
زینب برومند-در گفتگویی 

رسانه  چاشنی  ب��ا  صمیمی 

ای پ��ای صحبت ه��ای رئیس 

شبکه بهداشت مانه و سملقان 

نشستیم و از عملکرد یک ساله 

وی از دهه فجر ۹۴ تا دهه فجر 

شبکه  پرسیدیم.رئیس   ۹۵

سملقان  و  م��ان��ه  ب��ه��داش��ت 

سیاست های این شبکه را در 

راستای سیاست های کلی حوزه سالمت،سیاست های 

ابالغی مقام معظم رهبری، سیاست های افزایش با کیفیت 

جمعیت، اقتصاد مقاومتی، سیاست های دول��ت تدبیر و 

امید، قوانین برنامه پنجم و طرح تحول سالمت دانست 

و گفت: شبکه بهداشت و درم��ان مانه و سملقان با حدود 

۱۸ مرکز بهداشتی درمانی روستایی ،۶۴ خانه بهداشت 

و ۵ پایگاه فوریت پزشکی مستقر در جاده های شهرستان 

مشغول خدمت رسانی به همشهریان است.دکتر بازخانه 

ای با اشاره به حوزه درمان این شهرستان افزود: در حوزه 

درمان هم بیمارستان ۳۲ تخت خوابی پورسینا با اجرای 

بسته های تحول سالمت در حال ارائه خدمات به بیماران 

این شهرستان است.دکتر بازخانه ای از اخذ مجوز کلینیک 

ویژه برای بیمارستان ۳۲ تخته خوابی پورسینا خبر داد و 

اظهار کرد: این کلینیک با زیربنای ۱۰۰۰ متر برای این 

شهرستان مصوب ش��ده اس��ت.وی با بیان ای��ن مطلب که 

حدود ۳۵ نفر طی ۲ سال گذشته در بخش آموزش این مرکز 

،فارغ التحصیل شده اند بیان کرد:حدود ۱۲ آمبوالنس در 

بیمارستان و پایگاه های این شهرستان در حال فعالیت است.

وی از اخذ مجوز ۷ مرکز بهداشتی درمانی روستایی خبر 

داد و گفت:این مراکز در روستاهای خرتوت، خرمده، اینچه 

سفلی، اسالم آباد، مالحسن، 

چمن بید و روستای زرد ساخته 

خواهد شد.وی ابراز امیدواری 

کرد:  امسال فعالیت ۲ مرکز 

مردم  مشارکت  با  بهداشتی 

در روستای خرتوت و اینچه 

سفلی به بهره برداری برسد.

مجوز  اخ��ذ  از  همچنین  وی 

۱۰ خانه بهداشت خبر داد 

و اظهار کرد: مرکز جامع سالمت شهری با پایگاه ۱ ،۲ راه 

ان��دازی شده است و مجوز پایگاه ۳ هم گرفته شده است.

وی  رسالت مرکز جامع سالمت شهری و پایگاه ها را ارائه 

خدمات فعال به جامعه شهری با جمعیت ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر 

دانست و خاطرنشان کرد:بسته های تحول سالمت در قالب 

۷ بسته شامل)کاهش فرانشیز، ماندگاری، ارتقای ویزیت، 

تجویز زایمان طبیعی ،ارتقاء کیفیت هتلینگ،بیماران خاص 

و متخصصین مقین در بیمارستان در حال اجرا است.وی 

میزان رضایتمندی همشهریان از خدمات مرکز بهداشت 

مانه و سملقان را ۸۵ درصد اعالم و عنوان کرد: این آمار 

نسبت به استانداردهای جهانی قابل قبول  و مطلوب است.

