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خبر كوتاه
مدیر کل صدا و سیما گیالن

استفاده از ظرفیت رسانه ها در اجرای
طرح نسخه نویسی الکترونیک

دکتر محمدباقر باقرزاده مدیرکل صدا و
سیمای گیالن در دیدار با دکتر محمدی مدیرکل
بیمه سالمت گفت  :رسانه ها از ظرفیت باالیی
برخوردارند که می توان از ظرفیت آنها در اجرای
طرحهای بزرگ استفاده کرد .وی افزود :بیمه
سالمت یک سازمان خدمت رسان ارزشمندی است
که غاطبه مردم به نحوی با آن سر و کار دارند
و در استان گیالن پنجاه درصد جمعیت استان
تحت پوشش بیمه سالمت هستند که اهمیت و
جایگاه این صنعت را نشان می دهد.در دنیای امروز
زندگی بدون رسانه قابل تصور نیست و به نوعی می
توان گفت که رسانه ها واسط پیام در دنیای امروز
هستند و نقش بسیار مهمی در اجرای سیاستهای
بیمه در حوزه اطالع رسانی و آگاهی بخشی می
توانند داشته باشند و بسیاری از مراجعات مردمی
را کم و آنها را در این زمینه توانمند کنند دکتر
باقرزاده اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک را
بسیار ارزشمند خواند و گفت :با اجرای کامل این
طرح بسیاری از مشکالت سازمان بیمه سالمت و
بیمه شدگان کاهش پیدا می کند و آگاه کردن
جامعه هدف بسیار مهم و حیاتی است .وی خاطر
نشان کرد شناخت بسیار خوبی که سازمان بیمه
سالمت از فضای رسانه و خبرنگاران این حوزه
داشته نشان می دهد که نقش رسانه های جمعی
به ویژه فرهنگ سازی به خوبی در مجموعه سازمان
درک شده است که نتیجه آن این لست که اجرای
طرحهای بزرگ بیمه ای با چالشهای کمتری مواجه
می شود .وی در پایان این دیدار ضمن تشکر از
مدیرکل بیمه سالمت استان بابت ایجاد فضای
مناسب گفتگو با رسانه ها قول همکاری همه جانبه
را درخصوص اطالع رسانی این طرح بزرگ در
استان گیالن دادند تا مردم از اقدامات ارزشمند این
سازمان باخبر و بهره مند شوند.

آب تولیدی در شهر قوشچی  50درصد
بیش از مقدار نیاز است

سرپرست معاونت بهرهبرداری و توسعه آب،
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی گفت:
آب شرب مورد نیاز شهر قوشچی از محل یک حلقه
چاه 20،لیتر در ثانیه بوده و با توجه به نیازبه  14لیتر
درثانیه در اوج مصرف ،آب تولیدی دراین شهر ،حدود
 50درصد بیش از مقدار نیاز است.سرپرست معاونت
بهرهبرداری و توسعه آب ،شرکت آب و فاضالب
استان آذربایجان غربی گفت :آب شرب مورد نیاز شهر
قوشچی از محل یک حلقه چاه 20،لیتر در ثانیه بوده
و با توجه به نیازبه  14لیتر درثانیه در اوج مصرف ،آب
تولیدی دراین شهر ،حدود  50درصد بیش از مقدار
نیاز است.مقداد اسکندرپور با بیان اینکه آبرسانی به
شهر قوشچی در قالب طرح آبرسانی با استفاده از یک
حلقه چاه در منطقه کهریز صورت می گیرد ،اظهار
داشت :خط انتقال آب به این شهر از جنس ُچدن با
قطر  ٣١٥ميليمتر اجرا شده است و يك حلقه چاه
احتياطى نيز در جوار چاه اصلى حفر گردیده تا در
صورت بروز اتفاق و يا خرابى در چاه اصلى ،از اين
چاه استفاده شود.وی با اعالم اینکه در تأمين و انتقال
آب از چاه تا مخزن ذخيره شهر ،هیچگونه مشکل و
یا کمبودی وجود ندارد ،افزود :داليل افت فشار آب
در داخل شبكه كه گاهاً موجب نارضايتى برخى از
شهروندان مي گردد ،توسط شركت آب و فاضالب
در حال بررسى است كه احتماالً فرسودگى شبكه و
يا پايين بودن قطر لوله هاى شبكه ميتواند از داليل
طى صورتجلسه اى كه با حضور
آن باشد.وی گفتّ :
رئيس سازمان برنامه و بودجه و مديريت ارشد آب و
فاضالب استان امضاء شده است ،مقرر گرديده تا در
سال جارى ،اعتبار مورد نیاز براى اصالح شبكه اين
شهر از محل اعتبارات استانى تأمين گردد .اسکندر
پور در خصوص قطعی آب در روستای قولنجی هم
گفت :مشکل قطعی آب در قولنجی به علت سوختن
موتورپمپ بود که از اتفاقات متداول در سیستم
آبرسانی است.

