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گزارش صندوق بازنشستگی کشوری 
استان همدان 

استان  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیر   - همدان 
صندوق  مشترک  بازنشستگان  تعداد  گفت:  همدان 
بازنشستگی استان همدان 33226 نفر که از این تعداد 
بازنشسته  نفر  تعداد 3633   ، بازنشسته  نفر   27713
متوفی ، تعداد 1400 نفر شاغل متوفی و تعداد 480 نفر از 

کارافتاده می باشند.   
افشـار بیـان داشـت تعـداد شـاغلین دسـتگاههای اجرایی 
کـه مشـترک صنـدوق بـوده و کسـور ات بازنشسـتگی آنـان 
بـه صنـدوق پرداخـت میگـردد 24960 نفـر مـی باشـد . یکـی 
از شـاخص تریـن اقدامـات در سـال جـاری صـورت گرفتـه 
پرداخـت حـدود 6 میلیـارد تومـان وام ضـروری بـه 1124 نفـر 
از بازنشسـتگان و وظیفـه بگیـران بـدون اخـذ وثیقـه بـا مبلـغ 
5 میلیـون تومانـی بـوده اسـت که به حسـاب متقاضیـان واریز 
شـده است.افشـار در ادامـه از پیگیـری احـداث دو پـروژه خانـه 
امیـد در شهرسـتان همـدان و نهاونـد خبـرداد . وی اظهـار 
داشـت :  پـروژه خانـه امیـد همـدان بـا متـراژ 6۳0 مترمربـع 
بـا پیشـرفت فیزیکـی 70 درصـد و در شهرسـتان نهاونـد با 50 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی در حـال احـداث می باشـند. افشـار 
اظهـار داشـت: ایـن مجموعـه فرهنگـی و آموزشـی بـا طرحـی 
جدیـد در یـک طبقه سـاخته خواهد شـد کـه دارای بخش های 
مختلفی همچون سـالن اجتماعات، نمازخانه، سـالن ورزشـی، 
اتـاق پزشـک، کتابخانـه و آمفـی تئاتر می باشـد. مدير صندوق 
بازنشسـتگی استان با بیان اینکه بیشـترین آمار افراد بازنشسته 
متعلـق بـه شهرسـتان همدان اسـت گفـت: دومین خانـه امید 
همـدان نیـز پـس از واگذاری زمین مربوطه از سـوی شـهرداری 
گلنـگ زنـی خواهـد شـد. وی بـا بیـان اینکه سـاخت خانه های 
امیـد از برنامه هـای مهم صندوق بازنشسـتگی کشـوری اسـت 
افـزود: ارتقـاء و بهبـود وضعیت روحی و جسـمی بازنشسـتگان، 
حضـور در اجتمـاع و خـروج از عزلـت و خانه نشـینی و تکریم و 
بزرگداشـت بازنشسـتگان از جمله اهداف این مراکز اسـت.  وی 
بیان داشـت : سـومین جشنواره مسـابقات ورزشی بازنشستگان 
اسـتان همـدان در 6 رشـته ورزشـی دو نیمـه اسـتقامت ، 
تنیس روی میز، شـنا در رشـته شـنای کرال سـینه و قورباغه، 
تیرانـدازی بـا تفنـگ بـادی، دارت و شـطرنج در دو بخش آقایان 

و بانـوان در 4 ماهـه اول سـالجاری برگـزار گردیـد. 
افشـار اظهـار داشـت : تفاهـم نامـه هایـی بـا ادارات کل 
و دسـتگاههای اجرایـی اسـتان در نشسـت هـای ماهیانـه بـا 
روسـای کانونهای بازنشسـتگی بمنظور اسـتفاده بازنشسـتگان 
از خدمـات رفاهـی در درون اسـتان همـدان اعـام نمـود. کـه 
مـی تـوان بـه تخفیـف ویـژه ۳0 الـی 50 درصدی بازدیـد از غار 
علیصـدر ، تلـه کابیـن گنجنامه ، بازدید از مکانهای توریسـتی و 
تفریحی بصورت رایگان ، اسـتفاده بازنشسـتگان از اسـتخرهای 
سرپوشیده تحت پوشش اداره کل ورزش و جوانان با 50 درصد 
تخفیف در مرکز اسـتان و شهرسـتانها ، اسـتفاده بازنشسـتگان 
و خانـواده آنـان از امکانـات سـازمان بهزیسـتی اسـتان نظیـر ) 
فیزیوتراپـی ، توانبخشـی ، گفتاردرمانـی ، شـنوایی سـنجی ( 
بصورت رایگان ، اسـتفاده بازنشسـتگان با تخفیف 50 درصدی 
از سـینماهای اسـتان. وی در پایـان : از زحمـات و حمایـت های 
اسـتاندار محتـرم همـدان ، روسـای کانونهـای بازنشسـتگی 
اسـتان و همچنیـن مدیـران کل دسـتگاههای اجرایـی اسـتان 
بابـت ارائـه خدمـات مطلـوب بـه جامعه پیشکسـوتان تشـکر و 

قدردانـی نمودند.

