مذكور انجام خواهد شد . 

سرانه دانش آموزان گلستانی کمتر از ۲ 
ھزارتومان است

معاون توسعه، مديريت و پشتيبانى  ــتان گفت: گـلسـتـان آموزش و پرورش گلس
سرانه هر دانش آموز گلستانى كمتر از 2 هزار تومان است 
ــرايط نياز است كه از اعتبارات استانى هم به  و در اين ش

آموزش و پرورش كمك شود.
ــت:  ــت خبرى اظهارداش   قدرت اهللا نظرى در نشس
سال تحصيلى گذشته 325 هزار دانش آموز گلستانى در 
ــگاه و 11 هزار و 366 كالس درس  2 هزار و 540 آموزش
ــمى و پيمانى در  تحصيل مى كردند و تعداد معلمان رس

استان هم 19 هزار و 740 نفر بود.
ــداد ــود تع ــى مى ش ــال پيش بين ــزود: امس   وى اف

ــه 345 هزار نفر افزايش كند با اين حال   دانش آموزان ب
ــه 19 هزار و 200 نفر  ــمى و پيمانى ب تعداد معلمان رس

كاهش خواهد يافت.
ــتيبانى آموزش و  ــعه، مديريت و پش ــاون توس  مع
ــال با كمبود معلم  ــه داد: براى امس ــتان ادام پرورش اس
ــق ماده 28 قانون  ــتيم كه اين نياز را از طري مواجه هس
استخدامى، فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان، استمرار 
خدمت بازنشستگان در واحدهاى آموزشى، سرباز معلم و 

خريد خدمات آموزشى جبران مى كنيم.
ــكاران آموزش  ــام تالش هم ــح كرد: تم  وى تصري
ــداى مهرماه هيچ كالس  ــت كه در ابت و پرورش اين اس
درسى بدون معلم نباشد و ما اين قول را به دانش آموزان 

و خانواده هاى آنان مى دهيم.
ــاره به سهميه استان در ماده 28 گفت:   نظرى با اش
سال گذشته 169 نفر به عنوان معلم جذب شدند و امسال 
ــهميه استان 433 نفر بود كه 70 درصد اين افراد،  هم س

حدود 360 نفر، موفق به احراز شرايط علمى شدند.

وژه راھسازي  به ھمت  اجرای اولین پر
ین در استان اصفھان خیر

راه و شهرسازي در نشست مجمع اصـفـهـان جزئيات مسائل و موارد مطرح شده 
نمايندگان استان در مجلس و مديران ارشد دستگاه هاي 

اجرايي در شهرستان نجف آباد مطرح شد .
ــازي اصفهان  حجت اله غالمي مدير كل راه و شهرس
در اين نشست با توجه به اقدامات انجام شده در اين حوزه 
گفت : مسير پليس راه علويجه يكي از مسير هاي پر خطر 
ــتان است و به همين علت به جاده مرگ معروف شده  اس
ــتاني ، ملي و   ــت . وي گفت :  با تامين اعتبار مالي اس اس
ــازمان راهداري 25 كيلومتر از اين  همچنين از طريق س
مسير در سال 96 به بهره برداري رسيده و زير بار ترافيك 
ــال  ــت 20 كيلومتر باقي مانده نيز در س رفته كه اميد اس
جاري به اتمام برسد. غالمي در خصوص مسير دهق- ميمه 
- اذان گفت:  اعتبارات اين محور بطول 30 كيلومتر بايد از 
ــتاني و ملي تامين مي شد ولي به علت  محل اعتبارات اس
كمبود اعتبارات ، اين پروژه اولين پروژه راهسازي است كه 
توسط خيرين تامين اعتبار مي شود و تماما زير نظر معاونت 
ــازي اداره كل راه و شهرسازي و آزمايشگاه مكانيك  راهس
خاك در حال فعاليت است .  رئيس شوراي هماهنگي راه 
و مسكن استان در اين خصوص و با توجه به انجام عمليات 
ــازي 20 كيلومتر مسير اظهار داشت: در اين راستا ،  زيرس
ــازي  ــازي نيز پس از تكميل زير س اداره كل راه و شهرس
عمليات روكش آسفالت آن راآغاز مي نمايد. مدير كل راه و 
شهرسازي استان در خصوص تفويض كميسون ماده  5 به 
شهرستان نجف آباد با رد اين موضوع گفت : در هر استاني 
يك كميسون ماده 5 در مركز استان تشكيل مي شود ولي 
ميتوان جلسات كميته كار و كارشناسي را به شهرستان ها 

تفويض نمود.

