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در مردم این احساس به وجود 
آمده که روش های کنونی 

غلط است و می دانند که این 
مدیریت ها اشتباه است اما در 
مدیران با هزینه های بسیاری 
که می کنند اصاًل این مشاهده 

نمی شود. وقتی دولت ها به حرف 
مردم گوش نکنند اعتبارشان را 
از دست می دهند. ولی به دنبال 

تغییر این وضعیت نیستند 

در حقیقت 2 گروه چپ و 
راست که مقصر هستند با 

سوال و جواب می خواستند 
مردم را قانع کنند که ما مقصر 
نیستیم و مثال اعتبار اجتماعی 
خود را در کشور تثبیت کنند. 

ولی این اقدام نتیجه عکس داد 
و مشخص شد که تقابل ها و 

تعامل های این دو گروه چپ و 
راست است که موجب شده تا 

کشور به این وضعیت برسد

نمی توانم قبول کنم که کشوری 
که دارای منابع عظیم ثروتی 

است سرنوشت خود را به دست 
سیاست خارجی بدهد. اشکال 

کار این است که سیاست 
خارجی را یک الگوی غیرقابل 
حل می دانیم که می گوییم تا 
رضایت خارجی نباشد کشور 

اداره نمی شود
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26 ميليون و 874 هزار تردد در جاده هاى 
استان قزوين ثبت شد

ــتان  ــدارى و حمل و نقل جاده اى اس مديركل راه
ــارى تردد تعداد 26  ــال ج قزوين گفت: در مرداد ماه س
ــيله نقليه در محورهاى  ــون و 874 هزار و 938 وس ميلي

مواصالتى استان قزوين به ثبت رسيد.
ــدارى وحمل و نقل  ــر كل راه ــين پيرنون مدي  افش
ــتان قزوين اظهارداشت: بر اساس اطالعات  جاده اى اس
ــمار برخط در محورهاى  ــامانه تردد ش دريافتى از 59 س
مواصالتى استان قزوين، آمار كل تردد ثبت شده در مرداد 
ــيله  ــال جارى 26 ميليون و 874 هزار و 938 وس ماه س

نقليه بوده است.
ــده در آزاد  ــوع تردد ثبت ش ــه كرد: مجم وى اضاف
راههاى استان 21 ميليون و 632 هزار و 19 مورد معادل 

80.5 درصد كل تردد استان است.
پيرنون تصريح كرد: بيشترين ميزان ترافيك در مرداد 
ماه سال جارى مربوط به 31 مردادماه امسال بوده كه در 
اين روز آزاد راه قزوين به كرج در رفت و برگشت با ثبت 
ــيله نقليه بيشترين تردد را به  تردد 142 هزار و 737 وس

خود اختصاص داده است.
ــده  ــمارش ش ــوع تردد ش ــد: از مجم وى يادآورش
ــتان تعداد 3 ميليون و 543 هزار و 236 تردد معادل  اس

13.2درصد سهم وسايل نقليه سنگين بوده است.
ــتان  ــدارى و حمل و نقل جاده اى اس مديركل راه
ــت: محور ساوه به بوئين زهرا و بالعكس  قزوين اظهارداش
با 155 هزار و 938 وسيله معادل 41.5 درصد، بيشترين 
سهم تردد وسايل نقليه سنگين را به خود اختصاص داده 
ــط نرخ جريان ترافيك  ــت. پيرنون اضافه كرد: متوس اس
ــاعت از يك مقطع  (تعداد كل خودروهايى كه در يك س
عبور مى كنند) در سطح راههاى مواصالتى استان معادل 
ــيله نقليه در ساعت بوده كه بيشترين متوسط  612 وس
نرخ جريان ترافيك در مرداد ماه، مربوط به آزاد راه قزوين 
ــاعت ثبت  ــيله نقليه در س به كرج با 2 هزار و 499 وس

شده است.
ــط سرعت تردد در آزاد راهها را حدود 83  وى متوس
ــرعت در ساير محورهاى استان را  كيلومتر و متوسط س
ــاعت عنوان كرد و گفت: بيشترين  69.4 كيلومتر در س
ــرعت در اين مدت 97.1 كيلومتر درساعت  ــط س متوس

مربوط به آزادراه قزوين به زنجان بوده است.
ــداد 477 هزار و  ــته تع به گفته پيرنون در ماه گذش
758 خودرو معادل 1.77درصد از كل تردد در محورهاى 
ــوده و 20.2  ــرعت ب ــتان داراى تخلف س مواصالتى اس
 درصد وسايل نقليه، فاصله طولى مجاز بين دو خودرو را 

رعايت نكرده اند.
ــترين تخلف رعايت نكردن  پيرنون تصريح كرد:بيش
فاصله طولى مربوط به آزاد راه قزوين به كرج با 692 هزار 

و 915 وسيله نقليه معادل 37.3 درصد بوده است.

اعزام كاروان راهيان نور اداره كل منابع 
طبيعى و آبخيزدارى استان گيالن به مناطق 

عملياتى جنگ تحميلى
ــى اداره كل منابع طبيعى و  ــه گزارش روابط عموم ب
ــكل از  ــتان گيالن، كاروان راهيان نور متش آبخيزدارى اس
ــنايى با فرهنگ ايثار و  كاركنان اين اداره كل،  بمنظور آش
مقاومت، با بدرقه مسئوالن و جمعى از خانواده هاى معظم 

شهدا به مناطق عملياتى غرب كشور اعزام شدند.
ــركت كنندگان در اين اردوى چهار روزه از مناطق  ش
عملياتى كرمانشاه بازديد خواهند كرد و براى آنها يادواره 

شهدا و شب هاى خاطره و روايت جنگ برگزار مى شود
ــتان گيالن  مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اس
ــيجيان و فرهنگيان در  ــن خصوص افزود: نقش بس در اي
ــنگين تر از دوره دفاع  ــت ارزش هاى انقالب، س پاسداش
ــت و بايد تفكر بسيجى در جامعه اشاعه شود،  مقدس اس
ــه در اين بازديد از مناطق عملياتى دوران پرافتخار دفاع  ك
ــادت ها و از  ــور، با رش مقدس در غرب و جنوب غرب كش
ــتگى مردان و زنان اين دوران حماسه آفرين، از  خودگذش

نزديك آشنا مى شوند.

افتتاح طرح آبرسانى به 3 روستاى شهرستان 
رودبار

همزمان با هفته دولت طرح تامين پايدار و مناسب 
آب شرب 3 روستاى بخش خورگام شهرستان رودبار به 

بهره بردارى رسيد.
ــتايى رودبار در مراسم  مدير امور آب و فاضالب روس
ــه 440 خانواِر  ــانى ب ــاح اين طرح گفت: براى آبرس افتت
ــنگ سرك، اعتبارى  ــتاهاى ناش، اسطلخ كوه و س روس

بيش از 2 ميليارد و 600 ميليون ريال هزينه شد. 
ــى اين طرح را  ــجاد عزيزى، حجم عمليات اجراي س
ــازى يك دهنه چشمه، احداث 3 باب مخزن  شامل بهس
ــم 200 مترمكعب، 800 متر  زمينى در مجموع به حج
ــك كلرزنى و محوطه  ــاخت 2 باب اتاق ــه گذارى، س لول
ــازى اعالم كرد.  بنابراين گزارش؛ در آئين افتتاح اين  س
طرح آبرسانى معاونين سياسى- اجتماعى و امور عمرانى 
فرماندارى شهرستان رودبار، بخشدار خورگام و جمعى از 

مردم منطقه حضور داشتند.

برداشت 143هزار هكتار از شاليزارهاى 
گيالن70درصد مكانيزه برداشت شد

ــازمان جهاد كشاورزى  به گزارش روابط عمومى س
ــتان گيالن  رئيس جهاد كشاورزى گيالن با اشاره به  اس
برداشت برنج از 143 هزار هكتار از اراضى شاليزارى اين 
استان، گفت: 70 درصد اين برداشت ها به صورت مكانيزه 

بوده است.
عليرضا شعبان نژاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران 
ــت محصول برنج از شاليزارهاى استان  با اشاره به برداش
گيالن، اظهار كرد: استان گيالن داراى 238 هزار هكتار 

اراضى شاليزارى است.
ــر 225 هزار هكتار  ــا بيان اينكه در حال حاض وى ب
ــت  ــاليزارهاى گيالن آماده برداش ــدود 95 درصد ش ح
محصول است، افزود: تاكنون 143 هزار هكتار معادل 65 
درصد اراضى شاليزارى استان گيالن برداشت شده است.

ــاورزى گيالن در ادامه با  ــازمان جهاد كش رئيس س
ــى از برداشت ها به صورت مكانيزه  اشاره به اينكه بخش
و بخشى ديگر نيز سنتى بوده استبراساس آمارهاى اعالم 
شده از مجموع 143 هزار هكتار برداشت شده 70 درصد 
ــتفاده از ماشين آالت برداشت  به صورت مكانيزه و با اس

شده اند.

اخبار

تجارب موفق بيمارستان هاى  گيالن، صبح امروز در "جشنواره گـيــالن
ملى تجارب موفق بيمارستانى" كشور براى مسووالن 
كشورى، تشريح شد و طى آن رييس مجلس شوراى 
اسالمى از عملكرد خوب دانشگاه علوم پزشكى گيالن 
در ــارف  مص و  ــع  مناب ــت  مديري ــوص  خص  در 

 بيمارستان هاى دولتى گيالن، تقدير كرد.
ــگاه  ــانى دانش ــگاه اطالع رس ــزارش پاي ــه گ ب
ــالن ( وب دا)؛ 15 تجربه موفق  ــكى گي ــوم پزش  عل
ــتان هاى گيالن، در "جشنواره ملى تجارب  بيمارس
ــور براى مسووالن كشورى،  موفق بيمارستانى" كش
ــد. در اين خصوص؛ استقرار برنامه سيماد  تشريح ش
(طرح سيستم يكپارچه مديريت انبار دارو و تجهيزات 
ــتقرار نظام ارجاع الكترونيك،  در مراكز درمانى)، اس
ــتان رازى  كاهش هزينه مصرف آلبومين در بيمارس
ــتان هاى  ــت، تجهيز بيش از 50 درصد بيمارس رش
ــه فاضالب -  ــتم تصفيه خان دولتى گيالن به سيس
ــعه و ارتقا  ــماندهاى بيمارستانى، توس مديريت پس
ــتانى، ارتقاى درجه اعتبار  سيستم مديريت بيمارس
ــتان و افزايش درآمد، بودجه ريزى عملياتى  بيمارس
ــنلى در مركز آموزشى  و كاهش هزينه هاى غير پرس

درمانى 17 شهريور رشت، از مهمترين دستاوردهاى 
ارايه شده در اين جشنواره است.