در محله های مختلف سطح شهر سمنان برگزار می شود:

دوشنبه های بانشاط همراه با جشنواره 
فرهنگی ورزشی

سمنان - حسین بابامحمدی 
:دوشنبه های با نشاط همراه 
فرهنگی  جشنواره  با 
ورزشی با هدف ایجاد نشاط 
و  همبستگی  و  اجتماعی 
همدلی خانواده ها در محله 
شهر  سطح  مختلف  های 

سمنان برگزار می شود.
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  سرپرست 
با جشنواره  بانشاط همراه  های  برگزاری دوشنبه  از  سمنان 
فرهنگی ورزشی در سمنان خبر داد.عباس بابایی با اشاره به 
اینکه این جشنواره در محله های مختلف سطح شهر سمنان 
داشت:  اظهار  شود،  می  برگزار  هفته  هر  های  دوشنبه  در 
نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی از دوشنبه 7 مرداد ماه در 
مجتمع آوست آغاز و دوشنبه های بعدی به ترتیب درمکان 
های جهادیه جنب مدرسه 12 فروردین،مسکن مهر)سعادت(، 
بوستان چهارصد دستگاه، محله کدیورجنب امامزاده زکریا)ع( 
ساعت 21:00 اجراء خواهد شد. وی با اشاره به اینکه سازمان 
در نظر دارد با ایجاد فضایی با نشاط با هم بودن و همبستگی 
را میان خانواده ها تقویت کند، تصریح کرد: در این جشنواره 

برنامه های متنوع فرهنگی ورزشی اجراء می شود.
بابایـی هـدف از برگـزاری ایـن جشـنواره را ایجـاد نشـاط و 
شـادابی، حفظ آمادگی جسـمانی، افزایش توان روحی و ترویج 
فرهنـگ ورزش همگانـی، ایجـاد مـودت و دوسـتی و ارتقـای 

سـطح سـامت عنـوان کرد.
سرپرسـت سـازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشـی شهرداری 
سـمنان با اشـاره به فراهم کردن رشـته های مختلف ورزشی در 
ایـن جشـنواره، اظهار داشـت: بـازی های بومی و محلـی، دارت، 
هفت سـنگ، طناب کشـی، اسـکیت، ورزش های زورخانه ای، 
داژبـال، تکوانـدو، بـازی با حلقـه، برایتونیک و والیبـال از ورزش 
هایـی اسـت کـه خانـواده هـا در محیطـی متفـاوت همـراه بـا 
فرزنـدان خـود  مـی تواننـد یک روز بـه یادماندنی را بـرای خود 

در دوشـنبه هـای بانشـاط به یـادگار بگذارند.

تعمیر و بازسازی روشنایی سطح شهر 
انجام شد

شهریار _ فریبا میرزایی پندار _ علیرضا اسدی 
بازسازی روشنایی  و  تعمیر  از  شهردار فردوسیه 
سطح شهر خبر داد و افزود با توجه به این که در 
بوستان ها مشکالتی در حوزه  و  از شهر  نقاطی 
روشنایی داشتیم به همت همکاران هم در واحد 
امور شهر ،تاسیسات و همچنین همکاری بخش 

خصوصی این مشکالت مرتفع گردید
وی افـزود:  ایـن امـر موجب رضایتمندی شـهروندان 
شـده اسـت چـرا کـه وجـود روشـنایی در مسـیر هـا 
باعـث تسـهیل در رفـت و آمـد خواهـد بـود و موجـب 
آسـایش شـهروندان می شـو. وی در پایـان گفـت :  بـا 
برنامه ریزی هـای بـه عمل آمده ، انجام و ایجاد روشـنایی 
در بسـیاری از نقاط شـهر در دسـتور کار شـهرداری قرار 
گرفتـه اسـت و انشـااهلل در آینده نزدیـک هیچ نقطه ای از 

شـهر بـا مشـکات روشـنایی مواجـه خواهـد بود .

شهردار بندرعباس تاکید کرد:
لزوم کاهش مصرف آب شرب در 

آبیاری فضای سبز  
بندر عباس- کیوان حسین پور - 
شهردار بندرعباس نسبت به کاهش 
جدی میزان مصرف آب شرب در 

آبیاری فضای سبز تاکید کرد.
جلسـه  در  زاده  امینـی  عبـاس 
رسـیدگی بـه آخریـن وضعیـت فضای 
سـبز شـهر کـه بـا محوریـت کاهـش میـزان مصرف آب شـرب 
برگزار شـد، اظهار کرد: توسـعه فضای سـبز بلوار امام حسین)ع( 
همزمـان بـا توسـعه شـبکه آبیـاری غیـر شـرب در دسـتور کار 
جـدی قـرار دارد. وی بـا تاکیـد بـر تامیـن لـوازم مـورد نیـاز بـه 
منظـور توسـعه شـبکه آبیـاری فضـای سـبز بـا آب غیر شـرب، 
خاطرنشـان کـرد: افزایـش ظرفیـت آبیـاری بـا آب غیـر شـرب 
یکی از برنامه های جاری شـهرداری بندرعباس اسـت. شـهردار 
بندرعبـاس از اضافـه شـدن ظرفیـت تولید 200 متـر مکعب بر 
ثانیـه آب غیـر شـرب در پـارک داماهـی خبر داد و خاطرنشـان 
کـرد: امیدواریـم در سـال جـاری بتوانیـم تغییـرات خوبـی در 
حـوزه فضـای سـبز شـهری ایجـاد کنیـم. امینـی زاده در ادامـه 
سـخنانش نیز عنوان کرد: بهسـازی میادین شـهر نیز به عنوان 
یکـی دیگـر از برنامـه های در دسـتور کار شـهرداری بندرعباس 
اسـت. شـهردار بندرعباس بیان کرد: حذف آب شـرب از چرخه 
آبیاری فضای سـبز باید با سـرعت بیشـتری دنبال شـود. هومن 
رفیعـی بنـدری، شـهردار منطقـه یک بندرعبـاس نیـز در ادامه 
ایـن جلسـه گفـت: بـا اولویـت قـرار دادن توسـعه فضای سـبز، 
در صـدد ایجـاد تغییـرات قابـل توجه هسـتیم. وی خاطرنشـان 
کرد: توسـعه شـبکه آب غیر شـرب در بلوار امامت خلیج فارس، 

داماهـی و بلـوار گاز در دسـتور کار قـرار دارد.