خ دولتی برای  یع الستیک با نر آغاز توز
ناوگان حمل و نقل کاال در استان گیالن

ــر كل  ــازك كار،مدي ــدس ن مهن ــدارى و حمل و نقل جاده اى گـيــالن راه
ــت: به منظور رفاه  ــتان گيالن با اعالم اين خبر گف اس
ــتان ،  ــال رانندگان پر تالش حمل و نقل كاالى اس ح
ــازمان حمايت از  ــتيك با قيمت مصوب س توزيع الس
ــتان گيالن ــطح اس ــدگان در س ــوق مصرف كنن  حق

 آغاز شد.
ــرعت بخشى به  نازك كار در ادامه افزود: جهت س
روند دريافت الستيك توسط رانندگان، طبق مذاكرات 
صورت پذيرفته با شركتهاى معتبر توزيع الستيك عالوه 
بر نمايندگيهاى معرفى شده در سطح شهرستانها ،اولين 

محموله الستيك وارد پايانه بار رشت نيز گرديد.
وى خاطر نشان نمود: رانندگان بخش حمل و نقل 
كاالى استان مى توانند از اين پس در پايانه ى بار رشت 
ــتانها  ــاير شهرس به دفتر انجمن صنفى  پايانه و در س
ــت خود به دفاتر انجمنهاى صنفى  جهت ثبت درخواس
رانندگان شهرستان مراجعه تا پس از بررسى هاى الزم 

نسبت به صدور حواله اقدام شود.
ــتان  مدير كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اس
ــركت حمل و نقلى فعال در  ــاره به وجود 170 ش با اش
ــتان گفت: 4 پايانه ى عمومى و  امر جابجايى كاالى اس
ــتان گيالن گفت:  ــى حمل و نقل كاال در اس اختصاص
ــل و نقل كاالى  ــده در بخش حم ــش از 8000 رانن بي

استان گيالن مشغول فعاليت مى باشند.
ــد: از ابتداى  ــئول در ادامه ياد آور ش اين مقام مس
ــالجارى تاكنون 219 هزار و 323 بارنامه در استان  س
ــش از 60 درصد ــداد بي ــه از اين تع ــد ك ــادر گردي  ص
 بارنامه ها در3 پايانه ى فعال استان صادر شده است.

 برگزاری اولین مجمع سالمت
 شھرستان مراوه تپه

ــالمت شهرستان  اولين مجمع س مراوه تپه باحضوردكترفاضل رياست گـلسـتـان
ــتان،دكترعارف نيامعاون  ــكى گاس ــگاه علوم پزش دانش
بهداشتى ،دكتردوجى عضوهيئت علمى دانشگاه ومجرى 
ــالمت،دكترخوجم لى سرپرست شبكه  برنامه جامع س
ــالمت  ــراوه تپه،فرماندار،خيرين س ــت ودرمان م بهداش

،دهياران وشوراهاوسفيران سالمت برگزارشد.
ــد براينكه  ــا تاكي ــگاه ب ــس دانش ــل ريي دكترفاض
25درصداختيارسالمت مردم درحوزه دانشگاه وبهداشت 
ــه دراختيارمردم وارگانهاى  ــت و75درصدبقي ودرمان اس
ــته 43000تولدزنده  ــد گفت:درسال گذش ديگرمى باش
ــه مرحله زايمان  ــيدن ب ــته ايم وهرمادرباردارتا رس داش
9الى 10بار جهت مراقبت به سيستم بهداشتى مراجعه 
ــزى درحدود430000بارخدمت انجام  مى كنديعنى چي

گرفته است.
وى همچنين گفت امروزه برخالف گذشته بيماريهاى 
قلبى عروقى شايع ترين علت مرگ وميرهستند، درسال 
ــاى قلبى عروقى ــى ازبيماريه ــته4000مرگ ناش  گذش

 داشته ايم يعنى تقريبا هر2ساعت يك نفر ازجمعيت اين 
استان كم شده اند.

وى درادامه گفت :كم تحركى ومصرف سيگارازشايع 
ــتندكه باعث بيماريهاى قلبى عروقى   ترين عواملى هس

مى شوند.
درادامه ايشان بااشاره به كارهاى بزرگى كه دركوهورت 
ــط دكتر ملك زاده در20سال گذشته صورت  گنبدتوس
گرفته گفت :درسال گذشته 1200مرگ ناشى ازسرطان 
داشته ايم ومصرف چاى داغ وترياك ازشايع ترين عوامل 

ابتال به سرطان مرى مى باشد.

