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كشف 500 ميليون ريال كاالي قاچاق در 
استان قزوين

ــتان از كشف لوازم خانوگى  رئيس پليس آگاهى اس
ــى موبايل خارجى قاچاق به ارزش تقريبى 500  و گوش

ميليون ريال در اين استان خبر داد. 
ــرهنگ "آرش مرادى" در تشريح اين خبر گفت:  س
ماموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان در راستاي 
ــت زنى  اجراي طرح مبارزه با قاچاق كاال و ارز حين گش
ــتگاه خودروي  ــن - زنجان" به يك دس در آزاد راه " قزوي

سواري "دنا" مشكوك و آن را متوقف كردند.
اين مقام انتظامى افزود: در بازرسي از خودروي مذكور 
تعداد 17 دستگاه گوشى موبايل هوشمند ، يك دستگاه 
تلويزيون و 3 دستگاه لوازم برقى آشپزخانه خارجى قاچاق 
ــد. وى در پايان با اشاره به ارزش تقريبى 500  كشف ش
ميليون ريالى كاالهاي كشف شده بيان داشت: در همين 
راستا 2 نفر دستگير كه پس از تشكيل پرونده به مراجع 

قضايي معرفي شدند.

5701 مورد تسهيالت به مددجويان 
كهگيلويه و بويراحمد پرداخت شد

 مدير امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد واليت 
كهگيلويه و بويراحمد گفت: 5701 تسهيالت كارگشايى، 
ــارات اين صندوق به  ــكن از محل اعتب خودكفايى و مس
ــال جارى تاكنون  مددجويان تحت حمايت از ابتداى س
ــعب صندوق  ــد.   على نادرى، مدير امور ش ــت ش پرداخ
ــداد كهگيلويه و  ــداد واليت كميته ام ــنه ام قرض الحس
ــاد، بابيان اينكه  ــدار با مديركل اين نه ــد در دي بويراحم
اين صندوق باهدف پرداخت تسهيالت قرض الحسنه به 
مددجويان تحت حمايت كميته امداد و ساير نيازمندان 
فعاليت مى كند، گفت: 5701 مورد تسهيالت كارگشايى، 
ــكن بااعتبار 27 ميليارد و 96 ميليون  خودكفايى و مس
تومان از ابتداى سال جارى تاكنون به مددجويان و اقشار 
نيازمند پرداخت شده است.  وى يكى از راهكارهاى مهم 
ــار آسيب پذير  ــكالت اقش كميته امداد براى كاهش مش
ــنه كارگشايى اعالم و  ــهيالت قرض الحس را پرداخت تس
ــون تومان از ميزان  ــرد: 17 ميليارد و 237 ميلي بيان ك
ــال جارى به مددجويان  ــهيالت پرداخت شده در س تس
ــت كه براى رفع مشكالت 4787  وام هاى كارگشايى اس
ــاره  ــد. نادرى با اش متقاضى نيازمند به آن ها پرداخت ش
ــهيالت در بخش خودكفايى  به پرداخت 391 مورد تس
ــداد واليت، گفت: اعتبار هزينه  ــتغال در صندوق ام و اش
ــارى تاكنون  ــال ج ــن خصوص از ابتداى س ــده در اي ش
ــت. وى مابقى  ــارد و 184 ميليون تومان اس هفت ميلي
تسهيالت پرداخت شده امسال صندوق امداد واليت را وام 
ــكن1000 واحدى، وديعه مسكن و تسهيالت حوزه  مس
ــهيالت صندوق امداد  ــكن اعالم و تصريح كرد: تس مس
واليت به منظور توانمندسازى و تأمين هزينه هاى ضرورى 
نيازمندان در زمينه هايى ازجمله تحصيلى، درمان، مسكن، 
ازدواج و حل مشكالت معيشتى و بر اساس اولويت بندى 
ــريع ترين  ــود تا در س نوع نياز مددجويان پرداخت مى ش

زمان ممكن گرهى از مشكالت  آن ها گشوده شود.

برگزارى جلسه شوراى هماهنگى مديران 
صنعت آب و برق استان با حضور نمايندگان 

مردم شريف استان قزوين
 جلسه شوراى هماهنگى مديران صنعت آب و برق 
ــريف استان قزوين  ــتان با حضور نمايندگان مردم ش اس
ــوراى اسالمى با هدف برقرارى تعامل هاى  در مجلس ش

سازنده در اين صنعت برگزار گرديد.   
مهندس پويا رئيس شوراى هماهنگى مديران صنعت 
ــتان در ابتداى اين جلسه عنوان داشت: از  آب و برق اس
ــال آبى تاكنون ميزان بارندگى در استان 190  ابتداى س
ــزان بارندگى در دراز  ــه با مي ميليمتر بوده كه در مقايس
مدت كه 120 ميليمتر بوده و همينطور نسبت به ميزان 
ــته كه 50 ميليمتر بوده افزايش  بارندگى در سال گذش
چشمگيرى داشته است و اميدواريم با افزايش بارندگى ها 
در فصل زمستان شاهد تغيير مثبتى در ذخاير منابع آبى 