نشست شهردار منطقه یک گرگان و 
مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان 

بمنظور احداث ایستگاه تقلیل فشار در 
محدوده شهرک آپادانا

گـرگان - بمنظـور تقویت خطـوط گازرسـانی در محدوده 
شـهرک آپادانـا و احـداث ایسـتگاه نقلیل فشـار در آن منطقه، 
نشسـت صمیمـی بـا حضـور مهنـدس رحیمـی، مدیرعامـل 
شـرکت گاز اسـتان گلسـتان و مهنـدس افروشـه ، شـهردار 
منطقه 1 شـهر گرگان برگزار گردید.در این دیدار و در فضایی 
دوسـتانه بـا هدف گسـترش همکاریهای فی مـا بین، مهندس 
رحیمـی ضمـن تقدیـر از مسـاعدت و تعامـات شـهرداری 
بـا شـرکت گاز در رونـد گازرسـانی و بیـان ضـرورت توسـعه 
زیرسـاخت هـای شـهری، خواسـتار مسـاعدت و همـکاری 
در احـداث و راه انـدازی ایسـتگاه تقلیـل فشـار در محـدوده 
شـهرک آپادانـا بـا هـدف تقویـت و توزیـع متـوازن شـبکه 
هـای گازرسـانی و اسـتفاده مطلـوب همـه همشـهریان عزیـز 
از ایـن نعمـت خـدادادی و حیاتـی شـدند.در ادامـه مهنـدس 
افروشـه، شـهردار منطقـه 1 گرگان، ضمن خیـر مقدم و تقدیر 
از زحمـات کارکنـان خـدوم شـرکت گاز در امـر گازرسـانی به 
مشـترکین عزیـز این اسـتان، بر ضـرورت همـکاری و برطرف 
نمـودن معضـات شـهری علـی الخصـوص توسـعه خدمـات 
عـام المنفعـه تاکیـد و بـا اشـاره بـه اینکـه شـهرداری با کمک 
دسـتگاههای اجرایی اسـتان در راسـتای حل مشـکات مردم 
گام بـر مـی دارد، اظهـار داشـت نسـبت بـه همـکاری در روند 
احـداث ایسـتگاه مزبـور مسـاعدت هـای ویـژه خواهنـد نمود.

روند بازسازی واحدهای خسارت 
دیده در مراوه تپه تشریح شد

گرگان - بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان گلستان،  مهندس صابری ، مدیر بنیاد 
و  طوفان  اینکه  بیان  با  تپه  مراوه  مسکن شهرستان 
سیل اخیر به 769 واحد مسکونی خسارت وارد کرد، 
روند بازسازی در این شهرستان را تشریح کرد:ایشان 
به 769  استان  در  اخیر  سیل  و  طوفان  داشت:  ابراز 
واحد مسکونی خسارت وارد کرد که بعد از ارزیابی این 
واحدها توسط کارشناسان بنیاد مشخص شد که 562 
واحد تخریبی و نیازمند احداث مجدد و 207 واحد هم 
تعمیری هستند. وی تصریح کرد: 55 واحد از این واحدها 
در شهر مراوه  و 714 واحد هم در روستاهای شهرستان واقع 
هستند که تا کنون 1140 واحد معرفی به بانک شده اند) 495 
واحد احداثی، 150 واحد تعمیری و 495 واحد معیشتی( و 
بانکها نیز تا کنون با 691 واحد عقد قرارداد کرده اند.رئیس 
ستاد بازسازی مناطق حادثه دیده شهرستان مراوه تپه با تشکر 
از همکاری مردم با بنیاد از آواربرداری 5۸ واحد، پی کنی ۳01 
واحد، اجرای فونداسیون 146 واحد، اجرای سقف 17 واحد و 
دیوارچینی و اتمام عملیات ساختمانی ۳ واحد مسکونی خبر داد 
و افزود : کار تعمیر 149 واحد مسکونی از 207 واحد تعمیری 
شروع شده که تا کنون تعمیرات 124 واحد خاتمه یافته است.