ــدود 103 ميليارد  ــتقرار اين طرح ها،  ح با اس
ــه همت مديران  ــش ماه ب تومان طى مدت زمان ش
ــتان هاى دولتى، در دانشگاه علوم  و روساى بيمارس

پزشكى گيالن، صرفه حويى هزينه شده است.
به گزارش وبدا، دكتر على الريجانى در نخستين 
جشنواره ملى تجارب موفق بيمارستانى در مديريت 
منابع و مصارف، اظهار داشت: قبل از پيروزى انقالب 
ــالمى، از نظر تعداد پزشكان و خدمات بهداشتى  اس
ــه به اين خدمات  ــه ويژه براى مردمى ك و درمانى ب
ــامانى نداشتيم و  ــتند، وضعيت بس دسترسى نداش
ــالمى،  ــت و تفكر عدالت خواهانه در انقالب اس حرك

موجب شد، نيروهاى پزشكى به وضعيت كشور سامان 
دادند و وزارت بهداشت را صاحب اختياراتى كردند كه 

آموزش و خدمات پزشكى، ادغام شدند.
ــكى به خوبى در  وى تصريح كرد: خدمات پزش
دسترس مردم كشور قرار گرفت و نيروهاى متخصص 
ــكى به قدرى افزايش پيدا كرد كه نياز كشور به  پزش
پزشكان بيگانه و هندى، برطرف شد و نيروهاى بسيار 
مستعدى در دانشگاه هاى علوم پزشكى تربيت شدند 

و الگوى موفقى براى بخش هاى ديگر، ايجاد كرد. 
ــالمى  ــوراى اس نماينده مردم قم در مجلس ش
ــكى در دوران دفاع  ــه پزش ــان كرد: جامع خاطرنش
ــد و با درك  ــانه عمل كردن مقدس، مسئوليت شناس
شرايط سخت آن دوران، به ارائه خدمات با مسئوليت 

پرداختند و اين رشد عقالنى سياسى مهمى در بخش 
پزشكى كشور بود و بهترين پزشكان در جبهه حضور 
داشتند و از روى اخالص به ارائه خدمات مى پرداختند 
ــكى از فهم درست از  ــان مى دهد بخش پزش كه نش
شرايط كشور و مسئوليت اجتماعى، برخوارد هستند.

ــالمى گفت: پزشكان  رييس مجلس شوراى اس
ــدگان حضور  ــرايط همپاى رزمن ــخت ترين ش در س
ــرايط نسبتا ناگوارى از نظر تجهيزات  داشتند و با ش
ــمند به ارائه خدمات  با حس مسئوليت پذيرى ارزش
ــت كه در 40  ــرمايه مهمى اس مى پرداختند و اين س

سال گذشته از خود نشان دادند.
 دكتر الريجانى در بخش ديگرى از سخنان خود 
ــد: در حوزه سالمت تجربه خوبى در حضور  يادآور ش

ــكان در بخش هاى دولتى و خصوصى داشتيم،  پزش
ــى ايجاد، تجهيزات  ــتان هاى خصوصى خوب بيمارس
مناسبى وارد و بخش هاى توليد دارو نيز فعال شد كه 
ــت كه با همت طرح  در اين زمينه بايد از وزير بهداش
تحول سالمت را اجرايى كرد، تشكر كنيم كما اينكه 
نتايج نظرسنجى ها هم در مورد دستگاه هاى دولتى 
و هم خصوصى بيانگر قدرشناسى و رضايتمندى مردم 

از نحوه ارائه خدمات اين بخش است.
وى خاطرنشان كرد: اين سطح از رضايتمندى از 
حوزه سالمت از روى حقيقت بيان شده و نشان مى 
ــالمت و امنيت رضايت دارند و  دهد مردم از بخش س
ــتى را دنبال كرديد و طرح  ــان مى دهد راه درس نش

تحول سالمت مورد حمايت مردم است. 

تقدير رئيس مجلس از عملكرد خوب دانشگاه علوم پزشكى گيالن در خصوص 
مديريت منابع و مصارف

از ــى  يك ــان  اصفه ــتان  اس ــب هاى حمل ونقل بار و اصـفـهـان  قط
مسافركشوراست كه بايد به مقوله توسعه راهها در 

اين استان توجه ويژه اى شود.
ــر وزي ــاون  مع ــا  ني ــن  حس ــم   عبدالهاش
 راه وشهرسازى و رييس سازمان راهدارى و حمل 
ــتان  ــور امروز با حضور در اس ــل جاده اى كش ونق
ــتراتژيك و عظيم غدير  اصفهان، پروژه پل دوم اس
را بر روى رودخانه زاينده رود در محور اصفهان به 

شهركرد افتتاح نمود.
ــدارى ــازمان راه ــس س ــر و ريي ــاون وزي  مع
ــوردر آيينى كه به  ــاده اى كش ــل ونقل ج  و حم
همين مناسبت در محل پروژه واقع در شهرستان 
ــش عظيمى از حمل  ــد گفت: بخ لنجان برگزارش
ــتان اصفهان عبور  ــاى اس ــافراز جاده ه  بار و مس
ــتان و  ــه به مجاورت با 9 اس ــى كند كه با توج م
عبور كريدورهاى شمال - جنوب و شرقى - غربى  

ــيراز ،  از جمله كريدورهاى تهران – اصفهان – ش
ــمت خور و مشهد و تهران  داران – اليگودرز به س
ــهركرد و خوزستان نقش  ــمت ش – اصفهان به س

استان اصفهان بسيار حائز اهميت است.
ــان يكى از ــتان اصفه ــت: اس ــن نيا گف  حس

ــور است  ــافر كش  قطب هاى حمل ونقل بار و مس
ــت به مقوله توسعه راهها در آن توجه  كه الزم اس
ويژه اى شود . وى بيان داشت: پل غدير در محور 
ــهركرد با توجه به شرايط گردشگرى  اصفهان – ش
و توريستى بودن منطقه،  نقش بسزايى در كاهش 

ــور و مرور  ــهيل در عب ــفر در محور و تس زمان س
وسايل نقليه ايجاد خواهد كرد. 

ــازى  ــه غالمى مدير كل راه وشهرس حجت ال
ــتان اصفهان نيزبا گراميداشت هفته دولت، در  اس
ــتان اصفهان به لحاظ  ــت:  اس اين آيين بيان داش
ــود صنايع مادر  ــور و وج ــرى در مركز كش قرارگي
ــگرى و  ــود مناطق گردش ــن وج در آن و همچني
ــت پذيرى آن، حجم انبوهى از سفرها را به  توريس
ــاختهاى خاص  خود اختصاص داده كه بايد زيرس
ــته باشد كه با توجه به طرح جامع  خودش را داش

ــت به  ــتان الزم اس حمل ونقل و طرح آمايش اس
صورت ويژه به شبكه راهها پرداخته شود.

ــه به افتتاحيه هاى هفته دولت در  وى با توج
ــازى اظهار داشت: در اين هفته  حوزه راه وشهرس
ــرف هزينه 1600 ميليارد  ــر راه با ص 173 كيلومت
ــرجمع راههاى استان اضافه شد كه در  ريال به س
جريان اين افتتاحيه ها امروز شاهد به بهره بردارى 
رسيدن پل دوم استراتژيك غدير در محور اصفهان 

– شهركرد هستيم .
ــتان با اشاره به  ــازى اس مديركل راه وشهرس

ــه افتتاح  ــتان ب ــتان وشهرس انتظارهمه مردم اس
ــگرى بودن  پروژه پل غدير افزود: با توجه به گردش
ــژه در ايام تعطيل، اين محور يكى از  منطقه به وي
ــتان بوده كه مردم انتظار  محورهاى پر ترافيك اس
ــيدند كه  ــه بهره بردارى آن را مى كش ــاح و ب افتت
خوشبختانه با توجه به برنامه زمان بندى شده و با 

تامين اعتبارات الزم به افتتاح رسيد.
ــگ احداث  ــفر كلن ــت در اين س ــى اس گفتن
كمربندى باغبادران به چمها بطول 3 كيلومتر و با 

برآورد هزينه 90 ميليارد ريال به زمين خورد. 

با حضور معاون وزير راه وشهرسازى و رييس سازمان راهدارى وحمل ونقل جاده اى كشو در اصفهان صورت گرفت

اضافه شدن 173 كيلومتر راه به شبكه راههاى استان اصفهان

وگاه سیکل ترکیبی  واحد بخار نیر
۱۶۰مگاواتی پرند افتتاح شد

واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبى  160مگاواتى پرند با حضور وزير نيرو ربـاط كريـم
در دومين روز از هفته دولت افتتاح شد.

ــا ، رضا اردكانيان جهت افتتاح  به گزارش خبرنگار م
واحد بخار نيروگاه پرند در اين شهرستان حضور پيدا كرد 
ــخنانى اظهار داشت: بخش بخار  ــم طى س و در اين مراس
ــد بخار160  ــامل 3 واح ــيكل تركيبى پرند ش نيروگاه س
ــت كه بيش از 90 درصد تجهيزات اين واحد  مگاواتى اس
توسط توليد كنندگان داخلى ساخته شده است. بر اساس 
ــروگاه و افزايش آن به  ــردن راندمان ني ــن گزارش باال ب اي
ميزان حدود 50 درصد، صرفه جويى در مصرف سوخت و 
دستيابى به صرفه جويى حداقل 700 ميليون مترمكعب در 
سال و كاهش آاليندگى محيط زيست و همچنين افزايش 
ــخگويى به رشد فزاينده بار در مركز كشور به  توليد و پاس
ميزان 480 مگاوات از جمله اهداف اين پروژه تعريف شده 
ــيكل تركيبى پرند از  ــت.  گفتنى است كه نيروگاه س اس
جمله نيروگاه هاى خصوصى است كه در مالكيت شركت 
ــال  توليد برق پرند قرار دارد وبخش گاز اين نيروگاه در س
ــل تهاتر بدهى هاى وزارت نيرو با مطالبات مبنا  90 از مح
ــده است. الزم به ذكر است واحد 1 بخار نيروگاه  واگذار ش
ــنگرون رسيده و در حال بهره بردارى  در آبان ماه 96 به س
ــرار دارد و واحد 2 نيز در مرداد ماه 97 همزمان  تجارى ق
ــده و در مراحل آماده سازى براى  ــنگرون ش با پيك بار س
ــروع بهره بردارى تجارى است. گفتنى است كه واحد 3  ش
از پيشرفت 100درصدى در فرايند مهندسى برخوردار بوده 
و با پيشرفت باالى 90 درصد در تامين تجهيزات مى توان 
اميد داشت كه در ادامه كار فرآيند نصب انجام شده و واحد 

براى استفاده در پيك بار سال 98 آماده سنگرون شود.

اصالح  طراحي اولیه پنکه ھای ھوایی 
ین سازی واحد ھای مجتمع بنز

ــال همكاران    ــين آالت اصـفـهـان  تالش بيش از دو س نگهداري و تعميرات ماش
دوار شركت پااليش نفت اصفهان  به ثمر نشست و موفق 
شدند اشكاالت طراحي اوليه پنكه هاي هوايي واحدهاي 

مجتمع بنزين سازي اين شركت را مرتفع كنند.
ــركت پااليش نفت  ــازي ش ــاي بنزين س  در واحده
اصفهان( شامل( NHT-CCR-ISO  براي خنك كردن 
ــتگاه پنكه هوايي نصب شده   مواد نفتي يكصد وچهار دس
كه  به دليل اشكاالت  در طراحي اوليه ناشي ازعدم انطباق 
ــافت و فالويل (حدود 4 سانتيمتر فالويل  بيرون تر از  ش
شافت مربوطه نصب شده بود )شرايط ناايمني به وجودآمده 
ــدن   بودكه باتوجه به وزن باالي فاليويل ها احتمال رهاش
آن ازروي  شافت و در نهايت پرتاب فالويل وجود داشت  و 
در نهايت  مي توانست منجربه وقوع حوادث ناگواري گردد.  
ــين نگهداري و تعميرات  ــنهاد يكي از  مهندس بنابر پيش
ماشين آالت دوار واحد پااليش منطقه ج،  با تغييراتي  كه 
ــام گرديد  نه تنها ايرادات ذكر  ــي فن ها انج بر روي شاس
شده مرتفع شد، بلكه  مشكالت مربوط به هوزينگ بيرينگ 
اين فن هاكه ازلحاظ طراحي مشكل داشتند، نيز اصالح و 
درطول اين مدت تمام اين فن ها كه درارتفاع باالنصب شده 
است وتعميرات اساسي آنهادراورهال واحدامكان پذيرنبود، 
تعميرات اساسي گرديد.  باقر صالحي كه پيشنهاد اوليه اين 
پروژه را ارائه كرده، در گفت و گو با روابط عمومي گفت:  با 
توجه به شرايط عملياتي و در  سرويس بودن واحد، اهميت 
كار بيش از پيش نمود مي كرد؛  اما خوشبختانه به همت 
ــتقر در واحد بنزين سازي  موفق  كاركنان ماشينري مس
شديم مشكالت مزبور را به مرورزمان  ودر مدت دو سال و 

سه ماه تالش مستمر، مرتفع نماييم .