وی اولویت های مهم خود در برنامه آینده را راه ان��دازی 

، پیگیری ارتقای تخت های بیمارستان،  مراکز مصوب 

ارتقای خدمات دندانپزشکی و ارتقای مرکز آموزش عالی 

فوریت های پزشکی دانست و ادامه داد : مجوز بازسازی و 

نوسازی ۳ مرکز فرسوده در شهرهای قاضی،پیش قلعه و 

بهکده رضوی هم اخذ شده است که با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ 

میلیون تومان در فاز اول و ۲۰۰ میلیون تومان در فاز دوم با 

مشارکت کمیته برنامه ریزی شهری و دانشگاه علوم پزشکی 

تامین اعتبار شده است.
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در گفت وگویی با  رئیس شبکه بهداشت مانه و سملقان و ارائه گزارش عملکرد یک ساله عنوان شد:

بهداشت در خدمت سالمت خانواده

رئیس شرکت برق مانه و سملقان از رشد ۱۰۰ درصدی 

پ��روژه ه��ای شرکت ب��رق ای��ن شهرستان خبر داد و گفت: 

تعداد کل پروژه های سال ۹۵،  ۱۶۷ پروژه با مبلغ کل ۴ 

میلیاردو  ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات داخلی 

شرکت تامین اعتبار شده که نسبت به سال گذشته رشد ۱۰۰ 

درصدی داشته است .دلبری با بیان این مطلب که از ابتدای 

سال جاری تا کنون تعداد ۸۰۰ کنتور برق برای متقاضیان 

نصب شده است اف���زود:۸۰ کیلومتر از شبکه های فشار 

ضعیف در سطح شهرستان شبکه سیمی است که به کابل 

خود نگهدار تبدیل شده است و این امر عالوه بر بحث ایمنی 

باعث خاموشی ها و تاثیرات زیست محیطی ) عدم نیاز به 

شاخه زنی ( شده است . وی اظهار کرد: مقرر است طی سال 

آتی کلیه شبکه های 

ف�����ش�����ار ض��ع��ی��ف 

کابل  به  شهرستان 

خود نگه دار تبدیل 

ش����ود.وی ب��ا اش��اره 

به اینکه کلیه شبکه 

ه��ای ف��ش��ار ضعیف 

شهر آشخانه درسال 

جاری تبدیل به کابل خود نگه دار شده است  ابراز کرد: تعداد 

۱۱ دستگاه ترانسفور ماتور هوایی با اعتبار حدود ۸ هزار و 

۵۰۰ میلیون ریال )از محل اعتبارات داخلی (جهت رفع افت 

ولت نقاط مختلف شهرستان نصب شده است.

 خبر خوش رئیس  آبفای شهری
 به مانه و سملقانی ها

و  آب  اداره  رئ��ی��س 

فاضالب شهری در 

گفتگو با خبرنگار ما 

از بهره برداری پروژه 

ه��ای چ��اه شماره ۶ 

آشخانه و چاه شماره 

۲ قاضی در دهه فجر خبر داد و گفت: حفاری چاه 

شماره ۲ قره میدان هم به اتمام رسیده است.رمضانی 

با بیان این مطلب که ۲۵ عدد فشارسنج در شبکه 

جهت پایش فشار آب در شهرهای آشخانه ، قاضی و 

پیش قلعه نصب شده است افزود: ۲ عدد شیر فشار 

شکن ب��رای مدیریت فشار شبکه در آشخانه نصب 

شده است.وی از شروع اجرای پروژه اصالح ، توسعه 

و بازسازی انشعابات شهرهای آشخانه و قاضی و 

همچنین از شروع اجرای پروژه کنترل هوشمند مخزن 

مسکن مهر توسط دوربین های مدار بسته خبر داد و 

اظهار کرد: پروژه نصب ۵۶۵ فقره انشعابات فاضالب 

مسکن مهر هم به اتمام رسیده است.وی از اتمام پروژه 

تله متری)کنترل از راه دور( منابع و مخازن در شهر 

های آشخانه،قاضی و پیش قلعه خبر داد  و اظهارکرد: 

شبکه گذاری خطوط اصلی فاضالب شهری به طول ۷ 

هزار و ۵۶۷ متر در شهر آشخانه انجام شده است.وی 

با بیان این مطلب که پروژه اصالح شبکه  و بازسازی 

انشعابات در شهرآباد طی قرارداد سال ۹۴ به اتمام 

رسیده است عنوان کرد: خارج از مدار کردن لوله های 

فرسوده تمام کوچه هایی که در طرح اصالح شبکه 

قرار گرفته هم انجام شده است.رمضانی از پیگیری و 

اجرای عقب نشینی مخزن ۵۰۰ جاده بیار خبر داد و 

گفت: پروژه های چاه شماره ۶ اشخانه و چاه شماره ۲ 

قاضی در دهه فجر افتتاح می شود.