مربیان کودکان پیش دبستانی و 
خانواده هایشان  تحت آموزش زیست 

محیطی قرار میگیرند
رشت – علی حیدری :  به گزارش روابط عمومی محیط 
زیست گیالن در راستای ارتقاء سطح دانش و نگرش 
مربیان پیش دبستانی در خصوص مبانی محیط زیست 
و کسب مهارت الزم به منظور آموزش مفاهیم محیط 
با حضور  اندیشی  زیستی به کودکان ، نشست هم 
مسئولین آموزش حفاظت محیط زیست شهرستان 
های استان ، و 2 نفر از سفیران سبز ایران در سالن 
اجتماعات امام رضا ) ع ( محیط زیست گیالن برگزار 

گردید .
بـه گـزارش روابـط عمومـي حفاظـت محيـط زيسـت 
گيـان علـی اصغرروشـنی کارشـناس آمـوزش و پژوهـش  
محیـط زیسـت در ایـن نشسـت و هم اندیشـی با ارائـه پاور 
پوینـت ،  فراینداجرایـی پـروژه بسـته آموزشـی کتـاب کار 
وراهنمـای آمـوزش محیـط زیسـت ویـژه مربیـان پیـش 
دبسـتانی و کتاب مبانی آموزش محیط زیسـت و مشـارکت 
خانواده ها را برای کارشناسـان در جهت تسـهیل در تربیت 
نسـلی آگاه و مسـئولیت پذیـر و دوسـتدار محیـط زیسـت 
جهـت کمـک به حل چالش های زیسـت محیطـی و ترویج 
فرهنـگ محیط زیسـتی در حیطه آمـوزش و انتقال مفاهیم 
زیسـت محیطـی در غالـب فعالیت هـای کاری بـه کودکان 
پیـش دبسـتانی آمـوزش دادنـد . درپایـان آقـای محمدی و 
خانم بحری 2نفر از سـفیران سـبز ایـران بعنوان نمایندگان 
رسـمی مجموعـه فعـاالن محیط زیسـت نیز اعـام آمادگی 
نمودنـد کـه در فراینـد ارتقـا مهارت مربیان پیش دبسـتانی 
و همایـش هـا و جشـن ها همکاری الزم را با محیط زیسـت 

بصورت داوطلبانه داشـته باشـند

اخبار ایراناخبار ایران با حضور استاندار صورت گرفت:

برگزاری سی و نهمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در استان قزوین
قزوین - سی و نهمین جلسه شورای حفاظت از منابع 
آب اســتان قزوین با حضور استاندار، معاون عمرانی 
استانداری، رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان، مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای قزوین 
و جمعی از مدیران دســتگاههای اجرایی در ســالن 

جلسات استانداری برگزار گردید.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت آب منطقـه ای قزوین، 
مهنـدس زاهـدی اسـتاندار قزویـن ضمن اشـاره بـه حفاظت 
و بهـره بـرداری بهینـه از منابـع آب اسـتان بیـان داشـت: در 
خصـوص  موضـوع آب سـه منظر زیسـت محیطـی، اقتصاد و 

اجتماعـی بایـد بـا هم لحـاظ و اجرایـی گردد.
اسـتاندار قزویـن افـزود: اگـر بـه ایـن سـه موضوع بـا نگاه 
ویژه ای توجه نگردد در بحث زیسـت محیطی دچار خشـکی 
دریاچـه های اسـتان منجمله اله آبـاد و دریاچه نمک خواهیم 
بـود. در بحـث اقتصـاد نیز باید معیشـت مردم دیده شـود و از 
مصـرف بیـش از حد و غیر قانونی آب در راسـتای حفظ منابع 
آبـی اسـتان جلوگیـری و برخـورد قاطـع با متخلفـان گردد و 
همچنیـن از منظـر اجتماعـی نیـز با بروز خشکسـالی شـاهد 
مهاجـرت هـای گسـترده ای خواهیـم بود که موجـب بوجود 
آمـدن مشـکات سیاسـی و امنیتی برای منطقـه خواهد بود.
 مهنـدس زاهـدی عنـوان داشـت: بـا توجـه بـه شـرایط 
موجـود و تغییـرات اقلیمـی امـکان دارد مجـدداً شـاهد دوره 
هـای خشکسـالی در اسـتان و بالطبـع آن در کشـور باشـیم 

لـذا از هـم اکنـون بایـد حفـظ و حراسـت از منابـع آبـی را در 
اولویـت قـرار داده و بـا اسـتفاده از شـیوه های آبیـاری نوین و 
کشـت گلخانـه ای مـی توانیـم ضمـن افزایـش تولیـد و بهره 
وری در جهـت صرفـه جویـی در مصـرف آب نیـز قـدم هـای 

برداریم. بزرگـی 
در ادامـه مهنـدس ملکـی مدیر عامل شـرکت آب منطقه 
ای قزویـن اسـتان قزویـن را اسـتانی صنعتـی و کشـاورزی 
برشـمرد و افـزود: اگـر بدنبـال حفـظ و توسـعه کشـاورزی و 
صنعـت در اسـتان باشـیم بایـد بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمی 
منطقـه منابـع موجـود و محـدود آب را حفاظـت و حراسـت 
نماییـم و مهمتریـن وظیفـه ما نیز حفظ این منابـع آبی برای 
نسـلهای آینـده مـی باشـد. مهنـدس ملکـی با اشـاره بـه این 
موضـوع کـه هـدف دولـت از بـروز رسـانی طـرح هـای نویـن 
آبیـاری در بحـث کشـاورزی حفـظ و صیانـت از منابع آب می 
باشـد و نـه توسـعه آن عنـوان نمـود: بـا آبیاری نویـن و الگوی 
کشـت مناسـب در منطقـه مـی توانیم تولیـد را تا چنـد برابر 
افزایـش و مصـرف آب را بـه نصـف مصـرف کنونـی کاهـش 
دهیـم. مدیـر عامل شـرکت آب منطقه ای قزویـن بیان نمود: 
ایـن شـرکت در سـال گذشـته بـا نصـب بیـش از 600 کنتور 
هوشـمند بـر روی چاههـای کشـاورزی و صنعتـی موفـق بـه 
کسـب مقـام برتـر در حـوزه نصـب کنتورهای هوشـمند بین 