دشت قزوين باشيم.
مهندس پويا مدير عامل شركت آب منطقه اى قزوين 
ــتانى در مورد پروژه هاى  در خصوص توزيع اعتبارات اس
ــت: از مهمترين پروژه هاى استان  اين شركت بيان داش
 مى توان به ساختمان سد نهب با پيشرفت فيزيكى 91 
ــبكه آبيارى و زهكشى سد نهب،  ــاختمان ش درصد، س
ــد باالخانلو با پيشرفت فيزيكى 61 درصد،  ساختمان س
مطالعه و اجراى طرح هاى تعادل بخشى، تغذيه مصنوعى 
ــيل، مرمت و بازسازى اساسى شبكه آبيارى و  و بخش س
زهكشى، تكميل و تجهيز شبكه هاى اندازه گيرى آبهاى 
سطحى و زير زمينى و آبرسانى از سد طالقان به 14 شهر 

شمالى و 194 روستاى استان قزوين اشاره نمود.
مهندس باباصالح رئيس مجمع نمايندگان استان در 
ــالمى در ادامه اين جلسه با اشاره به  ــوراى اس مجلس ش
ــتگى دارد بيان كرد: بايد  اين نكته كه زندگى به آب بس
مناطق استان قزوين كه در فصول مختلف به آب احتياج 
مبرم دارند شناسايى شده و با برنامه ريزى دقيق و مدون 
ــا بازديد مداوم از اين مناطق تخصيص آب در فصول  و ب
ــرايط دشت قزوين از  مختلف با برنامه ريزى و رعايت ش

نظر منابع آبى صورت پذيرد.
ــريف قزوين، البرز و  دكتر محمدى نماينده مردم ش
ــوراى اسالمى در خصوص اعتبارات  آبيك در مجلس ش
ــده در استان گفت: پيگيرى هاى الزم  تخصيص داده ش
براى به بهره بردارى رسيدن پروژه هاى استانى انجام شده 
ولى باز هم با قدرت بيشتر اين امر پيگيرى خواهد شد تا 
ــاهد تحقق پروژه ها در موعد مقرر باشيم. وى  بتوانيم ش
افزود: در حال حاضر با توجه به شرايط اقتصادى اولويت 
اين است كه منابع تأمين مالى پروژه ها از بودجه جارى 
ــتفاده از روش هاى  ــى دولت خارج نموده و با اس و عمران
ديگر منجمله BOT، BOO و ... و با كمك و توان بخش 

خصوصى آنها را انجام دهيم.
ــريف تاكستان در  دكتر طاهرخانى نماينده مردم ش
ــاره به شرايط كشور و  ــوراى اسالمى نيز با اش مجلس ش
ــرايط  بحران هاى اقتصادى پيش رو بيان كرد: امروزه ش
به گونه اى است كه بنا به فرمايشات مقام معظم رهبرى 
كارها بايد بصورت جهادى و انقالبى پيش برود و عملكرد 
ــد كه رضايت مردم در همه زمينه ها  ما بايد طورى باش
ــت  ــود چرا كه تنها با كمك و حمايت مردم اس جلب ش
كه مى توانيم ضمن حفظ ارزش هاى انقالب اسالمى در 

مسير توسعه و ترقى گامهاى موثر برداريم.

اخبار

مديرعامل شركت آب و فاضالب  ــتان بوشهر گفت: بـوشـهـر روستايى اس
ــاس آمار هاى موجود تا پيش از پيروزى انقالب  براس
ــتاهاى برخودردار از شبكه آب  ــمار روس ــالمى ش اس
ــهر 26 روستا بود كه  ــاميدنى سالم در استان بوش آش
ــد 17 برابرى ــيده و رش ــتا رس ــون به 459 روس  اكن

 يافته است.
ــور درگفت وگو با خبرنگاران  روح اهللا طاهريان پ
ــانى پس از  ــبكه آبرس افزود:با افزايش ضريب نفوذ ش
ــالمى در روستاهاى استان بوشهر  پيروزى انقالب اس
شمار جمعيت برخوردار از آب سالم و بهداشتى نيز از 
ــزار و 681 نفر با افزايش 10 برابرى به 287 هزار  29ه
و 817 نفر رسيده است. وى ادامه داد: سطح بهداشت 
آب روستاها نيز در اوايل انقالب صفر بود كه اكنون 87 
درصد است. مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى 
استان بوشهر يادآور شد: شمار مشتركان آب روستايى 
استان بوشهر نيز با توسعه صورت گرفته در چهار دهه 
گذشته از پنج هزار و 926 مشترك با افزايش 16 برابرى 