 در گفت وگو با فرماندار 
مانه و سملقان عنوان شد:

 گام هایی برای توسعه 
مانه و سملقان

ف���رم���ان���دار م��ان��ه و 

س���م���ل���ق���ان ض��م��ن 

ت����ب����ری����ک س�����ی و 

ه��ش��ت��م��ی��ن ب��ه��ار 

پ���ی���روزی ب���ه م��ق��ام 

معظم رهبری و ملت 

پ��رور  شهید  و  غیور 

شهرستان مانه و سملقان به گام های توسعه این 

شهرستان طی ۳ ساله دولت تدبیر و امید خبر داد و 

گفت: در حوزه بهداشت و درمان قبل از دولت تدبیر 

و امید در این شهرستان ۱۲ پزشک عمومی بدون 

پزشک متخصص در حال خدمت بودند که این تعداد 

طی ۳ ساله دولت تدبیر و امید به ۳۰ پزشک عمومی 

و ۱۶ پزشک متخصص ارتقاء یافته است.

غ��الم��رض��ا ع��وض زاده ب��ا ب��ی��ان ای��ن مطلب ک��ه در 

دولت قبل تنها ۱۱ مرکز بهداشتی درمانی در این 

شهرستان در حال فعالیت بود اف��زود: این رقم در 

دولت تدبیر و امید به ۱۷ مرکز بهداشتی درمانی 

رسیده است.

وی با بیان این مطلب که در حال حاضر ضریب نفوذ 

گاز طبیعی در شهرهای تابعه این شهرستان ۱۰۰ 

درصد و در روستاها ۸۷ درصد می باشد اظهار کرد: 

عملیات گازرسانی در ۲۶ روستای دیگر نیز در حال 

اجراست. 

وی با اشاره به حوزه نوسازی مدارس بیان کرد: در 

حال حاضر ۳۰ پروژه مدرسه سازی در حال انجام 

اس��ت که از ای��ن تعداد ۲۰ پ��روژه به بهره ب��رداری 

رسیده است و ۱۰ پروژه تا مهر ماه سال آینده افتتاح 

می ش��ود.وی درصد برخورداری این شهرستان از 

راه های روستایی در دولت قبل را ۵۶ درصد اعالم 

و عنوان کرد: این رقم در دولت تدبیر و امید به ۷۹ 

درصد رسیده است.

وی گریزی به اق��دام��ات ۳ ساله بنیاد مسکن این 

شهرستان زد و ادامه داد: تا سال ۹۲ فقط ۱۶ روستا 

از نعمت طرح هادی در این شهرستان برخوردار بودند 

که این رقم  در حال حاضر به ۳۵ روستا با اعتبار بالغ 

بر ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون رسیده است.وی به پروژه 

های تاثیر گذار این شهرستان طی ۳ ساله دولت تدبیر 

و امید اشاره و اظهار کرد: طی ۳ ساله اخیر بیش از 

۲۰۰ میلیارد تومان در حوزه های مختلف شهرستان 

سرمایه گذاری و هزینه شده است.

رشد ۱۰۰ درصدی پروژه های شرکت برق مانه و سملقان
اهم فعالیت های امور آب و فاضالب شهری مانه و سملقان

جمعطرحجاریشرح عملیات

۱۱-۳تعمیر و تعویض شیرآالت

۱۲۰۶۷حوضچه چینی

۵۲۲۷۳۳۵۳نوسازی انشعابات

۱-۱نصب شیر تخلیه

۲۰۷-۲۰۷تعویض کنتورهای خراب

۷۷۲۳۰۳۱۱۰۲توسعه شبکه

۴۸۲۳۴۲۰۳۹۰۲اصالح شبکه

۳۹۳-۳۹۳نصب انشعابات آب

۴۸۹۶-۴۸۹۶کلرسنجی

۲۰ کیلومتر-۲۰ کیلومترشست و شوی شبکه

۲۰۶۴۶۷۹-۲۰۶۴۹۷۹تولید آب

۱۲۵۰۱۲۵۰-اجرای خطوط انتقال

۷۹۱۷۷۹۱۷-اجرای شبکه فاضالب

۵۶۵۵۶۵-نصب انشعابات فاضالب