وگاه زاھدان به گاز طبیعی  با تبدیل سوخت نیر
، ۷۶ میلیون لیتر نفت گاز صرفه جویی شد 

ــه نيروگاه  ــا تزريق گاز طبيعي ب ب ــدان ، مصرف نفتگاز در زاهـــدان گازي زاه
ــروگاه كاهش يافت و  ــال در آن ني ــج ماهه اول امس  پن
ــوخت مايع را  ــري س ــون ليت ــي 76 ميلي ــه جوي  صرف

در پي داشت.
ــاي نفتي  ــش فرآورده ه ــركت ملي پخ مدير ش
ــده در پنج ماهه  منطقه زاهدان مقدار نفتگاز توزيع ش
ــروگاه هاي مولد برق  منطقه را  ــال در ني ابتدايي امس
ــرد و از روند  ــزار ليتر اعالم ك ــون و 788 ه 44 ميلي
ــدان و نيروگاه  ــرف در نيروگاه گازي زاه كاهش مص
ــهم كاهش  ــترين س ــاش خبر داد. وي افزود : بيش خ
ــت كه با  ــرف مربوط به نيروگاه گازي زاهدان اس مص
كاهش 68 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل ، 

بيش از 76 ميليون ليتر صرفه جويي داشته است.
ــور و  ــبكه گاز كش او اتصال نيروگاه زاهدان به ش
ــگاز را دليل اصلي  ــتفاده از گاز طبيعي بجاي نفت اس
ــن اجراي  ــالم كرد و همچني ــش مصرف اع اين كاه
برنامه خاموشي در ساعاتي از شبانه روز در شهر هاي 
ــاعات كار ادارات را از ديگر داليل  ــتان و تغيير س اس
ــتان و  ــتان سيس ــوخت در اس صرفه جويي مصرف س
بلوچستان برشمرد. مدير منطقه زاهدان ، مقدارنفتگاز 
ــده در نيروگاه زابل در اين مدت را 3ميليون  توزيع ش
و 200هزار و نيروگاه سراوان را 3 ميليون و 400هزار 
ــر ذكر نمود و گفت اين نيروگاهها به ترتيب 97 و  ليت

6 درصد افزايش مصرف داشته اند.
وي با اعالم كاهش 28 درصدي مصرف نفتگاز در 
نيروگاه شهرستان خاش، مقدار مصرف اين نيروگاه در 

پنج ماهه اول امسال را 2 ميليون ليتر عنوان كرد. 

رفع اشکال و راه اندازی واحد شماره یک 
وگاه شھید رجایی بخاری نیر

ــركت  ــزارش روابط عمومى ش ه گ ــهيد رجايى، قـزويــن مديريت توليد برق ش
واحد شماره يك بخارى نيروگاه شهيد رجايى كه به دليل 
سوراخ شدن يكى از لوله هاى سوپر هيتر به طور اضطرارى 
از مدار توليد خارج شده بود، با تالش شبانه روزى كاركنان 
ــبكه  ــاعت به ش ــرات و بهره بردارى، پس از 31 س تعمي

سراسرى پيوست.
ــرات دمايى مربوط به  ــزارش، بروز تغيي  بنا به اين گ
ــوپرهيتر واحد شماره يك بخارى كه نشان  اِلمان هاى س
ــى از تيوب هاى سوپرهيتر اين  ــكال در بخش از وجود اش
واحد داشت، موجب شد تا به منظور جلوگيرى از گسترش 
آسيب، اين واحد با هماهنگى مركز كنترل ديسپاچينگ 
براى انجام عمليات تعميرات اضطرارى از مدار توليد خارج 
ــود كه به دنبال اين اقدام، كارشناسان تعميرات و بهره  ش
ــرعت  ــردارى با توجه به پيك مصرف برق و با هدف س ب
بخشيدن به عمليات تعميرات براى به مدار آوردن دوباره ى 
واحد، در شرايط دمايى 104درجه سانتى گراد، وارد كوره 
شده و محل آسيب ديده وحجم دقيق عمليات تعميرات را 
برآورد نمودند. پس از انجام تعميرات لوله آسيب ديده، براى 
حصول اطمينان از سالمت ديگر لوله هاى بويلر، عمليات 
هيدروتست لوله ها به انجام رسيد كه به دنبال كسب نتايج 
مطلوب از انجام اين تست، واحد شماره يك بخارى نيروگاه 
ــاعت كه ركورد قابل توجهى در تعمير و راه  بعد از 31 س
ــرايط است، با موفقيت  اندازى واحدهاى بخارى در اين ش
به مدار توليد برق، بازگشت. فهرست اسامى كاركنانى كه 
در اين عمليات مشاركت داشتند.: كاركنان تعميرات :حسن 
آزادمرد ، اكبرغالمى و اصغررضاپور كاركنان بهره بردارى : 

عبدالمجيد ديناروند، فرزاد فروغى و حسن خدابنده

ح شده در شبکه ھای  شایعات مطر
مجازی در خصوص زائران خارجی

ــهد مقدس با اشاره به  شهردار مش شايعات مطرح شده در شبكه هاى مـشـهـد
ــهد گفت: اين  مجازى در خصوص زائران خارجى در مش
حرف ها شايعاتى برنامه ريزى شده است براى جلوگيرى از 
ــفر زائران خارجى به ايران وشهر مشهد؛ آتش سوزى  س
ــتان نيز در اين راستا بود، اما مردم مومن  سفارت عربس
ــتند و دوبار  ــوع آگاه هس ــبت به اين موض ــهد نس  مش

گزيده نمى شوند.
ــگاه  ــم افتتاح نمايش ــى در مراس ــى زاده خامس تق
بين المللى گردشگرى كه با حضور معاون رييس جمهور و 
رييس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در نمايشگاه 
بين المللى مشهد برگزار شد، با بيان اينكه ملت هايى موفق 
ــتند كه از تاريخ درس بگيرند، افزود: اين شايعات در  هس
ــده براى  خصوص زائران خارجى اتفاقات برنامه ريزى ش
ــگر خارجى به مشهد و  جلوگيرى از افزايش ورود گردش
ايران است اما خوشبختاته مردم مومن مشهد فهيم و آگاه 

هستند و تحت تاثير شايعات قرار نخواهند گرفت.
وى ادامه داد: بحث ها و شايعاتى كه در فضاى مجازى 
در خصوص زائران خارجى مطرح شده است به اين دليل 
است كه مسلمانان به ايران و مشهد سفر نكنند لذا مردم 

مشهد بايد حواسشان جمع باشد..
ــى تصريح كرد: شهرها براى جذب  تقى زاده خامس
ــگر جاذبه هايى دارند مانند برج ايفل در پاريس و  گردش
ــهرهاى خود جذب  ــگر به ش يا با برگزارى رويداد گردش
مى كنند، همه مى دانند كه بدون شك جاذبه شهر مشهد 
ــاالنه 30 ميليون  ــت و اگر س بارگاه حضرت رضا (ع) اس
ــفر مى كنند براى زيارت امام رضا(ع) به  نفر به مشهد س

مشهد مى آيند.

 اصفھان شھری شاد محور، ھنر محور
 و دانش محور است

شهردار اصفهان با بيان اينكه نصف  ــاد محور، دانش اصـفـهـان ــهرى ش جهان ش
ــهر بسيار  ــت، گفت: آينده اين ش محور و هنر محور اس
درخشان خواهد بود، اميدواريم شادي به همه خانه هاي 
ــهر ــه جاي ش ــد و در هم ــدا كن ــا راه پي ــي ه  اصفهان

 حاكم شود.
ــنبه) در آيين  ــامگاه (چهارش قدرت اهللا نوروزى ش
اختتاميه سى و يكمين جشنواره بين المللي فيلم هاي 
كودكان و نوجوانان اظهار كرد: جشنواره كودك امسال با 
موفقيت برگزار شد، زيرا تمام اهداف از پيش تعيين شده 

در شوراي سياست گذاري تحقق يافت.
وى افزود: جشنواره امسال، با حضور پرشور كودكان 
و نوجوانان و پدران و مادران آنها از مناطق مختلف شهر 
و استان اصفهان و هنرمندان برگزار شد، تمام هنرمندان 
ــودكان در همه بخش هاى اين  ــى، نوجوانان و ك اصفهان

جشنواره نقشى اساسي داشتند.
ــى اصفهانى و  ــام هنرمندان ــهردار اصفهان از تم ش
ــور و ديگر نقاط جهان كه در اين  هنرمندان سراسر كش
جشنواره شركت كردند، تشكر و قدردانى كرد و گفت: به 
همه كودكان و نوجواناني كه سرمايه هاي استان اصفهان 

و كشور هستند، افتخار مي كنيم.
ــوروزى تاكيد كرد: يكى از روياهاي بزرگ مديريت  ن
شهري اصفهان براي تبديل چهارباغ عباسي به يك گذر 
فرهنگي و پياده راه در اين جشنواره محقق شد، استقبال 
ــكار بود به  ــنواره در چهارباغ آش ــان مردم از جش و هيج
طوري كه در اين گذر فرهنگي جاي سوزن انداختن نبود، 
جالب اين است كه تبديل چهارباغ به يك گذر فرهنگي از 

برنامه هاي آينده مديريت شهري بود.

برگزاری دومین نشست ھم اندیشی با 
وین اعضای کانون کشاورزان خبره قز

ــره بردارى  ــت حفاظت و به شركت آب منطقه اى قزوين بهمراه قـزويــن معاون
ــان شركت با اعضاى كانون  جمعى از مديران و كارشناس
كشاورزان خبره استان قزوين به منظور بررسى پيشنهادات 
ــاورزان و وضعيت آب استان در محل سالن  و نظرات كش

جلسات اين شركت تشكيل جلسه دادند.   
در ابتداى اين نشست مهندس ملكى معاون حفاظت 
و بهره بردارى اين شركت هدف از برگزارى اين جلسات را 
دريافت ايده هاى جديد و راهكارهاى مناسب و صحيح از 
طريق هم انديشى با كشاورزان در زمينه سازگارى با شرايط 
كم آبى عنوان نمود. در ادامه مهندس ملكى با بيان اينكه 
بايد به سمت كشاورزى نوين و اقتصادى حركت كنيم عنوان 
داشت: با تبديل كشاورزى سنتى به مدرن و همچنين ايجاد 
ــاط صحيح آب و خاك مى توان هم در مصرف منابع  ارتب
آب صرفه جويى نمود و هم مى توان فضاى جديد اشتغال 
ــم آورد. معاونت حفاظت  ــاورزى فراه براى جوانان در كش
ــاره به ــركت آب منطقه اى قزوين با اش  و بهره بردارى ش

 مزيت هاى تجميع زمينهاى كشاورزى افزود: تغيير اقليم و 
كاهش ميزان بارندگى و كمبود منابع آب در ايران و بالطبع 
آن در استان قزوين سبب شده تا با حركت در مسيرهاى 
ــاورزى منطقه كه از لحاظ  جديد و نوين ضمن حفظ كش
معيشتى بسيار مهم و حائز اهميت است در مصرف آب نيز 
صرفه جويى حاصل گردد كه تجميع زمينهاى كشاورزى 
و اصالح الگوى كشت با توجه به اقليم هر منطقه از جمله 
راهكارهاى موجود در اين زمينه مى باشد. مهندس ملكى 
كاشت گياهان با آب برى كم و گياهان دارويى را از جمله 
ــت كشاورزان و  ــب جهت كمك به معيش اقدامات مناس

همچنين صرفه جويى در مصرف آب برشمرد.