به 94 هزار و 154 مشترك افزايش يافته است.
ــس از پيروزى انقالب  ــور ادامه داد: پ طاهريان پ

ــالمى با توسعه صورت گرفته طول خط انتقال آب  اس
ــد 47 برابرى از 42 به  روستاهاى استان بوشهر با رش

يكهزار و 962 كيلومتر افزايش يافت.
ــن در اين مدت طول  ــت: همچني وى اظهارداش
شبكه توزيع آب در روستاهاى اين استان نيز با افزايش 
28 برابرى از 122 به سه هزار و 461 كيلومتر رسيده 
است. مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى استان 
بوشهر افزود: به بركت انقالب اسالمى حجم مخزن آب 
روستايى استان بوشهر رشدى چشمگير به خود ديد و 
ــا 255 برابر افزايش از 280 متر مكعب به 71 هزار و  ب

505 مترمكعب افزايش يافت.
طاهريان پور بيان كرد: همچنين تا پيش از پيروزى 
ــتگاه پمپاژ آب در روستاهاى استان  انقالب هيچ ايس
بوشهر وجود نداشت اما در 40 سال اخير 35 ايستگاه 

در روستاهاى اين استان راه اندازى شده است.
ــوان يكى از ــتگاه كلر زنى به عن ــت: دس  وى گف

ــازى آب كه در ابتداى  ــالم س  مولفه هاى مهم در س
ــهر از اين مهم  ــتاهاى استان بوش ــهم روس انقالب س
ــتگاه كلر زنى در روستاهاى  صفر بود اكنون 190 دس
ــتان نصب و فعال است. مديرعامل شركت آب  اين اس
و فاضالب روستايى استان بوشهر اظهار داشت: شمار 
چاه هاى تامين آب روستاهاى استان بوشهر نيز در اين 
مدت از 16 حلقه اكنون به 63 حلقه چاه افزايش پيدا 
كرده است. طاهريان پور گفت: با توجه به تامين بيش 
از 80 درصد آب روستائيان استان بوشهر از خارج از اين 
استان احداث آب شيرين كن ها به عنوان منبع جديد 

تامين آب در دستور كار قرار گرفته است.
وى افزود: در اين ارتباط سرمايه گذار آب  شيرين 

 كن روستاهاى هليله و بندرگاه، عسلويه و نوار ساحلى 
ــزار، پنج هزار و  ــتان هر كدام به ترتيب با يكه  تنگس

هفت هزار و 500 مترمكعب تعيين شده اند.
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى استان 
بوشهر ادامه داد: انتظار مى رود با تامين اعتبار عمليات 

اجرايى اين سه طرح بزودى آغاز شود.
طاهريان پور بيان كرد: در شرايط موجود احداث 
آب شيرين كن ها ظرفيت قابل توجه براى حل مشكل 

تامين آب روستاهاى استان بوشهر محسوب مى شود.
ــد: گرفتن مجوز هاى راه اندازى آب  وى يادآور ش
شيرين كن در روستاهاى ساحلى دير، روستاهاى پرك 

و شيرينو نيز با جديت در دشت پيگيرى است.
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى استان 
بوشهر افزود: در تابستان سال جارى شاهد مشكالتى در 

حوزه آب استان بوشهر بوديم كه با برنامه ريزى مناسب 
تالش مى شود وضعيت تامين آب بهبود يابد.

طاهريان پورتصريح كرد: در اين ارتباط اميدواريم 
با تامين اعتبار مورد نياز زيرساخت هاى در دست اجرا 
ــتاهاى استان ــانى بهتر به مردم روس  تكميل و آبرس

 انجام شود.
وى گفت: همچنين چاه هاى حفر شده در بازه زمانى 
مناسب تجهيز مى شوند تا بتوانند بخشى از آب مورد 

نياز را تامين كنند.
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى استان بوشهر 
ــتاها بايد از همه  ــه كرد: در حوزه تامين آب روس اضاف
ظرفيت ها براى اجراى تاسيسات آب در سطح استان 
ــتفاده و همه توان خود را به كار گيريم تا  ــهر اس بوش

اجراى اين برنامه ها در سريع ترين زمان انجام شود.