شـرکت هـای آب منطقـه ای سـطح کشـور گردید.
وی افـزود: از ابتـدای سـال زراعـی جـاری تـا کنـون 174 

میلیـون متـر مکعـب آب از سـد طالقـان بـه اسـتان قزویـن 
منتقـل شـده کـه از این حجم آب 40 میلیـون متر مکعب آن 
جهت تغذیه مصنوعی دشـت اختصاص داده شـده همچنین 
۳2 میلیـون متـر مکعـب نیـز از طریـق رودخانـه هـا تغذیـه 
مصنوعـی صـورت گرفتـه کـه جمعـاً تاکنـون میـزان تغذیه 
مصنوعـی اختصـاص داده شـده 72 میلیـون متـر مکعـب 
مـی باشـد کـه در 40 سـال گذشـته بـی سـابقه بـوده و ایـن 
امـر موجـب کاهـش افت سـطح آب هـای زیر زمینی دشـت 
قزویـن از 16۸ سـانتی متـر بـه حـدود 90 سـانتی متر شـده 
اسـت. مهنـدس ملکـی مدیـر عامـل شـرکت آب منطقـه ای 
قزوین انجام خدمات گشـت و بازرسـی، انسـداد چاههای غیر 
مجـاز، انجـام مطالعـات مدیریـت جمـع آوری و هدایـت آب 
هـای سـطحی، مطالعـات و عملیاتـی کـردن بـازار آب، طرح 
ملـی فرهنگـی و آموزشـی دانـش آمـوزی نجـات آب دشـت 
قزویـن و خدمـات مهندسـی و بازرسـی فنـی بر کنتـور های 
هوشـمند را از مهمتریـن پـروژه هـای موجود در طـرح احیاء 
و تعـادل بخشـی برشـمرد. مهنـدس ملکـی در بخش دیگری 
از صحبـت هـای خـود با اشـاره به طرح سـازگاری بـا کم آبی 
عنـوان داشـت: نظـر بـه اهمیت ایـن موضوع سـازگاری با کم 

آبـی حالـت فرا بخشـی پیـدا نموده اسـت. 
تکلیـف  وتعییـن  رسـیدگی  رونـد  در  تسـریع  ایشـان 
بـرداری، تسـریع در نصـب  بهـره  فاقـد پروانـه  چاههـای 
کنتورهـای هوشـمند آب و بـرق بـر روی چاههـای تعییـن 

تکلیـف شـده، لـزوم اجـرای سیسـتم آبیـاری نویـن و بهـره 
بـرداری بهینـه از منابـع آبـی، افزایش مشـارکت های مردمی 
بـا هـدف حفظ سـرمایه گـذاری انجام شـده از سـوی مردم را 
از جملـه مزایـای اجـرای طرح سـازگاری با کم آبی در اسـتان 
برشـمرد. در خاتمـه مهندس ملکی با اشـاره بـه 1702 حلقه 
چـاه فـرم 5 موجـود در اسـتان افـزود: اسـتان قزویـن اولیـن 
اسـتان در سـطح کشـور بوده که توانسـته کلیه چاههای فرم 
5 را پلمـپ نمایـد و در ادامـه نیـز بـا تعیین تکلیـف باز 11۸۸ 
حلقـه چاههـای فـرم 1 در اسـتان به میـزان ۳20 میلیون متر 
مکعـب آب در سـال صرفـه جویـی و در آبخوان دشـت قزوین 

ذخیـره می گـردد.

قم - استاندار قم با بيان اينكه مستنداتي كه از سوي مديران اجرايي 
ارشد استان هستند  ارائه مي شوند مبناي تصميم گيري مسئوالن 
گفت: گروه های کاری اقتصادی ،سرمایه گذاری و گردشگری مبنای 

ارائه نظرات کارشناسی است .
 به گزارش روابط عمومي استانداري قم دكتر بهرام سرمست استاندار قم در 
جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان قم، طي سخناني با 
اشاره به گزارش وضعيت اشتغال و تسهيات بانكي ارائه شده از سوي سازمان 
برنامه و بودجه استان قم اظهار كرد: دبیرخانه کارگروه اقتصادی نباید آماری 

ارائه دهد که نسبت به آن قطعیت حاصل نشده است.
وی اصـاح فرایندهـا در شـیوه آمارگیـری را بـرای اتخـاذ تصمیمـات 
منطبـق بـا واقعیات ضروری دانسـت و افزود: طرح های پیشـنهادی بايسـتي 

بـه همـراه ابهامـات موجـود بـه دبیرخانـه بـرای تصمیم گیـری ارائه شـوند.
سرمسـت تصريـح كـرد: کمیتـه نظارتی بـرای رفـع ابهامات بین سـامانه 
کارا و گزارش دسـتگاه های اجرایی باسـتي تشـکیل شـود. مقام عالي دولت 
در اسـتان قـم بـا بيـان اينكه مسـتنداتي كه از سـوي مديـران اجرايـي ارائه 
مي شـوند مبناي تصميم گيري مسـئوالن ارشـد اسـتان هسـتند خاطرنشان 
كـرد: گزارشـات دسـتگاه هـاي دولتـي پيـش از ارائـه در جلسـات کارگـروه 
اقتصـادی، اشـتغال و سـرمایه گـذاری بايسـتي در توسـط گـروه هـای کاری 

مورد بررسـي و کارشناسـی قـرار بگيرند.