تشریح برنامه های هفته حجاب و عفاف
در اسالمشهر

میثم مرادی از برگزاری ویژه برنامه های هفته
عفاف و حجاب دراداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
اسالمشهر خبر داد.در آستانه فرا رسیدن هفته عفاف
و حجاب ،نشست بررسی برنامه های عفاف و حجاب با
حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر
و مدیر مسئول مؤسسه مد و لباس گل چرخ در محل
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اسالمشهر
برگزار شد.این نشست در راستای ترویج فرهنگ
عفاف و حجاب و استحکام بنیان خانواده و به منظور
مقابله با تهاجم فرهنگی و پیرامون اجرایی نمودن
برنامه های هفته عفاف و حجاب در شهرستان برگزار
شد.میثم مرادی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهرستان اسالمشهر در این نشست با اشاره به بخش
هایی از فعالیت های اداره ارشاد در این زمینه گفت
 :مقوله حجاب و عفاف الزم و ملزوم یکدیگر هستند
که افراد جامعه با لحاظ نمودن آن می توانند باعث
رشد  ،ارتقاء و بالندگی فرهنگ حجاب و عفاف و
سبک زندگی ایرانی  -اسالمی به نسل های آینده
شوند.مرادی در ادامه از تعامل و همکاری بوجود آمده
بین اداره ارشاد و موسسه مد و لباس ابراز خرسندی
کرد و به تشریح برنامه های اجرایی این هفته از جمله
برگزاری کالس های آموزشی و برپایی نمایشگاه مد
و لباس با رعایت پروتکل های بهداشتی پرداخت.
در ادامه نقابت ،مدیر مسئول موسسه مد و لباس
گل چرخ آمادگی خود را برای اجرای برنامه های
فرهنگی و هنری در این هفته اعالم نمود .گفتنی
است مدرس رشته های عملی خیاطی و طراحی در
دانشگاه سوره ،عضو رسمی انجمن طراحان پارچه
و لباس در ایران  ،مدرس هنری صدا و سیما در
برنامه های به خانه برمی گردیم و خانه فیروزه ای
 ،برگزاری  18نمایشگاه مد و لباس  ،ثبت اختراع
الگوهای انحصاری لباس مخصوص اندام های ایرانی
به نام الگوهای شانجو  15 ،سال مؤسس آموزشگاه
رسمی فنی و حرفه ای  ،دارای مدرک طراحی و
دوخت از دانشگاه های هنر مد در فرانسه و برارا
در ایتالیا و مدرک از مدیر خانه مد و لباس ایرانی
اسالمی از افتخارات خانم فرحناز نقابت مدیر مسئول
این موسسه می باشد.