به 433 روستاى استان پس از انقالب آبرسانى شده است

ــى معاون  ــا دهقان ــد رض محم بهداشت دانشگاه علوم پزشكى يـــزد
شهيدصدوقى استان يزد در نشست خبرى به مناسبت 
ــانه هاو نظام  ــت :بين رس ايام اهللا دهه فجر اظهارداش
ــد و  ــته باش ــور بايد تعامل وجود داش ــالمت كش س
ــم سوم در جامعه بايد نقش  خبرنگاران به عنوان چش
ــند و به مردم ــته باش ــالمت داش ــى در حوزه س  فعال

 اطالع رسانى كنند.  
وى افزود :  در طول40 سال گذشته اقدامات بسيار 
ــور واستان رخ داده است   خوبى در حوزه سالمت كش
ــكالتى كه كشور با آن درگير بوده   و عليرغم همه مش
توسعه نظام سالمت و ساختار شبكه هاى  بهداشتى 
درمانى در كشورخوب بوده و مراكز بهداشتى درمانى  
به مراكز جامع  خدمات  بهداشتى درمانى ارتقا يافت 
و  اين مراكز هم در شهر  وهم در روستاها فعال شد  و 
درشهرها برحسب تعداد جمعيت درهر محله و منطقه 
ــه مى دهند . دهقانى  ــتى ارائ به مردم خدمات بهداش

اظهار داشت:يزد همچنان در زمينه بيمارى ديابت رتبه 
اول را دارد وبا اشاره به اينكه مراقبت مشاوره واموزش 
كنترل ديابت در مركز ديابت استان به صورت رايگان 
انجام ميشود گفت:براى كنترل ديابت نياز به مشاركت 
بيشتر مردم داريم. رييس مركزشبكه بهداشت استان 
گفت:عده اى سود جو به عنوان طب سنتى  مواردى را 
از جمله مصرف نمك دريا را با عوارض بسيار خطر ناك 
در فضاهاى مجازى تبليغ مى كنند واين در حالى ست 
كه مصرف نمك دريا  براى سالمتى تاييد نشده است. 
ــال طول كشيد كه براى مصرف  وى اضافه كرد 20س
نمك يد دار در كشورفرهنگ سازى شود ولى عده اى 

سود جو كه به فكرمنافع خود هستند  با شايعاتى كه 
ــاى مجازى به راه مى اندازند مردم را مجبو ربه  در فض
ــد مى كنند. دهقانى تصريح كرد : چندين پايگاه  خري
بهداشتى درروستاها ايجاد شد  تا خدمات را به دورترين 
مراكزمحروم روستايى برده شود تا مردم روستاها براى 
ــا  مراجعه نكنند  بلكه  ــهر ه درمان هاى عادى به ش
خدمات به مردم نزديك شود و دسترسى عادالنه مردم 
به خدمات مهمترين هدف بود و طرح بهورز يارى كه 
يكى از بنيان گذاران آن نيز دكتر ملك افضلى از پزشكان 
مشهور يزدى است  به سرعت درآن دوران انجام شد و 
حتى اين طرح يك الگوى بسيار موفق براى دنيا شد. 

ــتان  گفت: ايران در  ــت شبكه اس رئيس مركز بهداش
كنترل بيمارى هاى واگير دار بسيار موفق بود و دراين 
طرح ها كه با مشاركت مردم و توسط بهورزان انجام شد  
ماالريا  و فلج اطفال  ديفترى  ريشه كن شد و بزرگترين 
دستاوردهاى وزارت بهداشت توسط بهورزان درمناطق 
محروم انجام گرفت. . وى ادامه داد:واكسيانسيون فلج 
اطفال  در 2سطح  واكسن خوراكى و تزريقى انجا شده 
ــود  كه  و  واكس تزريقى بعد از 4ماهگى تزريق مى ش
ــده  كه به دليل كمبود واكسن  ــال 94اجرايى ش از س
ــد و بعد از رفع  به صورت خوراكى قطره تجويز مى ش
مشكل واكسن، واكسن ترزيقى براى افرادى كه از تاريخ 

95/1/1متولد شده اند در دستور كار قرار گرفت و اين 
ــوراز جمله يزد انجام شد و ديگر  طرح در8استان كش
اينكه اين طرح براى  كودكان زير 5سال اتباع به صورت 

واكسن خوراكى تجويز خواهد شد 
ــتان  ــزود:  بيش از 97درصد مردم اس دهقانى اف
ــامانه سيب ثبت نام كرده اند و يا اينكه اين افراد  در س
 بيش از يكى بار مراجعه داشته اند  و يزد جز و معدود

ــت كه خدمات درمانى را به صورت  ــتان هايى اس اس
100درصد پوشش مى دهد .

ــدن  طرح تحول  ــح كرد:  با اجرايى ش وى تصري
ــالمت  334واحد فعال درسامانه سيب ، 170خانه  س
بهداشت ، 40مركز خدمات جامع سالمتروستايى ،53 
مركز خدمات جامع سالمت شهرى،33پايگاه سالمت 
ــهر و 9پايگاه سالمت درحاشيه شهرها  مستقل درش
ايجاد شده  و به مردم خدمات بهداشتى ودرمانى ارائه 
مى دهندو كل مراجعه كنندگان  به سامانه سيب  بيش 

از 2ميليون 500هزارنفر بوده است .