تبریز - فالح: استاندار آذربایجان شرقی گفت: ورود 
ابتدای سال جاری  از  گردشگران داخلی به استان 
87 درصد و گردشگران خارجی 37 درصد نسبت 

به سال قبل افزایش یافته است. 
همایـش  حاشـیه  در  پورمحمـدی  محمدرضـا  دکتـر 
پیـاده روی خانوادگـی در تبریـز، گفت: تبریز شـهر اولین ها 
و مهـد علـم، ادب وعرفـان و شـهر عامه هـا و سـرداران 

شـهید اسـت. وی از تمـام هموطنان برای سـفر بـه تبریز و 
آذربایجان شـرقی دعوت کرد و ادامه داد: آذربایجان شـرقی 
بـا طبیعت بکر و زیبـای خود می تواند میزبان بسـیار خوبی 
برای هموطنان عزیز و گردشـگران خارجی باشـد. اسـتاندار 
آذربایجان شـرقی همچنین با اشـاره به برگزاری رویدادهای 
مختلف ورزشـی و فرهنگی در اسـتان، بـر حمایت مدیریت 
ارشـد اسـتان از اسـتمرار برگـزاری ایـن رویدادهـا بـا هدف 

افزایش نشـاط اجتماعـی تأکید کرد. دکتـر پورمحمدی در 
ایـن مراسـم که در مسـیر جـاده ائل گلی تبریز برگزار شـد، 
10 کمک هزینه سـفر بـه عتبات عالیات را بـه عنوان جایزه 
برنامه هـای  اجـرای  کـرد.  هدیـه  شـرکت کنندگان  بـرای 
متنـوع و شـاد ورزشـی و هنـری از دیگـر برنامه هـای ایـن 
همایـش بود که از شـبکه های سـوم سـیما و سـهند نیز به 

طور مسـتقیم پخش شـد.

نوری  ترانسفورماتور  از  محمدی-  رحمان   - اهواز 
اندازه گیری ولتاژ و جریان سه فاز برای پست های 
نشانی  آتش  در پست  ولت،  کیلو  توزیع 132  فوق 
اهواز شرکت برق منطقه ای خوزستان رونمایی شد.

معـاون برنامـه ریـزی و تحقیقـات ایـن شـرکت، گفت: 
در ایـن پـروژه تحقیقاتـی دانـش فنـی طراحـی و سـاخت 
انـدازه گیـری ولتـاژ و جریـان نسـل دوم  یـک سیسـتم 
ترانسـفورماتورهای انـدازه گیـری نـوری بـرای رده ولتاژی 
1۳2 کیلـو ولت کسـب شـده و نصب آن بـرای اولین بار در 

ایـن سـطح ولتـاژی بصورت عملیاتـی با موفقیت در پسـت 
آتـش نشـانی اهـواز بـه انجام رسـیده اسـت.

سـید مهرداد بادی موسـوی افـزود: طراحی و سـاخت 
ایـن پـروژه بـه کارفرمایـی بـرق منطقـه ای خوزسـتان بـا 
اعتبـاری بالـغ بـر یـک میلیـارد و 500 میلیـون ریـال در 

پژوهشـگاه نیـرو انجام شـده اسـت.
وی انـدازه گیـری ولتـاژ و جریـان خطوط فشـار قوی را 
از مهمتریـن پارامترهـای موثر در نگهـداری و تامین انرژی 
الکتریکـی پایـدار در شـبکه های قـدرت دانسـت و تصریح 

 OCT کـرد: از ویژگـی های ترانسـفورماتور نـوری جریان
مـی تـوان بـه امـکان انـدازه گیـری پارامترهـای الکتریکی 
در پهنـای بانـد فرکانسـی زیـاد و حالـت های گـذر، وزن و 
حجـم بسـیار کـم در مقایسـه با CT هـای متـداول، دقت 
انـدازه گیـری بـاال و بـازه وسـیع تـر انـدازه گیـری، امکان 
انـدازه گیـری و حفاظت جریـان به صـورت یکپارچه بدون 
محدودیـت در تعـداد خروجـی هـا، سـهولت در اسـتخراج 
پارامترهـای کیفـی و امـکان ارتبـاط از طریـق فیبـر نوری 

بیـن دسـتگاه ترانـس نوری بـا اتاق کنتـرل اشـاره کرد.

اصفهان - مرادیان - مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
تامین  برای  اخیر  سال  چند  در  گفت:  اصفهان  استان 
و  داران  پایدار آب شرب  مردم شهرستان)شهرهای  

دامنه( بیش از 350 میلیارد ریال هزینه شده است.
مهنـدس هاشـم امینـی اعـام کـرد: در فصـل بهـار و 
تابسـتان  سـال جـاری بـا اینکـه شـاهد افزایـش دمـای بـی 
سـابقه بودیـم امـا بـا این وجـود  آب شـرب پایدار بـا بهترین 
کیفیـت  در اختیـار بیـش از 25 هـزار جمعیـت ایـن منطقه 
قـرار گرفـت. وی بـه اقداماتـی که منجـر به تامین پایـدار آب 
شـرب مـردم شهرسـتان فریـدن گردید اشـاره کـرد و خاطر 
نشـان سـاخت:آب شـرب شهرسـتان فریـدن از طریـق منابع 
محلـی تامین می شـود و بـا توجه به خشکسـالی های پیاپی 
حفـر وتجهیـز چاههـا  در دسـتور کار قرار گرفـت مدیر عامل 