بعد از دوازده روز بیماری سخت و طاقت فرسا
و سوختن در تب  ،لرز و استخوان درد و سرفه های
مدام و با اسکن ریه هایم پی به مبتال شدن به کرونا
بردم.آمبوالنس سریع منو به بیمارستان رازی اهواز
منتقل و پس از معاینه و بررسی وضعیت الجرم به
بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ( )ICUمنتقل
شدمدر شنیده ها شنیده بودم وقتی در هر شهری
کالنتر باشه همه چیز آرام و مردم در آرامش تمام
هستند ،ولی شنیدن کی بود مانند دیدن .اونم
آرامشی که بواسطه کالنتری واقعی حاکم باشد.
کالنتری که بدون ستاره روی سینه و اسلحه در
دست فقط دست در دست خدا دارد و بجای نشان
ستاره طالیی روی سینه خود قلبی طالیی درون
سینه دارد*.صحبت از مرد ازرشمند و فداکاری
است که در روز ایثار امسال جایزه ملی ایثار را
از دست معاون ریاست جمهوری دریافت کرده* و
بدون کوجکترین وقفه و استراحت با تیم متخصص
همراه خود ( پرستاران و دیگر اطباء ) شبانه روز
در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کاری کرده
است کارستان .بله صحبت از آقای *دکتر فرهمند
کالنتری است*.می خوام به بهانه سپاس از کادر
درمان از دکتران فوق تخصص گرفته تا کارگران
هر بخش که بی نیاز از این سپاس هستند و برای
کسانی که همچون من تا قبل از بستری شدن بی
اطالع از معنی و مفهوم ایثار و فداکاری هستند نا
نوشته هایی از عشق و مسئولیت در حرفه ی شما را
ثبت و یاد اوری کنم .روایتی که بنا به فرمایش مقام
معظم رهبری چیزی کم از ایثار جانانه  ۸سال دفاع
مقدس را ندارد.نمی دانم چقدر و چند بار وقتی

شهرستان

دستانی که در دست خداست

معلمتان می پرسید می خواهید چه کاره شوید
و چگونه با شوق و با انگشتی اشاره به آسمان می
گفتند ؛ *” دکتر  ،پرستار “* و امروز به یقین

می توان گفت که این موهبت و مسئولیت اگر چه
از پی سال ها تالش خستگی نا پذیرتان به دست
آمده اما به ضرس قاطع بر داشتن درد از دل درد
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اخبار
مندان و پرستاری شان تا پای جان ! مسئولیتی
نبوده که خداوند به بهانه آموختن کتاب و جزوه به
شما هدیه کرده باشد  ،بلکه بی گمان  ،انگشتی
از آسمان به شما اشاره کرده ! آن انگشت هم
اکنون دستی شده در دستان شما .شما برگزیده
شده ائید برای روزهای سخت ! برای همین روزهای
تنهایی و برای روزهایی که انسان در جستجوی
معجزه و رحمت الهی در زمین ،دست به آسمان
است و امید وار.من به چشم خود دیدم که شما
یک دست در دست بیمار دارید و دست دیگر در
دست خدابگذارید به عنوان یک انسان برگشته از
آن دنیا و بیمار شفا یافته و مهمان  ۲۰روزه ی
شما در  ICUبرایتان بنویسم؛ در این روزهایی
که دستی به دوستی و نه آغوشی به گرمی نمی
تواند حتی برای عزیز ترین عزیزان باز شود و دوری
اجباری بر احساسات حاکم است  ،آغوش گرمتان
همچون مسیج (ع) بی پروا باز است و به لطف
خداوند عزوجل دست شفا به سوی بیماران دراز
می کنید و به قیمت جان شیرینتان پذیرای ایشان
هستید.صبر و استقامتتان  ،پایداری و مقاومتتان
 ،گذشت و فداکاریتان در این روزهای سخت ،
هرگز فراموش نمی شود.امروز روز امتحان است و
شما به فضل الهی و دعای خیر آحاد ملت ایران از
این امتحان الهی نیز با سالمتی و سربلندی بیرون
خواهید آمد .ان شاءاهلل .و وظیفه شرعی و اجتماعی
ما هم ایجاب میکند با رعایت تمامی پروتکل های
بهداشتی باری مضاعف بر دوش شما فرشتگان
سبک بال نباشیم .خداوند حافظ و ناصر تان باشد.
و ما توفیقنا الی باهلل.