کاھش مصرف آب در اصفھان به رغم 
کاھش ۲۰ درصدی تولید آب

مديرعامل شركت آب و فاضالب  ــبت اصـفـهـان ــه مناس ــان ب ــتان اصفه اس
ــگاران و  ــع خبرن ــگار در جم ــت روز خبرن گراميداش
ــيار موثر در  ــانه ملى ، اين قشر را بس ــئواالن رس مس
پيشبرد اهداف دانست و اعالم كرد:خبرنگاران با اطالع 
ــانى شفاف و بهنگام و نيز با پى گيرى مطالبات به  رس
ــانى مطلوب   حق مردم ،مديران اجرايى در خدمت رس

به مردم يارى مى كنند.
ــه خبرنگاران  ــم امينى با بيان اينك مهندس هاش
ــى توانند پلى  ــك و  ظرافت خبرى م ــا اعمال تكني ب
ــند خاطرنشان  ــئواالن باش ارتباطى  ميان مردم و مس
ــده دارند مى  ــالتى كه برعه ــاخت:خبرنگاران با رس س
ــازى  رويدادها بستر رشد وتوسعه  ــفاف س توانند با ش

كشور را در تمام زمينه ها مهيا سازند.
ــازگارى مردم  ــانه در س وى به نقش اصحاب رس
ــرد: هم اكنون فعاالن  ــا كم آبى پرداخت و تصريح ك ب
ــه ارتباطى كه  ــا توجه به حلق ــانى ب عرصه اطالع رس
ــئواالن هستند بايد در كنار مسئواالن  بين مردم و مس
ــازگارى با  صنعت آب و فاضالب مردم را ترغيب به س

كم آبى نمايند.
ــال جارى  ــتان س مهندس امينى با اينكه در تابس
ــانه تعامل و  ــاب رس ــرف آب، اصح ــگام پيك مص هن
ــزايى در سازگارى مردم با بحران كم آبى  همكارى بس
در اصفهان داشتند اظهار داشت: درتابستان سال جارى 
كه شركت آبفا استان اصفهان با چالش كم آبى مواجه 
ــانه در تنوير افكار عمومى به جهت  ــد اصحاب رس ش
ــازگارى با كم آبى نهايت همكارى را با شركت آبفا  س

استان اصفهان داشته كه جاى تقدير و تشكر دارد.

یت مصرف صحیح نقش  بانوان در مدیر
چشمگیری دارند

ــى  ــان معاون سياس بهمن جليلي ــتان اسـالمشهـر ــدارى شهرس ــى فرمان انتظام
اسالمشهر در دهمين نشست كميته امور بانوان و خانواده 
ــهر كه باحضورنمايندگان ادارات اين  شهرستان اسالمش
شهرستان درسالن جلسات اداره آبفاى جنوب غربى استان 
تهران برگزارشد، اظهاركرد: زن مايه آرامش در خانه است و 
ــد يا خانه دار؛ با فراهم ساختن  فرقى نمى كند شاغل باش
محيطى امن درخانه هم روز بعد كارى پر ثمرى براى خود 
و همسرش فراهم خواهد نمود وهم فرزندان سالمى تربيت 

خواهد كرد.
وى با اشاره به نقش زن درمصرف بهينه و صرفه جويى 
درخانه، گفت: ما با مصرف بيش ازحد ، طبيعت را هدر داده 
ــت را آلوده مى كنيم؛ درحالى كه با توجه به  و محيط زيس
نقش پررنگ بانوان درخانواده مى توان ازبرخى خواسته ها 
وخريد وسايل لوكس كه مايحتاج ضرورى زندگى نيست، 

صرفه نظر و به فرزندان نيزصرفه جويى را آموزش داد.
معاون سياسى انتظامى فرماندارى شهرستان اسالمشهر 
ــور، تصريح كرد: حدود  ــكالت كم آبى در كش با بيان مش
34ميليون نفر از جمعيت كشور در تنش آبى قرار گرفته اند 
كه از اين تعداد 17ميليون نفر در تنش آبى قرمز قرار دارند؛ 
ــه به اينكه درصد بااليى از مصرف آب، خانگى بوده،  باتوج
نقش و مديريت بانوان در نحوه صحيح مصرف از اهميت 
ــت. جليليان افزود: بيشتر سفره هاى  ويژه اى برخوردار اس
ــت و آب اغلب سفره هاى  آب زيرزمينى در حال اتمام اس
ــوده و در آينده اى نه  ــهرها نيز آلوده ب زيرزمينى كالن ش
چندان دور ديگر آب شيرين براى مصرف نخواهيم داشت؛ 
در آينده اى نه چندان دور  در جست وجوى آب به ناچار از 

سرزمين آباء و اجداديمال كوچ خواهيم كرد.