استان يزدپوشش خدمات سالمت صد در صدى دارد

وی خط  نصب  فیبر نوری (OPGW) بر ر
وگاه شھیدبھشتی ود- نیر ۲۳۰کیلوولت سپیدر

ــتم هاي  ــاد سيس ــتاى ايج در راس حفاظتي و رويت پذيرى و تبادل بهتر گـيــالن
ــط 230 كيلوولت  ــر روى خ ــروژه فيبرنورى ب اطالعات، پ

سپيدرود- نيرو گاه شهيدبهشتى لوشان نصب شد.
ــاز » رئيس اداره تعميرات  «مهندس مهران صدر ممت
خطوط شركت سهامي برق منطقه اي گيالن با بيان اينكه 
خطوط انتقال و فوق توزيع شريان هاى اصلى صنعت برق در 
راستاى انتقال برق به مشتركين عزيز مى باشند گفت: با توجه 
به ضرورت و اهميت خطوط انتقال و فوق توزيع كه در واقع 
ــريان هاى اصلى صنعت برق در راستاى انتقال برق پايدار  ش
و مطمئن به مصرف كنندگان محترم مى باشد، در راستاى 
ــتم هاي حفاظتي و رويت پذيرى و تبادل بهتر  ايجاد سيس
اطالعات، پروژه نصب فيبرنورى بر روى خط 230 كيلوولت 
نيروگاه سپيدرود- نيرو گاه لوشان نصب شد. وى افزود: خط 
ــان داراى  ــپيدرود- نيرو گاه لوش 230 كيلوولت نيروگاه س
ــال 1350  ــد كه در س 32 پايه به طول 15 كيلومتر مى باش
به بهره بردارى رسيده است. اين خط نقش حياتى و اساسى 
ــتاى تبادل انرژى برق شبكه برق گيالن و كشور دارد  در راس
 و به عبارتى حلقه اتصال استانهاى گيالن، تهران وآذربايجان
 مى باشد. رئيس اداره تعميرات خطوط شركت سهامي برق 
ــه اي گيالن تصريح كرد: خط 230 كيلوولت نيروگاه  منطق
سپيدرود- نيرو گاه لوشان، وظيفه تبادل انرژى برق از نيروگاه 
ــپيدرود و از سد  ــيكل تركيبى گيالن به نيروگاه سد س س
سپيدرود به نيروگاه لوشان و از آنجا به نيروگاههاى منطقه تهران 
را برعهده دارد. همچنين تبادل انرژى برق از  نيروگاه سيكل 
تركيبى گيالن به پست پونل و از پست پونل به نيروگاه پره سر و 
از نيروگاه پره سر به پست آستارا و از آنجا به نيروگاههاى مناطق؛ 

اردبيل، تبريز، زنجان و تهران را بر عهده دارد.

وه سی ان جی در سیستان و بلوچستان  کارگر
وع به کار کرد شر

اولين جلسه كارگروه سى ان جى  ــتان با حضور زاهـــدان ــتان و بلوچس سيس
ــتاندار ، مدير كل جذب و سرمايه  معاون امور عمرانى اس
گذارى استاندارى ، مدير شركت ملى پخش فرآورده هاى 
ــازمان ها و ادارات  نفتى منطقه زاهدان و مديران كل س

عضو ، امروز در استاندارى برگزار شد.
ــركت ملى پخش ــى ش ــزارش روابط عموم ــه گ  ب
 فرآورده هاى نفتى منطقه زاهدان ، مدير منطقه هدف از 
برگزارى اين جلسه را بررسى و تصميم گيرى در خصوص 
ــداث جايگاه و تعيين نفش  نحوه پذيرش متقاضيان اح

 سازمان هاى عضو در اين زمينه عنوان كرد.
ــوع كه به زودى  ــت با بيان اين موض كورش باالدس
فراخوان ثبت نام از متقاضيان جهت دريافت مجوز احداث 
ــود، تهيه اطلس  ــى ان جى آغاز مى ش ــگاه هاى س جاي
ــتعد براى احداث و  ــنجى نقاط مس جامع جهت نياز س
 هماهنگى به منظور احداث جايگاه هاى سى ان جى در
ــى را از جمله  ــى بين راه ــع هاى خدمات رفاه  مجتم

مصوبات اين جلسه ذكر نمود.
ــنهاد احداث جايگاه سى ان جى  ــى پيش وى بررس
شهردارى زاهدان را از ديگر مصوبات اولين جلسه كارگروه 

سى ان جى بيان كرد.
ــراز نمود : مراحل  مدير منطقه زاهدان همچنين اب
ساخت اولين جايگاه سى ان جى شهر زاهدان پايان يافته 

و بزودى با تزريق گاز ، به بهره بردارى خواهد رسيد.
ــاره به استقبال خوب بخش خصوص براى  وى با اش
احداث جايگاه سى ان جى گفت : فراخوان عمومى جهت 
واگذارى مجوز احداث جايگاه ، پس از جانمايى نقاط 