شـرکت آب وفاضـاب اسـتان اصفهـان  بـه تعـداد چاهها در 
مـدار بهـره بـرداری پرداخـت و خاطرنشـان سـاخت:در حال 
حاضـر 7 چـاه بـا دبـی حـدود 100 لیتـر در ثانیه آب شـرب 
مـرم شهرسـتان فریـدن را تامین مـی کند این در حالیسـت 
کـه در چنـد سـال گذشـته تنهـا از طریـق۳ فقـره چـاه آب 
شـرب مردم این شـهر سـتان تامین مـی گردیـد. وی احداث 
مخـازن ذخیـره را یکـی از عوامـل دسترسـی پایدار مـردم به 
آب شـرب برشـمرد و تصریـح کرد:تکمیـل مخـزن 2 هـزار 
مترمکعبـی شـهر داران و در دسـتور کار قـرار دادن احـداث 
مخـزن هـزار متـر مکعبی شـهر دامنه بسـیار موثـر در تامین 

پایـدار آب شـرب منطقـه فریـدن بوده اسـت
مهنـدس هاشـم امینـی کیفیـت آب شـرب شهرسـتان 
فریـدن را مـورد تایید مراکـز ذی صاح دانسـت و اعام کرد: 

در چند سـا گذشـته با نصب و راه اندازی دسـتگاه RO ،آب 
شـرب بـا کیفیت مطلـوب در اختیار مردم قرار مـی گیرد این 
در حالیسـت کـه همـه روزه آب شـرب ایـن منطقـه از لحاظ 
کیفـی مـورد نظـارت دسـتگاههای ذیصـاح از جملـه مرکز 
بهداشـت قرار می گیـرد. وی افزود: آب شـرب منطقه فریدن 
بسـیار سـالم و بهداشـتی اسـت و کامـا کیفـی مـی باشـدو 

عـاری از هـر گونـه   آلودگی میکروبی و شـیمیایی اسـت.
مدیرعامل شـرکت آب وفاضاب اسـتان اصفهان رفع افت 
فشـار آب را یکـی دیگـر از اقدامات در راسـتای توزیع عادالنه 
آب در شهرسـتان فریـدن برشـمرد و عنـوان کرد:بـا نصـب 
شـیرهای فشـار شـکن ،زون بنـدی شـبکه توزیع و اسـتفاده 
از سیسـتم تلـه متـری آب شـرب با فشـار یکسـان در اختیار 
مـردم قـرار می گیرد . وی با تاکید بر اصاح شـبکه فرسـوده 

کـه کاهـش هـدر رفـت آب را بدنبـال دارد تصریح کـرد:در 2 
سـال گذشـته بیـش از  6 کیلومتـر از شـبکه فرسـوده شـهر 
داران اصـاح و بازسـازی شـد که اجـرای این عملیـات باعث 
شـد هـدر رفت آب از ۳۸ بـه ۳0 درصد کاهش یابد همچنین 
اصـاح و بازسـازی شـبکه توزیـع اسـتمرار دارد تا هـدر رفت 
شـبکه بـه 15 درصـد کاهـش یابـد.  مهنـدس هاشـم امینی 
گفـت: اگـر مصـرف را از طریـق شـیرهای فشـار شـکن، زون 
بندی شـبکه توزیع،سیسـتم تله متری ،و برنامه های فرهگی 
مدیریـت نمـی کردیـم قطعـا مـردم در طـول شـبانه روز آب 

کافـی در اختیار نداشـتند .

استاندار آذربایجان شرقی خبر داد؛

افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی به استان

رونمایی از ترانسفورماتور نوری اندازه گیری ولتاژ در پست های فوق توزیع خوزستان

در چند سال اخیر صورت گرفت:

سرمایه گذاری 350 میلیارد ریالی برای تامین پایدار آب شرب شهرستان فریدن

استاندار قم تاكید كرد:

گروه های کاری اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری مبنای ارائه نظرات کارشناسی است

برگزار شد  به تازگی جلسه ای در شهرداری اسالمشهر   اسالمشهر- 
رسد؛  می  گوش  به  اسالمشهر  مردم  برای  خوش  خبرهای  آن  از  که 
اخباری از جنس رویدادهای خوب و مثبت براساس گزارشی که مرکز 
ارتباطات شهرداری اسالمشهر منتشر کرده، با توجه به سرفصل های 
گشایش  راستای  در  و  اسالمشهر  سالجاری شهرداری  عمرانی  بودجه 
های ترافیکی ،موضوع اجرای پروژه های شاخص وکالن  برای امسال در 
نظر گرفته شده است که همین روزها باید منتظر آغاز عملیات اجرایی 

آنها باشیم
احـداث تقاطـع غیـر همسـطح میدان نماز و همچنین 2 عرشـه پـل روگذر  در 
محـور اصلی شـهر در دسـتور کار شـهرداری قرار گرفته اسـت. یکـی از این تقاطع 