 افتتاح بیمارستان ۳۲ تختخوابی
« تازه آباد» تا پایان امسال

ــت از تكميل و افتتاح  ــىكـرمـانشـاه وزير بهداش ــت خواب تخ ــتان 32   بيمارس
 تازه آباد تا پايان سال جارى خبر داد.

ــر ــنا، دكت ــل از ايس ــه نق ــر و ب ــزارش باخت ــه گ  ب
 حسن قاضى زاده هاشمى در ادامه سفر خود به مناطق 
 زلزله زده كرمانشاه، از بيمارستان در حال ساخت تازه آباد

 بازديد كرد.
ــد در جمع  ــن بازدي ــيه اي ــت در حاش وزير بهداش
خبرنگاران گفت: اين بيمارستان قرار  بود در سالگرد زلزله 
استان كرمانشاه ، در آبان ماه امسال افتتاح شود ، اما وقوع 

زلزله هاى مكرر كار را به تاخير انداخت.
ــس لرزه در اين  ــوع بيش از چند صد  پ ــه وق  وى ب
ــرد و افزود: طى اين  ــاره ك منطقه طى ماه هاى اخير اش
مدت همچنين سه زلزله اخير بخشى از نماى بيمارستان 
ــتان  ــازه بيمارس ــد س ــد، اما به نظر مى رس ــيب دي  آس

مشكلى ندارد.
وزير بهداشت از اعزام يك تيم فنى براى بررسى ساز 
اين بيمارستان خبر داد و افزود: اگر اين تيم ، آسيب سازه 
ــريعتر جبران مافات شود و  را تاييد كنند بايد هر چه س
بايد منتظر نتيجه فعاليت اين تيم بود. قاضى زاده هاشمى 
افزود: در صورتى هم كه ساز آسيب نديده باشد بايد كار 
دو شيفت شده و ساخت بيمارستان هر چه سريعتر انجام 
ــكلى در بحث تامين اعتبار پروژه  ــود و از آنجا كه مش ش

نيست بيمارستان تا پايان امسال تحويل مى شود.
 وى از تامين اعتبار كامل ساخت اين بيمارستان خبر 
داد و افزود: اين بيمارستان مشكل اعتبارى ندارد و اگر از 
ــاخت اين بيمارستان  جاى ديگر اعتبار كم كرده و به س

اختصاص دهيم ، اين كار را انجام خواهيم داد.
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26 ميليون و 874 هزار تردد در جاده هاى 
استان قزوين ثبت شد

ــتان  ــدارى و حمل و نقل جاده اى اس مديركل راه
ــارى تردد تعداد 26  ــال ج قزوين گفت: در مرداد ماه س
ــيله نقليه در محورهاى  ــون و 874 هزار و 938 وس ميلي

مواصالتى استان قزوين به ثبت رسيد.
ــدارى وحمل و نقل  ــر كل راه ــين پيرنون مدي  افش
ــتان قزوين اظهارداشت: بر اساس اطالعات  جاده اى اس
ــمار برخط در محورهاى  ــامانه تردد ش دريافتى از 59 س
مواصالتى استان قزوين، آمار كل تردد ثبت شده در مرداد 
ــيله  ــال جارى 26 ميليون و 874 هزار و 938 وس ماه س

نقليه بوده است.
ــده در آزاد  ــوع تردد ثبت ش ــه كرد: مجم وى اضاف
راههاى استان 21 ميليون و 632 هزار و 19 مورد معادل 

80.5 درصد كل تردد استان است.
پيرنون تصريح كرد: بيشترين ميزان ترافيك در مرداد 
ماه سال جارى مربوط به 31 مردادماه امسال بوده كه در 
اين روز آزاد راه قزوين به كرج در رفت و برگشت با ثبت 
ــيله نقليه بيشترين تردد را به  تردد 142 هزار و 737 وس

خود اختصاص داده است.
ــده  ــمارش ش ــوع تردد ش ــد: از مجم وى يادآورش
ــتان تعداد 3 ميليون و 543 هزار و 236 تردد معادل  اس

13.2درصد سهم وسايل نقليه سنگين بوده است.
ــتان  ــدارى و حمل و نقل جاده اى اس مديركل راه
ــت: محور ساوه به بوئين زهرا و بالعكس  قزوين اظهارداش
با 155 هزار و 938 وسيله معادل 41.5 درصد، بيشترين 
سهم تردد وسايل نقليه سنگين را به خود اختصاص داده 
ــط نرخ جريان ترافيك  ــت. پيرنون اضافه كرد: متوس اس
ــاعت از يك مقطع  (تعداد كل خودروهايى كه در يك س
عبور مى كنند) در سطح راههاى مواصالتى استان معادل 
ــيله نقليه در ساعت بوده كه بيشترين متوسط  612 وس
نرخ جريان ترافيك در مرداد ماه، مربوط به آزاد راه قزوين 
ــاعت ثبت  ــيله نقليه در س به كرج با 2 هزار و 499 وس

شده است.
ــط سرعت تردد در آزاد راهها را حدود 83  وى متوس
ــرعت در ساير محورهاى استان را  كيلومتر و متوسط س
ــاعت عنوان كرد و گفت: بيشترين  69.4 كيلومتر در س
ــرعت در اين مدت 97.1 كيلومتر درساعت  ــط س متوس

مربوط به آزادراه قزوين به زنجان بوده است.
ــداد 477 هزار و  ــته تع به گفته پيرنون در ماه گذش
758 خودرو معادل 1.77درصد از كل تردد در محورهاى 
ــوده و 20.2  ــرعت ب ــتان داراى تخلف س مواصالتى اس
 درصد وسايل نقليه، فاصله طولى مجاز بين دو خودرو را 

رعايت نكرده اند.
ــترين تخلف رعايت نكردن  پيرنون تصريح كرد:بيش
فاصله طولى مربوط به آزاد راه قزوين به كرج با 692 هزار 

و 915 وسيله نقليه معادل 37.3 درصد بوده است.

اعزام كاروان راهيان نور اداره كل منابع 
طبيعى و آبخيزدارى استان گيالن به مناطق 

عملياتى جنگ تحميلى
ــى اداره كل منابع طبيعى و  ــه گزارش روابط عموم ب
ــكل از  ــتان گيالن، كاروان راهيان نور متش آبخيزدارى اس
ــنايى با فرهنگ ايثار و  كاركنان اين اداره كل،  بمنظور آش
مقاومت، با بدرقه مسئوالن و جمعى از خانواده هاى معظم 

شهدا به مناطق عملياتى غرب كشور اعزام شدند.
ــركت كنندگان در اين اردوى چهار روزه از مناطق  ش
عملياتى كرمانشاه بازديد خواهند كرد و براى آنها يادواره 

شهدا و شب هاى خاطره و روايت جنگ برگزار مى شود
ــتان گيالن  مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اس
ــيجيان و فرهنگيان در  ــن خصوص افزود: نقش بس در اي
ــنگين تر از دوره دفاع  ــت ارزش هاى انقالب، س پاسداش
ــت و بايد تفكر بسيجى در جامعه اشاعه شود،  مقدس اس
ــه در اين بازديد از مناطق عملياتى دوران پرافتخار دفاع  ك
ــادت ها و از  ــور، با رش مقدس در غرب و جنوب غرب كش
ــتگى مردان و زنان اين دوران حماسه آفرين، از  خودگذش

نزديك آشنا مى شوند.

افتتاح طرح آبرسانى به 3 روستاى شهرستان 
رودبار

همزمان با هفته دولت طرح تامين پايدار و مناسب 
آب شرب 3 روستاى بخش خورگام شهرستان رودبار به 

بهره بردارى رسيد.
ــتايى رودبار در مراسم  مدير امور آب و فاضالب روس
ــه 440 خانواِر  ــانى ب ــاح اين طرح گفت: براى آبرس افتت
ــنگ سرك، اعتبارى  ــتاهاى ناش، اسطلخ كوه و س روس

بيش از 2 ميليارد و 600 ميليون ريال هزينه شد. 
ــى اين طرح را  ــجاد عزيزى، حجم عمليات اجراي س
ــازى يك دهنه چشمه، احداث 3 باب مخزن  شامل بهس
ــم 200 مترمكعب، 800 متر  زمينى در مجموع به حج
ــك كلرزنى و محوطه  ــاخت 2 باب اتاق ــه گذارى، س لول
ــازى اعالم كرد.  بنابراين گزارش؛ در آئين افتتاح اين  س
طرح آبرسانى معاونين سياسى- اجتماعى و امور عمرانى 
فرماندارى شهرستان رودبار، بخشدار خورگام و جمعى از 

مردم منطقه حضور داشتند.

برداشت 143هزار هكتار از شاليزارهاى 
گيالن70درصد مكانيزه برداشت شد

ــازمان جهاد كشاورزى  به گزارش روابط عمومى س
ــتان گيالن  رئيس جهاد كشاورزى گيالن با اشاره به  اس
برداشت برنج از 143 هزار هكتار از اراضى شاليزارى اين 
استان، گفت: 70 درصد اين برداشت ها به صورت مكانيزه 

بوده است.
عليرضا شعبان نژاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران 
ــت محصول برنج از شاليزارهاى استان  با اشاره به برداش
گيالن، اظهار كرد: استان گيالن داراى 238 هزار هكتار 

اراضى شاليزارى است.
ــر 225 هزار هكتار  ــا بيان اينكه در حال حاض وى ب
ــت  ــاليزارهاى گيالن آماده برداش ــدود 95 درصد ش ح
محصول است، افزود: تاكنون 143 هزار هكتار معادل 65 
درصد اراضى شاليزارى استان گيالن برداشت شده است.

ــاورزى گيالن در ادامه با  ــازمان جهاد كش رئيس س
ــى از برداشت ها به صورت مكانيزه  اشاره به اينكه بخش
و بخشى ديگر نيز سنتى بوده استبراساس آمارهاى اعالم 
شده از مجموع 143 هزار هكتار برداشت شده 70 درصد 
ــتفاده از ماشين آالت برداشت  به صورت مكانيزه و با اس

شده اند.