شهردار هشتگرد:

طرح بازآفرینی شهر هشتگرد  ،راهکاری برای ساماندهی بافت فرسوده خواهد بود
جلسه هماهنگی تهیه طرح بازآفرینی شهر هشتگرد به ریاست
مهندس یگانه شهردار هشتگرد و با حضور مهندس اخالقی معاونت
امور عمرانی فرماندار و سایر اعضای ستاد در سالن جلسات شهرداری
برگزار شد .شهردار هشتگرد با اشاره به اهمیت باز آفرینی شهری
در ساماندهی بافتهای فرسوده و ناکارآمد  ،تامین زیرساختها و نیز
محرومیت زدایی حاصل از اجرا  ،آنرا راهکاری موثر در ساماندهی
بافت فرسوده دانست .یگانه افزود  :شهرداری به عنوان دبیرخانه
بازآفرینی وظیفه هماهنگی بین دستگاههای عضو را دارد و نیاز است
تا با پیگیری فرمانداری شهرستان  ،همکاری دستگاههای اجرایی و
خدماترسان در این زمینه بیشتر باشد .شهردار هشتگرد با بیان اینکه
نیاز است تا دستگاههای اجرایی در یک اقدام مشترک زیرساختهای
اجرای طرحهای بازآفرینی را فراهم کنن د خواستار ارسال اطالعات
الزم به شهرداری جهت شروع کار و تهیه و تدوین طرح جامع
بازآفرینی شد .وی با بیان اینکه برخی از مناطق بخش جنوبی شهر
در اولویت پروژههای بازآفرینی شهری خواهد بود خاطرنشان کرد:
اقدامات زیرساختی با رویکرد عدالت محوری در محالت مختلف شهر
شروع شده و تدوین این طرح می تواند راهبری برای توسعه و پیشرفت
شهر باشد .مهندس یگانه افزود :طرحی که با عنوان بازآفرینی به

منظور تجدید حیات و تحول در بافت های فرسوده مطرح شده است
فقط کالبدی نیست ،بلکه باید از نظر اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
 ،عملکرد بافت را تغییر و جریان زندگی شهروندان ساکن در این
بافتها را مطلوبتر کند و توجه به مدیریت بحران و تاب آوری در
مقابل بالیای طبیعی و حوادث نیز از جمله مسایل مهمی است که
باید در تدوین آن منظور گردد .
براساس ماده  ۱۶قانون حمایت از احیا ،بهسازی و نوسازی بافت
های فرسوده و ناکارآمد شهری و با هدف جلب همکاری و مشارکت
کلیه دستگاه های ذیربط در فرآیند بازآفرینی پایدار محدوده ها و
محله های هدف ،برنامه های احیا ،بهسازی و نوسازی شهری به
منظور تحقق حقوق شهروندی ،ارتقای کیفیت زندگی ،بازیابی هویت
شهری  ،مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین کلیه عوامل
مرتبط در سطح ملی و محلی با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری
ایرانی-اسالمی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و
وزارت کشور ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و
شورای عالی استان ها ،سند ملی راهبردی احیا ،بهسازی و نوسازی
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در سال  ۱۳۹۳در هیئت دولت
مورد تصویب قرار گرفت و برخی از شهرهای کشور توانسته اند با تهیه

طرح جامع و شناسایی محالت و مناطق هدف اقدامات موثری در
این زمینه انجام دهند.امیدواریم این طرح که با حمایت فرمانداری
شهرستان و پارلمان شهری و پیگیری مجدانه مهندس یگانه شهردار
هشتگرد و کارشناسان شهرداری و نیز مشارکت دستگاههای خدمات
رسان شروع گردیده به نتیجه ای مطلوب رسیده و شاهد ارتقاء مولفه
های سکونت در شهر مرکز شهرستان ساوجبالغ باشیم.