هـا در کنـار شـهرک اللـه و از انتهـای مسـیر  24 متری شـمالی  در حـال احداث 
بـه خیابـان برنده سـیفی یا همـان خیابـان بیمارسـتان تامین اجتماعی می رسـد 
و تقاطـع بعـدی مربـوط بـه کمربنـد شـمالی شـهر اسـت.   در ایـن جلسـه نحـوه 
تعامـل و چگونگـی طراحـی و اجـرای این پـروژه ها و نیـز تأمین منابـع مالی برای  
اجـرای  همزمـان ایـن دو پـروژه شـاخص مـورد بررسـی قـرار گرفـت. فرضیـه ی 
اجـرای ایـن دو پـروژه توسـط یـک کارگـزار و مجـری واحـد بـا در نظـر گرفتـن 

ماحظـات معمـاری ، اقتصـادی و فرهنگـی به منظـور دقت عمل در اجـرای پروژه 
ونیـز کاهـش تعهـدات مالـی شـهرداری یکـی از نـکات قبـال توجه در این جلسـه 
بـوده اسـت. مرکـز ارتباطات شـهرداری اسامشـهر گـزارش داده کـه  تفاهم نامه 
اولیـه میـان شـهرداری وقـرارگاه حضـرت خاتـم االنبیاء بـرای قطعی شـدن ا به 
تصویـب شـورای شـهر و تائیـد فرمانـداری  نیـاز دارد.  امیـد مـی رود شـورا و 

فرمانـداری هـم بـه سـرعت مراحل ایـن کار را بـه انجام برسـانند.

عزم شهرداری اسالمشهر برای اجرای پروژه های كالن وگره گشا  

بعد از آغاز مترو حاال نوبت به تقاطع غیر همسطح میدان نماز رسید

تبریز - فالح: استاندار آذربایجان  شرقی در آیین تودیع و معارفه رئیس 
گزارش  به  بنا  شرقی  آذربایجان  استان  گفت:  استان  دادگستری  کل 
شورای امنیت کشور، امن ترین و پاک ترین استان کشور است که نقش 

دستگاه قضایی در کسب این عنوان، بسیار ویژه و تاثیرگذار است. 
دکتـر محمدرضـا پورمحمـدی بـا قدردانـی از تاش هـا و خدمـات دسـتگاه 

قضایـی و تعامـل مثبـت مسـئوالن قضایـی بـا مدیـران اجرایـی اسـتان، گفـت: 
حجت االسـام مظفـری در جایـگاه ریاسـت کل دادگسـتری اسـتان و بـه عنـوان 
یـک اندیشـمند و حقـوق دان واقعـی، همـواره در کنـار مدیریـت اجرایـی اسـتان 
بـرای رفـع مشـکات تـاش کردنـد و امیـدوارم در مسـئولیت جدیـد هم منشـأ 
خیـر و برکـت باشـند. وی همچنیـن انتصاب موسـی خلیل اللهی به عنـوان رئیس 
کل دادگسـتری آذربایجـان شـرقی را نیـز تبریـک گفـت و افـزود: ایشـان نیـز از 
دادسـتان ها و حقوق دان هـای مسـلط و پـرکار هسـتند کـه قطعـا در مسـئولیت 
جدیـد بـا تعامـل و همـکاری همـه مدیـران اسـتان موفق خواهنـد بود. اسـتاندار 
آذربایجـان شـرقی در بخـش دیگـری از سـخنان خود آشـنایی مردم بـه حقوق و 
تکالیـف خـود را شـاخص سـواد در دنیـای کنونـی دانسـت و گفت: انتظـار داریم 
دسـتگاه قضایـی اسـتان، اهتمـام ویـژه ای نسـبت بـه آشـنایی مـردم بـا حقوق و 
تکالیـف خـود داشـته باشـد و صداوسـیما و رسـانه های جمعی نیـز در تحقق این 

امـر، نقش آفرینـی کننـد. پورمحمـدی همچنیـن خواسـتار تخلف زدایـی توسـط 
دسـتگاه قضایـی شـد و ادامـه داد: توجه به این مهـم، کاهـش پرونده های قضایی 
و شـکایات را بـه همـراه خواهـد داشـت؛ بسـیاری از کشـورها نیـز به این سـمت 
حرکـت کـرده و عناویـن تخلفـات را کاهـش داده انـد. وی تصریح کرد: بـاال بودن 
تعـداد پرونده هـای شـکایت و تخلفـات، شـاخص خوبـی بـرای دسـتگاه قضایـی 
نیسـت و انتظـار داریـم قـوه قضائیـه در عیـن برخـورد بـا مفسـدان و مجرمـان، 
نسـبت بـه کاهـش عناویـن تخلفـات اقـدام کننـد. پورمحمـدی افـزود: کاهـش 
پرونده هـای جـرم و تخلـف و میـزان تـاش در جهت پیشـگیری از تخلفـات باید 
جـزو ماک هـای ارزیابـی مراکـز قضایی باشـد. در ایـن آیین که با حضـور معاون 
اول قـوه قضائیـه برگـزار شـد، ضمـن قدردانـی از خدمـات و تاش هـای 4 سـاله 
حجت االسـام حکمتعلی مظفری در سـمت ریاسـت کل دادگسـتری آذربایجان 
شـرقی، موسـی خلیل اللهی، دادسـتان تبریز به عنوان جانشـین وی معرفی شـد.

در آیین معارفه رئیس كل دادگستری استان؛

استاندار آذربایجان  شرقی خواستار تخلف زدایی توسط دستگاه قضایی شد