اخبار

تجارب موفق بيمارستان هاى  گيالن، صبح امروز در "جشنواره گـيــالن
ملى تجارب موفق بيمارستانى" كشور براى مسووالن 
كشورى، تشريح شد و طى آن رييس مجلس شوراى 
اسالمى از عملكرد خوب دانشگاه علوم پزشكى گيالن 
در ــارف  مص و  ــع  مناب ــت  مديري ــوص  خص  در 

 بيمارستان هاى دولتى گيالن، تقدير كرد.
ــگاه  ــانى دانش ــگاه اطالع رس ــزارش پاي ــه گ ب
ــالن ( وب دا)؛ 15 تجربه موفق  ــكى گي ــوم پزش  عل
ــتان هاى گيالن، در "جشنواره ملى تجارب  بيمارس
ــور براى مسووالن كشورى،  موفق بيمارستانى" كش
ــد. در اين خصوص؛ استقرار برنامه سيماد  تشريح ش
(طرح سيستم يكپارچه مديريت انبار دارو و تجهيزات 
ــتقرار نظام ارجاع الكترونيك،  در مراكز درمانى)، اس
ــتان رازى  كاهش هزينه مصرف آلبومين در بيمارس
ــتان هاى  ــت، تجهيز بيش از 50 درصد بيمارس رش
ــه فاضالب -  ــتم تصفيه خان دولتى گيالن به سيس
ــعه و ارتقا  ــماندهاى بيمارستانى، توس مديريت پس
ــتانى، ارتقاى درجه اعتبار  سيستم مديريت بيمارس
ــتان و افزايش درآمد، بودجه ريزى عملياتى  بيمارس
ــنلى در مركز آموزشى  و كاهش هزينه هاى غير پرس

درمانى 17 شهريور رشت، از مهمترين دستاوردهاى 
ارايه شده در اين جشنواره است.

ــدود 103 ميليارد  ــتقرار اين طرح ها،  ح با اس
ــه همت مديران  ــش ماه ب تومان طى مدت زمان ش
ــتان هاى دولتى، در دانشگاه علوم  و روساى بيمارس

پزشكى گيالن، صرفه حويى هزينه شده است.
به گزارش وبدا، دكتر على الريجانى در نخستين 
جشنواره ملى تجارب موفق بيمارستانى در مديريت 
منابع و مصارف، اظهار داشت: قبل از پيروزى انقالب 
ــالمى، از نظر تعداد پزشكان و خدمات بهداشتى  اس
ــه به اين خدمات  ــه ويژه براى مردمى ك و درمانى ب
ــامانى نداشتيم و  ــتند، وضعيت بس دسترسى نداش
ــالمى،  ــت و تفكر عدالت خواهانه در انقالب اس حرك

موجب شد، نيروهاى پزشكى به وضعيت كشور سامان 
دادند و وزارت بهداشت را صاحب اختياراتى كردند كه 

آموزش و خدمات پزشكى، ادغام شدند.
ــكى به خوبى در  وى تصريح كرد: خدمات پزش
دسترس مردم كشور قرار گرفت و نيروهاى متخصص 
ــكى به قدرى افزايش پيدا كرد كه نياز كشور به  پزش
پزشكان بيگانه و هندى، برطرف شد و نيروهاى بسيار 
مستعدى در دانشگاه هاى علوم پزشكى تربيت شدند 

و الگوى موفقى براى بخش هاى ديگر، ايجاد كرد. 
ــالمى  ــوراى اس نماينده مردم قم در مجلس ش
ــكى در دوران دفاع  ــه پزش ــان كرد: جامع خاطرنش
ــد و با درك  ــانه عمل كردن مقدس، مسئوليت شناس
شرايط سخت آن دوران، به ارائه خدمات با مسئوليت 

پرداختند و اين رشد عقالنى سياسى مهمى در بخش 
پزشكى كشور بود و بهترين پزشكان در جبهه حضور 
داشتند و از روى اخالص به ارائه خدمات مى پرداختند 
ــكى از فهم درست از  ــان مى دهد بخش پزش كه نش
شرايط كشور و مسئوليت اجتماعى، برخوارد هستند.

ــالمى گفت: پزشكان  رييس مجلس شوراى اس
ــدگان حضور  ــرايط همپاى رزمن ــخت ترين ش در س
ــرايط نسبتا ناگوارى از نظر تجهيزات  داشتند و با ش
ــمند به ارائه خدمات  با حس مسئوليت پذيرى ارزش
ــت كه در 40  ــرمايه مهمى اس مى پرداختند و اين س

سال گذشته از خود نشان دادند.
 دكتر الريجانى در بخش ديگرى از سخنان خود 
ــد: در حوزه سالمت تجربه خوبى در حضور  يادآور ش

ــكان در بخش هاى دولتى و خصوصى داشتيم،  پزش
ــى ايجاد، تجهيزات  ــتان هاى خصوصى خوب بيمارس
مناسبى وارد و بخش هاى توليد دارو نيز فعال شد كه 
ــت كه با همت طرح  در اين زمينه بايد از وزير بهداش
تحول سالمت را اجرايى كرد، تشكر كنيم كما اينكه 
نتايج نظرسنجى ها هم در مورد دستگاه هاى دولتى 
و هم خصوصى بيانگر قدرشناسى و رضايتمندى مردم 

از نحوه ارائه خدمات اين بخش است.
وى خاطرنشان كرد: اين سطح از رضايتمندى از 
حوزه سالمت از روى حقيقت بيان شده و نشان مى 
ــالمت و امنيت رضايت دارند و  دهد مردم از بخش س
ــتى را دنبال كرديد و طرح  ــان مى دهد راه درس نش

تحول سالمت مورد حمايت مردم است. 

تقدير رئيس مجلس از عملكرد خوب دانشگاه علوم پزشكى گيالن در خصوص 
مديريت منابع و مصارف

از ــى  يك ــان  اصفه ــتان  اس ــب هاى حمل ونقل بار و اصـفـهـان  قط
مسافركشوراست كه بايد به مقوله توسعه راهها در 

اين استان توجه ويژه اى شود.
ــر وزي ــاون  مع ــا  ني ــن  حس ــم   عبدالهاش
 راه وشهرسازى و رييس سازمان راهدارى و حمل 
ــتان  ــور امروز با حضور در اس ــل جاده اى كش ونق
ــتراتژيك و عظيم غدير  اصفهان، پروژه پل دوم اس
را بر روى رودخانه زاينده رود در محور اصفهان به 

شهركرد افتتاح نمود.
ــدارى ــازمان راه ــس س ــر و ريي ــاون وزي  مع
ــوردر آيينى كه به  ــاده اى كش ــل ونقل ج  و حم
همين مناسبت در محل پروژه واقع در شهرستان 
ــش عظيمى از حمل  ــد گفت: بخ لنجان برگزارش
ــتان اصفهان عبور  ــاى اس ــافراز جاده ه  بار و مس
ــتان و  ــه به مجاورت با 9 اس ــى كند كه با توج م
عبور كريدورهاى شمال - جنوب و شرقى - غربى  

ــيراز ،  از جمله كريدورهاى تهران – اصفهان – ش
ــمت خور و مشهد و تهران  داران – اليگودرز به س
ــهركرد و خوزستان نقش  ــمت ش – اصفهان به س

استان اصفهان بسيار حائز اهميت است.
ــان يكى از ــتان اصفه ــت: اس ــن نيا گف  حس

ــور است  ــافر كش  قطب هاى حمل ونقل بار و مس
ــت به مقوله توسعه راهها در آن توجه  كه الزم اس
ويژه اى شود . وى بيان داشت: پل غدير در محور 
ــهركرد با توجه به شرايط گردشگرى  اصفهان – ش
و توريستى بودن منطقه،  نقش بسزايى در كاهش 

ــور و مرور  ــهيل در عب ــفر در محور و تس زمان س
وسايل نقليه ايجاد خواهد كرد. 

ــازى  ــه غالمى مدير كل راه وشهرس حجت ال
ــتان اصفهان نيزبا گراميداشت هفته دولت، در  اس
ــتان اصفهان به لحاظ  ــت:  اس اين آيين بيان داش
ــود صنايع مادر  ــور و وج ــرى در مركز كش قرارگي
ــگرى و  ــود مناطق گردش ــن وج در آن و همچني
ــت پذيرى آن، حجم انبوهى از سفرها را به  توريس
ــاختهاى خاص  خود اختصاص داده كه بايد زيرس
ــته باشد كه با توجه به طرح جامع  خودش را داش

ــت به  ــتان الزم اس حمل ونقل و طرح آمايش اس
صورت ويژه به شبكه راهها پرداخته شود.

ــه به افتتاحيه هاى هفته دولت در  وى با توج
ــازى اظهار داشت: در اين هفته  حوزه راه وشهرس
ــرف هزينه 1600 ميليارد  ــر راه با ص 173 كيلومت
ــرجمع راههاى استان اضافه شد كه در  ريال به س
جريان اين افتتاحيه ها امروز شاهد به بهره بردارى 
رسيدن پل دوم استراتژيك غدير در محور اصفهان 

– شهركرد هستيم .
ــتان با اشاره به  ــازى اس مديركل راه وشهرس

ــه افتتاح  ــتان ب ــتان وشهرس انتظارهمه مردم اس
ــگرى بودن  پروژه پل غدير افزود: با توجه به گردش
ــژه در ايام تعطيل، اين محور يكى از  منطقه به وي
ــتان بوده كه مردم انتظار  محورهاى پر ترافيك اس
ــيدند كه  ــه بهره بردارى آن را مى كش ــاح و ب افتت
خوشبختانه با توجه به برنامه زمان بندى شده و با 

تامين اعتبارات الزم به افتتاح رسيد.
ــگ احداث  ــفر كلن ــت در اين س ــى اس گفتن
كمربندى باغبادران به چمها بطول 3 كيلومتر و با 

برآورد هزينه 90 ميليارد ريال به زمين خورد. 

با حضور معاون وزير راه وشهرسازى و رييس سازمان راهدارى وحمل ونقل جاده اى كشو در اصفهان صورت گرفت

اضافه شدن 173 كيلومتر راه به شبكه راههاى استان اصفهان

وگاه سیکل ترکیبی  واحد بخار نیر
۱۶۰مگاواتی پرند افتتاح شد

واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبى  160مگاواتى پرند با حضور وزير نيرو ربـاط كريـم
در دومين روز از هفته دولت افتتاح شد.

ــا ، رضا اردكانيان جهت افتتاح  به گزارش خبرنگار م
واحد بخار نيروگاه پرند در اين شهرستان حضور پيدا كرد 
ــخنانى اظهار داشت: بخش بخار  ــم طى س و در اين مراس
ــد بخار160  ــامل 3 واح ــيكل تركيبى پرند ش نيروگاه س
ــت كه بيش از 90 درصد تجهيزات اين واحد  مگاواتى اس
توسط توليد كنندگان داخلى ساخته شده است. بر اساس 
ــروگاه و افزايش آن به  ــردن راندمان ني ــن گزارش باال ب اي
ميزان حدود 50 درصد، صرفه جويى در مصرف سوخت و 
دستيابى به صرفه جويى حداقل 700 ميليون مترمكعب در 
سال و كاهش آاليندگى محيط زيست و همچنين افزايش 
ــخگويى به رشد فزاينده بار در مركز كشور به  توليد و پاس
ميزان 480 مگاوات از جمله اهداف اين پروژه تعريف شده 
ــيكل تركيبى پرند از  ــت.  گفتنى است كه نيروگاه س اس
جمله نيروگاه هاى خصوصى است كه در مالكيت شركت 
ــال  توليد برق پرند قرار دارد وبخش گاز اين نيروگاه در س
ــل تهاتر بدهى هاى وزارت نيرو با مطالبات مبنا  90 از مح
ــده است. الزم به ذكر است واحد 1 بخار نيروگاه  واگذار ش
ــنگرون رسيده و در حال بهره بردارى  در آبان ماه 96 به س
ــرار دارد و واحد 2 نيز در مرداد ماه 97 همزمان  تجارى ق
ــده و در مراحل آماده سازى براى  ــنگرون ش با پيك بار س
ــروع بهره بردارى تجارى است. گفتنى است كه واحد 3  ش
از پيشرفت 100درصدى در فرايند مهندسى برخوردار بوده 
و با پيشرفت باالى 90 درصد در تامين تجهيزات مى توان 
اميد داشت كه در ادامه كار فرآيند نصب انجام شده و واحد 

براى استفاده در پيك بار سال 98 آماده سنگرون شود.