مورد نياز انجام خواهد شد

تعامل و ارتباط صمیمی با واحدھا، باعث 
افزایش راندمان کاری می شود

مسئول روابط كار،مددكارى شركت  پااليش گاز ايالم از بازديد مسئوالن ايـــالم
ــركت از كارخانه دانه بندى گوگرد خبر داد  امور ادارى ش
و گفت: ارتباط و تعامل صميمى با واحدها،باعث افزايش 

راندمان كارى مى شود.
ــدس "منوچهر  ــط عمومى،مهن ــزارش رواب ــه گ ب
ــئولين امور ادارى شركت پااليش گاز  كرميان"افزود:مس
ــده از كارخانه ــاس برنامه ريزى هاى انجام ش  ايالم بر اس
ــى بازديد به عمل  ــاب صنعت ــه بندى گوگرد و پس  دان
ــت:اين بازديد به منظور تعامل و  ــد. وى اظهار داش آوردن
ــتر واحدهاى ستادى و صف  ارتباط صميمى هرچه بيش
ــركت، افزايش انگيزه،افزايش تعلق سازمانى، افزايش  ش
ــود در اين ــكالت و نواقص موج ــى مش  دلبستگى،بررس

 واحد ها صورت گرفته است. 
ــدار امكانات مورد نياز و  ــح كرد:در اين دي وى تصري
ــانى را از نزديك رصد  نواقص موجود در بخش منابع انس
نموده و ضمن حضور در كنار پرسنل شاغل در واحدهاى 
مزبور و استماع نقطه نظرات كاركنان،موجبات دلگرمى را 

براى آنان فراهم نموده است.
ــركت پااليش  ــط كار و مددكارى ش ــئول رواب مس
ــن بازديد با جمع بندى  ــان كرد:در اي گاز ايالم خاطرنش
ــكالت و موانع موجود واحد مذكور،برنامه ريزى الزم  مش

براى رفع مشكالت آنان انجام شد.
ــركت در  برنامه ساليانه  كرميان گفت:امور ادارى  ش
خود بازديد مستمر از  واحدهاى مختلف را در دستور  كار 
ــكول،بارگيرى  خود قرار داده كه تاكنون از واحدهاى باس
ميعانات گازى و  آتش نشانى بازديد به عمل آورد و در حد 

امكان،مشكالت كارى آنها را برطرف كرده است.

یانوردی خرمشھر  پیام مدیرکل بندر و در
بمناسبت فراررسیدن ایام دھه مبارک دھه فجر

ــالب ما انفجار نور بود.  حضرت  انق امام خمينى (ره) ايام اهللا دهه فجر خـرمشـهـر
ــتادگى و مبارزه ملتى است كه با عزمى  يادآور ايثار، ايس
ــت  ــرى حضرت امام (ره) سرنوش ــن و تحت رهب پوالدي
ــتقالل،  ــعار «اس ــت گرفتند و با ش مملكت خود را بدس
ــده خود را  ــى آين ــالمى» خط مش آزادى، جمهورى اس
ترسيم نمودند و امروز شاهد هستيم كه خورشيد پرفروغ 
ــت قريب به چهار دهه از عمر  ــالمى با گذش انقالب اس
ــرافرازانه و ــش، س ــيب خوي ــراز و نش ــت و پرف  پربرك
 پر شكوه تر از گذشته از پس قله پيروزى رخ مى نمايد و
ــاء اهللا، اين انقالب مقدمه استقرار حكومت جهانى   ان ش
ــج) و برقرارى صلح و امنيت و  حضرت مهدى موعود (ع

عدالت در سراسر گيتى خواهد بود.
ــى نور در ظلمت  ــالمى ايران مظهر تجل انقالب اس
ــق قرآنى در قلوب ملت  ــتيابى به معانى عمي و نماد دس
ــه در صحنه ايران است. طليعه رهايى انسانيت از  هميش
ــتبداد ستم شاهى به رهبرى فرزانه اى  خودكامگى و اس

است كه انديشه اى جز عزت اسالم در سر نداشت.
ــام مبارك و غرور آفرين دهه فجر پيروزى انقالب  اي
ــالمى يادآور راهبرى هاى انقالبى و حياتبخش رهبر  اس
كبير و فقيد انقالب اسالمى و فداكارى هاى عظيم ملت 

بزرگ ايران است.
ــوق انگيزترين  ــال، ش ــن روز بهمن هر س دوازدهمي
 صفحه كتاب انقالب، يعنى روز ورود زعيـم آگاه، حضرت
ــورد. انقالبى كه  ــى(ره) به ايران ورق مى خ  امام  خمين
ــت، آن را رهبرى  ــخ، يعنى امام ام ــاترين فرياد تاري رس
ــظ آن، با تمام وجود ــاند و براى حف  كرد و به فرجام رس

 تالش كرد.