تماس مستقیم تلفنی شهردار اصفهان با برخی از شهروندان
شهردار اصفهان که پیش از این از طریق اداره
ارتباطات مردمی 137شهرداری ،به صورت مستقیم
پاسخگوی تلفنی جمعی از شهروندان اصفهانی بود،
امروز از محل دفتر خود مستقیما با آن دسته از
شهروندانی که در برنامه قبلی موفق به گفتگو با
شهردار نشده بودند ،تماس گرفت و دغدغه های
آنان را شنید .اوایل تیرماه شهردار اصفهان با اعالم
قبلی و عمومی به شهروندان ،به مدت  4ساعت
خود شخصا به صورت مستقیم پاسخگوی تماس
های تلفنی شهروندانی بود که در سامانه  137ثبت
نام کرده و سواالت یا درخواست هایی از شهردار
اصفهان داشتند .در مدت زمان  4ساعت ،شهردار
اصفهان موفق شد تماس  60نفر از  160نفر شهروند
ثبت نام کننده را پاسخ دهد .شهردار اصفهان در آن
زمان اعالم کرد در اولین فرصت ،به صورت تلفنی

پاسخگوی دیگر شهروندان باقی مانده خواهد بود.
به همین دلیل شهردار اصفهان ،امروز از طریق
تماس تلفنی با این افراد ،درخواست ها و مشکالت
آنان را شنید و در لحظه ،به مدیران مربوط ارجاع
داد و یا با آن ها تماس گرفت .قدرت اله نوروزی،
شهردار اصفهان پس از پایان این تماس ها پیرامون
این پاسخگویی تلفنی ،اظهار کرد :پیرو اعالم
عمومی و به دلیل اینکه امکان پاسخگویی حضوری
به شهروندان در پی شیوع کرونا وجود نداشت از
طریق اداره ارتباطات مردمی  137شهرداری به
درخواست های شهروندان پاسخ دادیم که در آن
روز بیش از  160نفر از شهروندان درخواست گفت
و گو داشتند اما تنها موفق به پاسخگویی  60نفر از
این عزیزان ظرف  4ساعت متوالی شدیم.
وی تصریح کرد :قول داده بودیم که با افراد

جامانده تماس بگیریم .این قول عملی شد و امروز
نیز زمان خوبی به این افراد اختصاص پیدا کرد،
شخصا با این افراد تماس گرفته و گفت و گو
کردم .وی با بیان اینکه بیش از همه نفس عمل
برای این افراد جالب بود ،اظهار کرد :مردم در این
گفت و گوها مشکالت خود را مطرح می کردند
و از مشکالتی می گفتند که تاکنون حل نشده
است ،بنابراین دستورات الزم را برای پیگیری این
مشکالت به مدیران مربوطه در شهرداری صادر
کردیم تا مسائل این شهروندان پیگیری شده
و نتیجه کار را در قالب گزارش در اختیار من
بگذارند.شهردار اصفهان ادامه داد :برخی از مسائل
مطرح شده توسط مردم مسائل شخصی نیست و
احساس مسئولیت اجتماعی ویژه این شهروندان
را می رساند که باعث شده آنها پیگیر رفع این

مشکالت باشند که از این دسته از شهروندان بسیار
سپاسگزارم .نوروزی افزود :نحوه و نوع ارتباط با
مردم و اینکه آیا به صورت مستقیم و در قالب
مالقات های مردمی دیدار خواهیم داشت یا به
همین شکل تلفنی مشکالت آن ها را می شنویم،
موضوعی است که بستگی به شرایط ناشی از کرونا
دارد و هنوز مشخص نیست .وی تاکید کرد:
بسیاری از شهروندان با وجود داشتن مشکالت،
از خدمات ارائه شده توسط شهرداری رضایت
داشتند و این رضایت را به من اعالم می کردند
که این موضوع باعث تشویق برای مجموعه مدیران
شهرداری است .شهردار اصفهان گفت :اگر اقدامی
در شهر صورت گرفته و ما شاهد نشاط و سرزندگی
در شهر هستیم بدون شک ناشی از یک کار جمعی
در شهرداری بوده است.