اصالح  طراحي اولیه پنکه ھای ھوایی 
ین سازی واحد ھای مجتمع بنز

ــال همكاران    ــين آالت اصـفـهـان  تالش بيش از دو س نگهداري و تعميرات ماش
دوار شركت پااليش نفت اصفهان  به ثمر نشست و موفق 
شدند اشكاالت طراحي اوليه پنكه هاي هوايي واحدهاي 

مجتمع بنزين سازي اين شركت را مرتفع كنند.
ــركت پااليش نفت  ــازي ش ــاي بنزين س  در واحده
اصفهان( شامل( NHT-CCR-ISO  براي خنك كردن 
ــتگاه پنكه هوايي نصب شده   مواد نفتي يكصد وچهار دس
كه  به دليل اشكاالت  در طراحي اوليه ناشي ازعدم انطباق 
ــافت و فالويل (حدود 4 سانتيمتر فالويل  بيرون تر از  ش
شافت مربوطه نصب شده بود )شرايط ناايمني به وجودآمده 
ــدن   بودكه باتوجه به وزن باالي فاليويل ها احتمال رهاش
آن ازروي  شافت و در نهايت پرتاب فالويل وجود داشت  و 
در نهايت  مي توانست منجربه وقوع حوادث ناگواري گردد.  
ــين نگهداري و تعميرات  ــنهاد يكي از  مهندس بنابر پيش
ماشين آالت دوار واحد پااليش منطقه ج،  با تغييراتي  كه 
ــام گرديد  نه تنها ايرادات ذكر  ــي فن ها انج بر روي شاس
شده مرتفع شد، بلكه  مشكالت مربوط به هوزينگ بيرينگ 
اين فن هاكه ازلحاظ طراحي مشكل داشتند، نيز اصالح و 
درطول اين مدت تمام اين فن ها كه درارتفاع باالنصب شده 
است وتعميرات اساسي آنهادراورهال واحدامكان پذيرنبود، 
تعميرات اساسي گرديد.  باقر صالحي كه پيشنهاد اوليه اين 
پروژه را ارائه كرده، در گفت و گو با روابط عمومي گفت:  با 
توجه به شرايط عملياتي و در  سرويس بودن واحد، اهميت 
كار بيش از پيش نمود مي كرد؛  اما خوشبختانه به همت 
ــتقر در واحد بنزين سازي  موفق  كاركنان ماشينري مس
شديم مشكالت مزبور را به مرورزمان  ودر مدت دو سال و 

سه ماه تالش مستمر، مرتفع نماييم .

وگاه زاھدان به گاز طبیعی  با تبدیل سوخت نیر
، ۷۶ میلیون لیتر نفت گاز صرفه جویی شد 

ــه نيروگاه  ــا تزريق گاز طبيعي ب ب ــدان ، مصرف نفتگاز در زاهـــدان گازي زاه
ــروگاه كاهش يافت و  ــال در آن ني ــج ماهه اول امس  پن
ــوخت مايع را  ــري س ــون ليت ــي 76 ميلي ــه جوي  صرف

در پي داشت.
ــاي نفتي  ــش فرآورده ه ــركت ملي پخ مدير ش
ــده در پنج ماهه  منطقه زاهدان مقدار نفتگاز توزيع ش
ــروگاه هاي مولد برق  منطقه را  ــال در ني ابتدايي امس
ــرد و از روند  ــزار ليتر اعالم ك ــون و 788 ه 44 ميلي
ــدان و نيروگاه  ــرف در نيروگاه گازي زاه كاهش مص
ــهم كاهش  ــترين س ــاش خبر داد. وي افزود : بيش خ
ــت كه با  ــرف مربوط به نيروگاه گازي زاهدان اس مص
كاهش 68 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل ، 

بيش از 76 ميليون ليتر صرفه جويي داشته است.
ــور و  ــبكه گاز كش او اتصال نيروگاه زاهدان به ش
ــگاز را دليل اصلي  ــتفاده از گاز طبيعي بجاي نفت اس
ــن اجراي  ــالم كرد و همچني ــش مصرف اع اين كاه
برنامه خاموشي در ساعاتي از شبانه روز در شهر هاي 
ــاعات كار ادارات را از ديگر داليل  ــتان و تغيير س اس
ــتان و  ــتان سيس ــوخت در اس صرفه جويي مصرف س
بلوچستان برشمرد. مدير منطقه زاهدان ، مقدارنفتگاز 
ــده در نيروگاه زابل در اين مدت را 3ميليون  توزيع ش
و 200هزار و نيروگاه سراوان را 3 ميليون و 400هزار 
ــر ذكر نمود و گفت اين نيروگاهها به ترتيب 97 و  ليت

6 درصد افزايش مصرف داشته اند.
وي با اعالم كاهش 28 درصدي مصرف نفتگاز در 
نيروگاه شهرستان خاش، مقدار مصرف اين نيروگاه در 

پنج ماهه اول امسال را 2 ميليون ليتر عنوان كرد. 

رفع اشکال و راه اندازی واحد شماره یک 
وگاه شھید رجایی بخاری نیر

ــركت  ــزارش روابط عمومى ش ه گ ــهيد رجايى، قـزويــن مديريت توليد برق ش
واحد شماره يك بخارى نيروگاه شهيد رجايى كه به دليل 
سوراخ شدن يكى از لوله هاى سوپر هيتر به طور اضطرارى 
از مدار توليد خارج شده بود، با تالش شبانه روزى كاركنان 
ــبكه  ــاعت به ش ــرات و بهره بردارى، پس از 31 س تعمي

سراسرى پيوست.
ــرات دمايى مربوط به  ــزارش، بروز تغيي  بنا به اين گ
ــوپرهيتر واحد شماره يك بخارى كه نشان  اِلمان هاى س
ــى از تيوب هاى سوپرهيتر اين  ــكال در بخش از وجود اش
واحد داشت، موجب شد تا به منظور جلوگيرى از گسترش 
آسيب، اين واحد با هماهنگى مركز كنترل ديسپاچينگ 
براى انجام عمليات تعميرات اضطرارى از مدار توليد خارج 
ــود كه به دنبال اين اقدام، كارشناسان تعميرات و بهره  ش
ــرعت  ــردارى با توجه به پيك مصرف برق و با هدف س ب
بخشيدن به عمليات تعميرات براى به مدار آوردن دوباره ى 
واحد، در شرايط دمايى 104درجه سانتى گراد، وارد كوره 
شده و محل آسيب ديده وحجم دقيق عمليات تعميرات را 
برآورد نمودند. پس از انجام تعميرات لوله آسيب ديده، براى 
حصول اطمينان از سالمت ديگر لوله هاى بويلر، عمليات 
هيدروتست لوله ها به انجام رسيد كه به دنبال كسب نتايج 
مطلوب از انجام اين تست، واحد شماره يك بخارى نيروگاه 
ــاعت كه ركورد قابل توجهى در تعمير و راه  بعد از 31 س
ــرايط است، با موفقيت  اندازى واحدهاى بخارى در اين ش
به مدار توليد برق، بازگشت. فهرست اسامى كاركنانى كه 
در اين عمليات مشاركت داشتند.: كاركنان تعميرات :حسن 
آزادمرد ، اكبرغالمى و اصغررضاپور كاركنان بهره بردارى : 

عبدالمجيد ديناروند، فرزاد فروغى و حسن خدابنده

ح شده در شبکه ھای  شایعات مطر
مجازی در خصوص زائران خارجی

ــهد مقدس با اشاره به  شهردار مش شايعات مطرح شده در شبكه هاى مـشـهـد
ــهد گفت: اين  مجازى در خصوص زائران خارجى در مش
حرف ها شايعاتى برنامه ريزى شده است براى جلوگيرى از 
ــفر زائران خارجى به ايران وشهر مشهد؛ آتش سوزى  س
ــتان نيز در اين راستا بود، اما مردم مومن  سفارت عربس
ــتند و دوبار  ــوع آگاه هس ــبت به اين موض ــهد نس  مش

گزيده نمى شوند.
ــگاه  ــم افتتاح نمايش ــى در مراس ــى زاده خامس تق
بين المللى گردشگرى كه با حضور معاون رييس جمهور و 
رييس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در نمايشگاه 
بين المللى مشهد برگزار شد، با بيان اينكه ملت هايى موفق 
ــتند كه از تاريخ درس بگيرند، افزود: اين شايعات در  هس
ــده براى  خصوص زائران خارجى اتفاقات برنامه ريزى ش
ــگر خارجى به مشهد و  جلوگيرى از افزايش ورود گردش
ايران است اما خوشبختاته مردم مومن مشهد فهيم و آگاه 

هستند و تحت تاثير شايعات قرار نخواهند گرفت.
وى ادامه داد: بحث ها و شايعاتى كه در فضاى مجازى 
در خصوص زائران خارجى مطرح شده است به اين دليل 
است كه مسلمانان به ايران و مشهد سفر نكنند لذا مردم 

مشهد بايد حواسشان جمع باشد..
ــى تصريح كرد: شهرها براى جذب  تقى زاده خامس
ــگر جاذبه هايى دارند مانند برج ايفل در پاريس و  گردش
ــهرهاى خود جذب  ــگر به ش يا با برگزارى رويداد گردش
مى كنند، همه مى دانند كه بدون شك جاذبه شهر مشهد 
ــاالنه 30 ميليون  ــت و اگر س بارگاه حضرت رضا (ع) اس
ــفر مى كنند براى زيارت امام رضا(ع) به  نفر به مشهد س

مشهد مى آيند.

 اصفھان شھری شاد محور، ھنر محور
 و دانش محور است

شهردار اصفهان با بيان اينكه نصف  ــاد محور، دانش اصـفـهـان ــهرى ش جهان ش
ــهر بسيار  ــت، گفت: آينده اين ش محور و هنر محور اس
درخشان خواهد بود، اميدواريم شادي به همه خانه هاي 
ــهر ــه جاي ش ــد و در هم ــدا كن ــا راه پي ــي ه  اصفهان

 حاكم شود.
ــنبه) در آيين  ــامگاه (چهارش قدرت اهللا نوروزى ش
اختتاميه سى و يكمين جشنواره بين المللي فيلم هاي 
كودكان و نوجوانان اظهار كرد: جشنواره كودك امسال با 
موفقيت برگزار شد، زيرا تمام اهداف از پيش تعيين شده 

در شوراي سياست گذاري تحقق يافت.
وى افزود: جشنواره امسال، با حضور پرشور كودكان 
و نوجوانان و پدران و مادران آنها از مناطق مختلف شهر 
و استان اصفهان و هنرمندان برگزار شد، تمام هنرمندان 
ــودكان در همه بخش هاى اين  ــى، نوجوانان و ك اصفهان

جشنواره نقشى اساسي داشتند.
ــى اصفهانى و  ــام هنرمندان ــهردار اصفهان از تم ش
ــور و ديگر نقاط جهان كه در اين  هنرمندان سراسر كش
جشنواره شركت كردند، تشكر و قدردانى كرد و گفت: به 
همه كودكان و نوجواناني كه سرمايه هاي استان اصفهان 

و كشور هستند، افتخار مي كنيم.
ــوروزى تاكيد كرد: يكى از روياهاي بزرگ مديريت  ن
شهري اصفهان براي تبديل چهارباغ عباسي به يك گذر 
فرهنگي و پياده راه در اين جشنواره محقق شد، استقبال 
ــكار بود به  ــنواره در چهارباغ آش ــان مردم از جش و هيج
طوري كه در اين گذر فرهنگي جاي سوزن انداختن نبود، 
جالب اين است كه تبديل چهارباغ به يك گذر فرهنگي از 

برنامه هاي آينده مديريت شهري بود.