ون در زمان کم آبی ۱۰ برابر پرآبی  دبی کار
ود است زاینده ر

ــگاه  ــع طبيعى دانش ــتاد مناب اس ــان گفت: از كارون اصـفـهـان صنعتى اصفه
ــع اهواز حدود 10 برابر زاينده رود در زمان باز  در مقط
ــى كند و اگر دو  ــودن در مقطع اصفهان آب عبور م ب
ــكى زاينده رود را در نظر بگيريم ميزان آب  سال خش
ــور كرده از مقطع اهواز حدود 150 برابر ميزان آب  عب

عبور كرده زاينده رود از شهر اصفهان است.
مهدى بصيرى در خصوص اظهارنظر نماينده مردم 
ــذه در مجلس، اظهار كرد: صحبت كردن نمايندگان  اي
ــت و نه براساس حق،  ــان اس براى راى آوردن خودش

قانون، عرف و شرع.
ــر اينكه وقتى فردى حقآبه را قبول  وى با تاكيد ب
ــتم توزيع آب را قبول  ندارد، يعنى قانون، نظام و سيس
ــيخ بهايى هم  ــدارد، افزود: حقآبه حتى اگر طومار ش ن
ــد كسى حق ندارد آب را از حقآبه دار بگيرد و به  نباش
ــص دهد. يكى از افتخارات ايران  بخش ديگرى تخصي
ــت، اصفهان  ــچ قانونى وجود نداش ــه هي در دوره اى ك

طومار شيخ بهايى را داشت.
عضو هيئت علمى دانشكده منابع طبيعى دانشگاه 
ــر نماينده ايذه  ــى اصفهان در خصوص اظهارنظ صنعت
ــر آب مصرف  ــا 220 ليت ــه اصفهانى ه ــى بر اينك مبن
ــت اين آمار برچه  ــخص نيس مى كنند، اظهار كرد: مش
ــاله اين است كه جمعيت  ــى اعالم شده، اما مس اساس
اصفهان با افزايش مهاجرت و توسعه صنايع، زياد شده 
ــت كه با افزايش مصرف در اصفهان، نياز آبى مردم  اس
را از حقآبه هاى كشاورزان برداشت كردند، درحالى كه 
ــن حقآبه ها را  ــش از تخصيص آب، اي ــت بايد پي دول

تامين مى كرد.

وژه عمرانی برق رسانی   افتتاح شش پر
در  شھرستان سرخه

ــتان سرخه  مديرتوزيع برق شهرس ــازى سـمـنـان اعالم كرد: باهدف ظرفيت س
ــتركان جديد و افزايش  براى تامين برق متقاضيان و مش
ــبكه ، پروژه هاى ــه همراه پايدارى ش  قابليت اطمينان ب
ــر افتتاح ــه فج ــتان در ده ــن شهرس ــانى اي ــرق رس   ب

 خواهند شد.
ــازى و ــراى آماده س ــت گفت: ب ــدى پاك طين  مه
 بهره بردارى از شش پروژه ى عمرانى برق رسانى شهرستان 
سرخه در چهل سالگى انقالب، مبلغ هفت ميليارد و 117 
ميليون ريال اعتبار صرف شده است. وى تصريح كرد: دو 
پروژه احداث يك دستگاه پست زمينى كيوسكى به همراه 
شبكه فشار متوسط زمينى و اصالح پست زمينى و خط 20 
كيلوولت در جاده افتر با اعتبار دو ميليارد و 916 ميليون 
ــبكه و نصب 14  ــال، پروژه احداث دو هزار و 10 متر ش ري
دستگاه ترانس به ظرفيت 580 كيلوولت آمپرجهت تامين 
ــرق متقاضيان جديد به مبلغ دو ميليارد و 969 ميليون  ب
ريال، دو پروژه احداث شبكه فشار ضعيف در بلوار انقالب ، 
خيابان 22 بهمن و شهرك كميته امداد السجرد و اصالح 
ــزار متر خط 20 كيلوولت در جاده صفائيه با هزينه  12 ه
502 ميليون ريال و پروژه نصب دو پست خازن معدن ريبار 
ــاير روستاهاى شهرستان با مبلغ  و ابتداى جاده ارونه و س
ــتند كه در دهه فجر  730 ميليون ريال، پروژه هايى هس
افتتاح مى شوند. وى با اشاره به اين كه 94 درصد شبكه ها 
، تاسيسات و تجهيزات برقى اين شهرستان ، پس از انقالب 
اسالمى احداث شده اظهارداشت: قبل از انقالب ، از طريق 
14 پست، تغذيه برق مشتركان انجام مى گرفته و بعد 
ــتگاه توزيع برق با ظرفيت  از انقالب تاكنون 438 ايس

53 مگاولت آمپر احداث شده است.