ملی مسکن به جای واحد
متقاضیان شهرهای کوچک استان اصفهان در طرح اقدام ِ
مسکونی ،پالک مسکونی دریافت میکنند

معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان
مسکن بیش از  ۳۸شهر استان
اصفهان خبر داد :درطرح اقدام ملی
ِ
مقرر است ،طی قرارداد اجاره موقت ،یک پالک مسکونی به دو نفر
واجد شرایط واگذار میشود.ایمان طاهر معاون مسکن و بازآفرینی
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ،با بیان اینکه در شهرهای
کوچک استان به جای ساخت واحد مسکونی پالک مسکونی واگذار
میشود اظهار کرد :در جهت حفظ فرهنگ ساخت واحدهای ویالئی
و جلوگیری از افزایش هزینههای باال سری ساخت برای متقاضیان
شهرهای کوچک در استان اصفهان مقرر گردیده است؛ دولت بجای
ساخت و ساز ،یک پالک مسکونی را طی قرارداد اجاره موقت به دو
نفر واجد شرایط واگذار کند.وی افزود :این اقدام در بیش از  ۳۸شهر

استان انجام میشود و دولت فقط نقش نظارتی خود را در اجرای
ساخت و مراحل آن ایفا میکند.معاون مسکن و بازآفرینی اداره کل راه
و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه در این شهرها متقاضیان
می توانند خود نسبت به تهیه نقشه ،اخذ پروانه و انتخاب پیمانکار
ساخت اقدام نمایند .اذعان داشت :سعی شده است نوع طرح ها به
گونهای باشد که هر متقاضی بتوانند از یک حیاط اختصاصی برخوردار
باشد.وی با بیان اینکه در طرح اقدام ملی استان ،برای فرهنگیان
اراضی مورد نیاز در حال واگذاری به تعاونیهای مسکن آموزش و
پرورش میباشد .گفت :با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در اولین
جلسه کمیته تامین مسکن فرهنگیان و در اجرای تفاهمنامه دو وزارت
شوپرورش” زمین برای احداث  ۵هزار و ۱۰۰
“راهوشهرسازی” و “آموز 

واحد در شهرهای فوالدشهر ،بهارستان ،گلپایگان ،مجلسی ،تیران،
سدهلنجان و شهرضا تامین گردیده است.طاهر در خصوص عملیات
اجرایی تعدادی از پروژههای مسکن استان تشریح کرد :این ادارهکل با
تعدادی از پروژههای خودمالک که در سالهای قبل عملیات اجرایی
آنها آغاز شده بود در قیمتی متعادل به توافق رسیده است لذا بر این
اساس در برخی از شهرهای استان همچون سدهلنجان ،قهدریجان،
گلپایگان ،نوشآباد و شاهینشهر متقاضیان تایید شده که توانایی
تامین مبلغ اولیه بیشتری را نسبت به سایر متقاضیان دارند میتوانند
از ظرفیت این پروژهها که پیشرفت آنها بین  ۲۰تا  ۱۰۰درصد است
استفاده کنند .همچنین با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته
عملیات اجرایی مابقی پروژهها از مرداد ماه آغاز خواهد شد