برگزاری دومین نشست ھم اندیشی با 
وین اعضای کانون کشاورزان خبره قز

ــره بردارى  ــت حفاظت و به شركت آب منطقه اى قزوين بهمراه قـزويــن معاون
ــان شركت با اعضاى كانون  جمعى از مديران و كارشناس
كشاورزان خبره استان قزوين به منظور بررسى پيشنهادات 
ــاورزان و وضعيت آب استان در محل سالن  و نظرات كش

جلسات اين شركت تشكيل جلسه دادند.   
در ابتداى اين نشست مهندس ملكى معاون حفاظت 
و بهره بردارى اين شركت هدف از برگزارى اين جلسات را 
دريافت ايده هاى جديد و راهكارهاى مناسب و صحيح از 
طريق هم انديشى با كشاورزان در زمينه سازگارى با شرايط 
كم آبى عنوان نمود. در ادامه مهندس ملكى با بيان اينكه 
بايد به سمت كشاورزى نوين و اقتصادى حركت كنيم عنوان 
داشت: با تبديل كشاورزى سنتى به مدرن و همچنين ايجاد 
ــاط صحيح آب و خاك مى توان هم در مصرف منابع  ارتب
آب صرفه جويى نمود و هم مى توان فضاى جديد اشتغال 
ــم آورد. معاونت حفاظت  ــاورزى فراه براى جوانان در كش
ــاره به ــركت آب منطقه اى قزوين با اش  و بهره بردارى ش
 مزيت هاى تجميع زمينهاى كشاورزى افزود: تغيير اقليم و 
كاهش ميزان بارندگى و كمبود منابع آب در ايران و بالطبع 
آن در استان قزوين سبب شده تا با حركت در مسيرهاى 
ــاورزى منطقه كه از لحاظ  جديد و نوين ضمن حفظ كش
معيشتى بسيار مهم و حائز اهميت است در مصرف آب نيز 
صرفه جويى حاصل گردد كه تجميع زمينهاى كشاورزى 
و اصالح الگوى كشت با توجه به اقليم هر منطقه از جمله 
راهكارهاى موجود در اين زمينه مى باشد. مهندس ملكى 
كاشت گياهان با آب برى كم و گياهان دارويى را از جمله 
ــت كشاورزان و  ــب جهت كمك به معيش اقدامات مناس

همچنين صرفه جويى در مصرف آب برشمرد.

 افتتاح بیمارستان ۳۲ تختخوابی
« تازه آباد» تا پایان امسال

ــت از تكميل و افتتاح  ــىكـرمـانشـاه وزير بهداش ــت خواب تخ ــتان 32   بيمارس
 تازه آباد تا پايان سال جارى خبر داد.

ــر ــنا، دكت ــل از ايس ــه نق ــر و ب ــزارش باخت ــه گ  ب
 حسن قاضى زاده هاشمى در ادامه سفر خود به مناطق 
 زلزله زده كرمانشاه، از بيمارستان در حال ساخت تازه آباد

 بازديد كرد.
ــد در جمع  ــن بازدي ــيه اي ــت در حاش وزير بهداش
خبرنگاران گفت: اين بيمارستان قرار  بود در سالگرد زلزله 
استان كرمانشاه ، در آبان ماه امسال افتتاح شود ، اما وقوع 

زلزله هاى مكرر كار را به تاخير انداخت.
ــس لرزه در اين  ــوع بيش از چند صد  پ ــه وق  وى ب
ــرد و افزود: طى اين  ــاره ك منطقه طى ماه هاى اخير اش
مدت همچنين سه زلزله اخير بخشى از نماى بيمارستان 
ــتان  ــازه بيمارس ــد س ــد، اما به نظر مى رس ــيب دي  آس

مشكلى ندارد.
وزير بهداشت از اعزام يك تيم فنى براى بررسى ساز 
اين بيمارستان خبر داد و افزود: اگر اين تيم ، آسيب سازه 
ــريعتر جبران مافات شود و  را تاييد كنند بايد هر چه س
بايد منتظر نتيجه فعاليت اين تيم بود. قاضى زاده هاشمى 
افزود: در صورتى هم كه ساز آسيب نديده باشد بايد كار 
دو شيفت شده و ساخت بيمارستان هر چه سريعتر انجام 
ــكلى در بحث تامين اعتبار پروژه  ــود و از آنجا كه مش ش

نيست بيمارستان تا پايان امسال تحويل مى شود.
 وى از تامين اعتبار كامل ساخت اين بيمارستان خبر 
داد و افزود: اين بيمارستان مشكل اعتبارى ندارد و اگر از 
ــاخت اين بيمارستان  جاى ديگر اعتبار كم كرده و به س

اختصاص دهيم ، اين كار را انجام خواهيم داد.

ادامه از صفحه اول
در دهه 60 مردم خیلی با دولت همراه تر نبودند؟

به نظر من مردم امروز نسبت به دهه 60 امکانات 
بیش��تری دارد، من وزیر نفت بودم روزی 10 میلیون 
لیتر بنزین مصرف می ش��د امروز رس��یده به 80 الی 
90 میلیون لیتر. این امکانات وسیعی که امروز وجود 
دارد آیا در دهه 60 بود؟ هرگز. اما واقعیت این است 
که در دهه 60 یک هماهنگی میان مردم و دولت در 
تصمیم گیری بود که این امر کش��ور را اداره می کرد، 
در حالی که اکنون این هماهنگی نیس��ت. بین مردم 
و روش های دولتی و سیاس��ت ها هماهنگی نیست و 
اال امکان��ات ش��اید در برخی موارد 100 برابر ش��ده 
اس��ت، اما فاصله میان دولت و م��ردم مانع از اجرای 
هماهنگی الزم اس��ت. امری ک��ه غیرقابل پیش بینی 
نب��ود. تمام دولت ه��ای بعد از انق��اب در دوره دوم 
حکومتش��ان کم��ی بیش��تر و یا کمی کمت��ر با این 
مش��کات دس��ت و پنجه نرم کرده اند اما این دولت 
بسیار گرفتار ش��ده است. فراموش نکنید که در دور 
اول ای��ن دولت اتفافاتی که ب��رای تثبیت قیمت ها و 

مهار تورم افتاد فوق العاده مصنوعی بود.
این مهار تورم که با رکود همراه بود را می گویید؟

بله، من این مش��کات را پیش بینی می کردم و 
در مناظ��رات انتخاباتی س��ال 92 اینه��ا را به عرض 
مردم رسانده ام. این روش های اداره کشور به بن بست 

می رسد ولی کشور به بن بست نمی رسد.

کدام روش؟
همین روش که دو گروه باش��ند یکی چپ باشد 
و یکی راست باش��د و دولت را دست به دست کنند 
و زمانی که مش��کل بروز کرد مشکات را گردن هم 
بیندازند و زمانی هم با هم سازش کنند و بعد کشور 
آرام ش��د دوباره مشکات را گردن هم بیندازند. این 
نوع رفتارها مشکات را حل نمی کند و رضایت مردم 
را ب��ه همراه نخواهد داش��ت مردم، هم از چپ هم از 
راست دلگیرند و این روش ها را قبول ندارند مصادیق 
این امر چنان زیاد است که نیازی به توضیح ندارد. 

این مبارزه با فساد اقتصادی که صورت می گیرد و 
بیان اس�امی کامل مفسدان تا چه میزان می تواند 

در اعتم�اد م�ردم به مس�ئوالن و ایج�اد همدلی 
بیشتر مؤثر باشد؟

من عرض کرده ام این مفاس��د ناش��ی از قوانین 
تبعیض آمیز است. وقتی به یکی ارز سه هزار تومانی 
می دهند یا به کس��ی ارز 4 هزار تومانی و به یکی ارز 
7 هزار تومانی، وقتی قوانین طوری است که می تواند 
اشخاص را از هم جدا کند به یکی وام دهیم به یکی 
وام ندهیم همین فس��ادها بروز می کند. ریش��ه همه 

مفاس��د در قوانین تبعیض آمیزی است که در کشور 
وضع می ش��ود و گروه ها و احزب تاششان این است 
که دولت را دست بگیرند و از این قوانین تبعیض آمیز 

به نفع خودشان و گروهشان بهره گیرند.
این باعث می شود قوه قضاییه دچار دردسر شود. 
اینک��ه قوه قضایی��ه 10 نفر را بگیرد و ی��ا انبارها را 
بررسی کنند اینها به صورت موقتی برای سایت های 
اطاع رس��انی و رس��انه ها و روزنامه ها چند مدتی را 
می گذران��د اما فس��اد حذف نمی ش��ود. اینکه بروید 
انبارهای��ی را پیدا کنید که با ارز س��ه ه��زار تومان 
جنس وارد کرده اس��ت که نمی ش��ود به هر حال هر 
کسی عقلش می رسد که وقتی با ارز سه هزار تومان 
جن��س وارد کرده وقتی ارز بش��ود 4 ه��زار تومان یا 
7 هزار تومان س��ود آن بیش��تر می ش��ود، خب این 
صاحبان، اجناسش��ان راعرضه نمی کنند؛ حاال شما با 
گرفت��ن انباره��ا آنها را وادار کنید ک��ه کاالهایش را 

ارائه کنند. 
مگر چند انبار را می توان این کار را کرد. مسئله 
این است که وقتی سکه یک میلیون و دویست هزار 
تومانی می ش��ود 4 میلیون، ای��ن را چگونه می توانید 
کش��ف کنید؟ اینکه سرمایه راکد به ارز و دالر مبدل 
می ش��ود برگرفته از روش های اداره کش��ور است که 
متعلق به همه دولت ها اس��ت گفته می ش��ود که در 
ایران سرمایه شامل زمین، ساختمان دالر و طا راکد 
و منتظر می ماند تا با قیمت باالتری به فروش برسد و 

اینجاست که تولید متوقف است. 
آق�ای روحانی در مجلس گفت که آن قدر دالر در 
خزان�ه داریم که اگر وارد بازار کنیم قیمت دالر به 
زمان قدیم ب�از می گردد این حرف ش�ائبه گرانی 

خودخواسته دالر را تشدید نمی کند؟
این حرف را که شنیدم حرف مردم را نیز شنیدم 
که می گفتند با این تفاس��یر پس قیمت ارز دس��ت 
دولت اس��ت و این بسیار استدالل قانع کننده ای نبود 
که آقای رئیس جمهور در مجلس بیان کرد. بله دولت 
برای اینکه با تحریم ها مقابله شود کمی دالر دارد اگر 
هم ای��ن دالر را وارد بازار کند دالر پایین می آید اما 
کشور به بن بست می رسد. معموال دولت ها برای روز 

مبادا یک ذخایری دارند و آن را نگهداری می کنند و 
روش ها را طوری تنظیم می کنند که به ذخیره دست 
نخورد. اگر دس��ت بخورد می شود اداره روزمره بدون 

پشتوانه که کشور را گرفتارمی کند. 
ب�ا این س�خنان اما م�ردم تص�ور کردند ک�ه ارز 
در دس�ت دولت اس�ت و خود دول�ت موجب این 

گرانی ها است؟
بله همین تصور ایجاد شد. 