 احیاء و راه اندازی یک حلقه چاه قدیمی 
در شھر واوان 

داخلى عمليات احياء و راه اندازى آبفاى تهران      با استفاده از اعتبارات جارى و 
مجدد چاه شماره 8 واوان انجام و به اتمام رسيد . 

ــركت آب و فاضالب  ــط عمومى ش ــه گزارش رواب ب
ــتان تهران ، مدير امور آبفاى شهر واوان  جنوب غربى اس
ــت : با عنايت به گسترش  با اعالم خبر مذكور اظهار داش
ــازهاى صورت گرفته در  ــهرى و ساخت و س محدوده ش
ــهر واوان كه موجب افزايش جمعيت اين شهر و لزوم  ش
برنامه ريزيهاى الزم جهت تامين آب آشاميدنى شهروندان 
و مشتركين را دارد . لذا در همين راستا و پيرو دستورات 
جناب آقاى مهندس صدرائيه مدير عامل محترم شركت 
در خصوص تامين و توزيع آب شرب شهروندان با كميت 
ــاء و راه اندازى چاههاى قديمى و  و كيفيت مطلوب احي
نيمه فعال در دستور كار قرار  گرفته و در حال انجام مى 
باشد . پرويز عبدى  با اشاره به مشخصات پروژه در حال 
ــد : اين عمليات از محل  انجام در اين خصوص يادآور ش
ــامل احياء و راه اندازى چاه  اعتبارات جارى و داخلى و ش
شماره 8 واوان كه نيمه فعال و فاقد كار آيى الزم بود  . با 
برش و خارج سازى لوله هاى آبده و جايگزينى لوله هاى 
جديد مطابق با استانداردهاى الزم و همچنين كف شكنى 
ــوى چاه و بهسازى تاسيسات سرچاهى و سيم  و شستش
ــى و اتصاالت و برق چاه بود كه پس از انجام و اتمام  كش
ــن كارها  چاه مذكور با آبدهى بيش از 12 ليتر برثانيه  اي

مجددا در مدار توزيع قرار گرفت .  
ــان كرد : در حال  مهندس عبدى در پايان خاطر نش
ــهروندان و  ــاميدنى ش ــر تامين و توزيع آب آش حاض
ــتركين محترم واوان در وضعيت مطلوب و مطابق  مش

با استانداردهاى الزم انجام مى گيرد . 

 شھرداری یزد ۴۰۰ برنامه فرھنگی 
در ایام دھه فجر برگزار می کند

معمارى شهردارى يزد در نشست يـــزد مجتبى فرهمند معاون شهرسازى 
ــا خبرنگاران گفت: افتتاح پروژه هاى پل هاى آرمان، پل   ب
ــارس ، افتتاح  ــع خليج ف ــذر و تقاط 63 آزادگان و زيرگ
ــه برنامه هاى   ــه فرهنگى از جمل ــا و 400 برنام پارك ه

شهردارى يزد در ايام  دهه فجر است.
ــازى و بازپيرايى پارك باغ ملى  فرهمند افزود: باز س
به عنوان يكى از پارك هاى مهم شهر در دستور كار قرار 
ــت جذب حداكثرى در جذب شهروندان  گرفت و توانس
شهر يزد داشته باشد همچنين 5 پارك آزادشهر، آزادگان، 
ــاركار به عنوان  ــارك بزرگ م ــى بافقى و پ ملت، وحش

پارك هاى پايلوت تا پايان سال بازپيرايى مى شود.
ــاره به اينكه خيابان قيام به عنوان يكى از  وى با اش
ــهر و در قلب بازار تاريخى قرار گرفته، ابراز  معابر مهم ش
داشت: اولين اقدام شهردارى در پروژه خيابان قيام اعتماد 
سازى بين مديريت شهرى و بازاريان بوده كه دفترى در 
ــا بازاريان و ذينفعان براى  ــان به منظور تعامل ب آن خياب
طرح جامعه اين خيابان شكل گرفت و اين طرح ابتداى 
ــال آينده با مبلغى بيش از 5 مليارد تومان آغاز به كار  س

خواهد كرد.
ــازى و معمارى شهردارى يزد با بيان  معاون شهرس
ــد درك مردم از  ــرعت حركت كاهش ياب اينكه هرچه س
فضاى شهرى بيشتر مى شود، گفت: بحث محور پياده در 
حدفاصل ميدان شهيد بهشتى تا آتشكده به عنوان يكى 
از مهمترين فضا هاى مركز شهر و همچنين پروژه تقاطع 
ــجد جامع و ورودى خيابان مهدى به عنوان يكى از  مس
ــال اجراى ــه بافت تاريخى تا پايان س ــادى ورودى ب  مب

 مى شود.