ش�ما ب�ا توجه ب�ه اینک�ه تجربیات قب�ل و بعد از 
انقالب را دارید چقدر فکر می کنید سوال کردن از 
رئیس جمهور به بهود روش های کشورداری کمک 
کرد، آیا اقدام مؤثری بوده است و یا اینکه به قول 
برخی ها دش�من شادکن اس�ت و اگر امری منفی 

است چرا ساز و کار آن در قانون وجود دارد؟
در حقیق��ت 2 گ��روه چپ و راس��ت که مقصر 
هستند با س��وال و جواب می خواستند مردم را قانع 
کنند که ما مقصر نیس��تیم و مث��ا اعتبار اجتماعی 
خود را در کش��ور تثبیت کنند. ولی این اقدام نتیجه 
عکس داد و مش��خص ش��د که تقابل ها و تعامل های 
این دو گروه چپ و راس��ت اس��ت که موجب شده تا 
کشور به این وضعیت برسد. برای اینکه در این قضیه 
هم گروه چپ مقصر اس��ت و هم راست و حاال با هم 
دع��وای زرگ��ری راه انداخته اند تا خود را در چش��م 

مردم غیرمقصر جلوه دهند. 
یعنی می خواستند مدیریت افکار عمومی کنند؟

افکار عمومی خیلی از پیش به نتیجه رس��ید که 
این روش در اداره کش��ور روش قابل دوامی نیس��ت 
افکار عمومی به این نتیجه رسیده بود و این تغییرات 
قیمت ارز همه را قانع کرده بود که این روش ها قابل 
دوام نیست. مرحمی به زخم مردم نشد. چپ و راست 
گفتند که ما دیگر دعواهای گذشته را نخواهیم داشت 
یکی ب��ا رأی گیری یکی با زبان نرم تر یکی با تأیید و 
اینگونه رفتارها به عقیده من مانند رفتار گناه کارانی 

است که هنوز به توبه نزدیک نشده اند. 

ش�ما گفتید که مش�کل در مدیریت کش�ور است 
راهکار ش�ما برای خروج از این وضعیت این است 

که افراد تغییر کنند یا..؟
به هی��چ وجه، با تغییر وزیران و مدیران این کار 
به نتیجه نمی رسد بلکه فقط هزینه های دولت بیشتر 
می شود. هزینه های مجلس و هزینه های سیاسی نیز 
باال م��ی رود. همین االن اگر 4 وزی��ر دیگر را برکنار 
کنن��د آمارها می ش��ود 6 وزارت خانه بدون وزیر که 

کارها را دش��وارتر خواهد کرد. روش های اداره کشور 
چه در سیاس��ت داخلی و مدیری��ت داخلی و چه در 
سیاست خارجی متأسفانه روشهای شکست خورده ای 
است تا زمانی که این وضعیت درست نشود مشکات 
حل نمی شود. کشور باید بداند که مردم مطلع باشند 
ک��ه دولت ها خارج از درآمدهایش��ان هزینه  ها را باال 
می برن��د که هزینه های آن بر گ��ردن مردم می افتد، 
این چیزی  اس��ت که دولت ها ب��ه آن توجه ندارند و 
دائم از این ش��اخه به آن ش��اخه می پرن��د زمانی به 
مس��ئله آموزش و پ��رورش می پردازن��د و زمانی به 
مسئله بهداشت. این دولت مسئله بهداشت و درمان 
را مط��رح می کند و بودجه آن ک��ه 16 هزار میلیارد 
ب��ود ، باال می ب��رد و نتیجه آن می ش��ود هیچ، یعنی 
االن ب��ا 100 هزار میلیارد تومان هم بهداش��ت اداره 
نمی شود! چراکه وزیر بهداشت می گوید من سیاسی 
نبودم اما سیاسیون به من گفتند کار را انجام بدهید 
ما حمای��ت می کنیم و االن وزیر می گوید 100 هزار 
میلی��ارد تومان هم کم اس��ت! در همی��ن حال وزیر 
آم��وزش و پ��رورش ه��م می گوید کم اس��ت و وزیر 
ورزش ه��م همین را می گوید با ای��ن روش ها دیگر 

نمی شود کارها را انجام داد.
آیا خود دولت و مسئولین هم به این امر رسیده اند 

که این روش های کشورداری غلط است؟
در مردم این احساس به وجود آمده که روش های 
کنونی غلط و بد اس��ت و می دانند که این مدیریت ها 

اش��تباه است اما در مدیران با هزینه های بسیاری که 
می کنند اصًا این مشاهده نمی شود.

چگون�ه می ت�وان ب�ه آنه�ا تلنگ�ر زد چراکه این 
وضعیت به کشور لطمه می زند؟

اعتبار این دولت ها از بین می رود. وقتی دولت ها 
به حرف مردم گوش نکنند اعتبارش��ان را از دس��ت 
می دهند. ولی به دنبال تغییر این وضعیت نیس��تند 
و فقط با برخی بند زدن ها س��عی در رفع امور دارند 
و بع��د دولت بعدی می آید و متأس��فانه همین روش 
را ادامه می دهد. کش��ور با این وضعیت دچار آسیب 

می شود. 
رهبری اش�اره ای به برجام کردند و گفتند که اگر 
برج�ام منافع کش�ور را تامین نکن�د از آن خارج 

می شویم؟ نظر شما در اینباره چیست؟
درست است در واقع هر آنچه که دردی از کشور را 
دوا نکند باید کنار گذاشته شود. برجام یکی از آنهاست 
سایر سیاست های غلط کشور نیز مانند برجام هستند 
که باید کنار گذاشته شوند به هر حال این دولت چون 
برجام را بس��یار مورد تأ کید داشت، باید آن را بررسی 
کرد و کارایی اش را س��نجید. دولت قبلی سازمان ملل 
و قطعنامه ه��ا را به ب��ازی گرفت که اش��تباه بود این 
دولت هم همه چیز را به برجام نسبت داد که این هم 
اش��تباه بود. همه این روش هایی که مانع انتفاع قدرت 
سیاسی می شود باید کنار گذاشته شود. این طوری که 
نمی شود. واقعیت این اس��ت که کشور سر جای خود 
بود و داش��ت قوی اداره می شد دولت قبل ما را تحویل 
شورای امنیت داد و این دولت ما را تحویل برجام داد و 

هر دوی اینها تجربه های تلخی برای کشور شد. 
دولت قبل می گوید چیزی که پرونده را به شورای 
امنیت برده اس�ت شکس�تن تعایق ه�ا در دوران 
اصالحات بود و فقط غنی سازی 20 درصد را انجام 

داده است این حرف تا چه میزان درست است؟
باالخ��ره اینکه دولت اصاحات کش��ور را بدون 
حض��ور در ش��ورای امنیت تحوی��ل داد اما در دولت 
نهم بود که کش��ور ذیل فصل 7 منش��ور قرار گرفت. 
ای��ن دولت نمی تواند با ای��ن کام از خود دفاع کند. 
نمی ش��ود فراموش کرد که وقتی در ش��ورای امنیت 
رای گیری می ش��د مس��ئولین می گفتند کاغذ پاره 
اس��ت. حاال کاغذ پاره درست است یا تحریمشان؟ به 

هر حال کشور با این وضعیت مواجه شده است.
با توج�ه به مطالبات مردمی و ش�کافی که گفتید 
میان مردم و مس�ئولین اس�ت به نظر شما آینده 
کش�ور به کج�ا خت�م می ش�ود؟ آی�ا دولتمردان 
می توانند این ش�کاف را رف�ع کنند یا باید امید از 

دولت تدبیر و امید برداشت؟
س��ایر دولت ها هم همین هس��تند. ولی واقعیت 
این اس��ت که به دس��ت آوردن رضایت مردم به این 
معنی اس��ت که بین ستادها و محافل و مردم فاصله 
نباش��د در جامعه حرفی نزنن��د و بروند کار دیگری 
انجام دهند ت��ا وقتی اعتبار اجتماعی دولت به مردم 

باز نگردد این مسائل حل نمی شود.
نکته پایانی اگر دارید بفرمایید؟

باز هم تأکید می کنم که کشور سر جای خود است 
مردم کش��ور را دوست دارند در برابر فشارها مقاومت 
می کنن��د و بحران برای روش ها و مدیریت هاس��ت و 
نه برای کش��ور البته مردم ناراضی نیس��تند از اینکه 
زندگی آنها دچار دردسر است. با شعارهایی که گاهی 
داده ش��د عده ای ترس��یدند و گفتند کش��ور تجزیه 
می ش��ود من گفتم اگر قرار بود تجزیه کشور صورت 
گیرد در همان قرن 19 که روس��یه شمال و انگلیس 
جنوب را در اش��غال داشت کش��ور تجزیه می شد. در 
عصر حاضر سوریه و عراق هم تجزیه نشدند، لذا ایران 
قطعا تجزیه نمی ش��ود، لذا این شایعه فروکش کرده 
است. ش��ایعه دیگری که مطرح می شود آن است که 
علیه ایران جنگ می شود و من گفتم که محال است 

که آمریکایی ها تن به جن��گ بدهند. آمریکایی ها در 
عراق و افغانس��تان سال های س��ال است که از جنگ 
نتیج��ه ای نگرفته اند. آقای ترام��پ هم صحبتی کرد 
ک��ه ملت ایران باید به آن توجه داش��ته باش��د و آن 
عب��ارت این ب��ود که اصًا در تاری��خ اینکه آمریکا در 
خاورمیانه دخالت کرده اش��تباه بوده اس��ت. حاال به 
ایش��ان می گویی��م که ش��ما در 28 م��رداد در ایران 
کودت��ا کردید قب��ل از کودتا اعتباری داش��تید ایران 
مقاوم��ت کرد خاورمیانه مقاومت ک��رد و هم مصر را 
از دس��ت دادید و هم منطقه دچار دگرگونی شد بعد 
از پیروزی انقاب آمریکایی ها اعتبار خود را از دست 
دادند و مجبور ش��دند لشگر کشی کنند حرف ترامپ 
حرفی است که براساس آن سیاستمداران باید خود را 
آم��اده کنند برای روزی که حتما آمریکا از خاورمیانه 
خارج می ش��ود. چراکه مردم آمریکا ت��وان پرداخت 
هزینه های سنگین جنگ را ندارند مدتی آمریکایی ها 
از جیب کش��ورهای غرب آس��یا در می آورند اما این 
امر نمی تواند دوام داش��ته باشد بشارت این است که 
خیلی دور نیست که آمریکا خاورمیانه را به حال خود 
واگذارد و لذا ما باید اقتدار ملی، سیاسی، اقتصادی و 
نظامی کش��ور را به جایی برسانیم که بتوانیم بگوییم 
آمریکا با حمله های خود از دس��ت م��ردم خاورمیانه 

عاجز شد و مجبور به فرار شده است. 

شهرستانها

سیدمحمد غرضی در گفت وگو با سیاست روز:

مردم از چپ و راست دلگیرند