تحقق گازرسانی ایمن و پایدار در استان اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،با
اشاره به روند مثبت گازرسانی در سطح این
استان گفت :هدف ما ،حفظ گازرسانی پایدار
و ایمن است.در مراسم تودیع و معارفه معاون
مهندسی و اجرای طرح ها و رئیس خدمات فنی
مهندسی شرکت گاز استان اصفهان ،مدیرعامل
این شرکت با تاکید بر همدلی و داشتن تعهد
در کار بیان داشت :خوشبختانه کارکنان معاونت
مهندسی این شرکت از دانش فنی و تخصص
خوبی برخوردار هستند.مهندس علوی ،خاطر
نشان ساخت :شرکت گاز استان اصفهان یکی از
بزرگترین توزیع کنندگان گاز طبیعی در سطح
کشور به شمار می رود و در حال حاضر  110شهر
و  1060روستای استان ،در مجموع بیش از یک
میلیون و  870مشترک از نعمت گاز برخوردار
هستند .وی ،گفت :ارائه خدمات مبتنی برکیفیت
در این شرکت از اهمیت باالیی برخوردار است
و برای مجموعه ای که صاحب جایزه سرآمدی

و بهبود مستمر وزارت نفت در سطح تندیس
است و در مسیر تعالی حرکت می کند ،توجه
به کیفیت خدمات در همه بخش ها اعم از؛
بازاریابی ،طراحی و نقشه کشی ،اجرای پروژه ها،
فنی ،نظارت ها ،بازرسی ها ،ترمیم ترانشه ها،

امور پیمان ها ،کاال و  ...اجتناب ناپذیر است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،با تاکید
بر کار تیمی ،مدیریت دانش و انتقال تجربیات
به یکدیگر افزود :رمز اصلی و مقدم موفقیت یک
تیم ،داشتن صداقت ،گذشت و یکرنگی است،

دانش و تخصص کارکنان زمانی نتیجه مطلوب
دارد که بر پایه اصول اخالقی باشد.
مهندس علوی ،با بیان اینکه معاونت مهندسی
و اجرای طرح ها جایگاه استراتژیک و راهبردی
در این مجموعه دارد ،افزود :کارکنان این بخش
باید از نظر چابکی و مسئولیت پذیری در صدر
باشند و دانش فنی خود را مطابق با تکنولوژی
و دانش های نوین همواره بروز رسانی نمایند.
در این نشست از زحمات غالمرضا اسماعیلیان به
عنوان معاون سابق مهندسی و اجرای طرح های
این شرکت که پس از  35سال خدمت به افتخار
بازنشستگی نائل آمده تقدیر و تشکر شد و حکم
معاون جدید و رئیس خدمات فنی مهندسی قرائت
گردید .الزم به ذکر است ،محمدرضا حسن پور به
عنوان سرپرست معاونت مهندسی و اجرای طرح
ها و محمد عسگرزاده به عنوان سرپرست خدمات
فنی و مهندسی شرکت گاز استان اصفهان منصوب
و معرفی شدند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان عنوان کرد:

سالیانه  2171میلیمتر از آب سدهای
استان تبخیر میشود

مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان
همدان از تبخیر سالیانه  2171میلیمترآب
پشت سدهای همدان خبر داد.به گزارش روابط
عمومی شرکت آب منطقهای استان همدان،
مهندس منصور ستوده با بیان اینکه میزان
تبخیر آب پشت سد اکباتان ساالنه  3/2میلیون
مترمکعب است ،اظهار کرد :از مابقی سدهای
استان  5سد درحال بهره برداری با توجه به
گستردگی سطح آب بهطور میانگین ساالنه 8
میلیون مترمکعب تبخیر میشود.ستوده افزود:
گاهی شنیده میشود برخی رسانه ها از تبخیر
 60درصدی آب پشت سدها میگویند اما این
مطلب پشتوانه علمی ندارد و میزان تبخیر به
متغیرهای مختلفی وابسته است .اطالعات دقیق
میزان تبخیر در اختیار وزارت نیرو است.وی
پتانسیل حجم و میزان
تصریح کرد :با توجه به
ِ
آب نگاه داری شونده در سدهای استان حدود
 11میلیون مترمکعب تبخیر می شود.متوسط
پتانسیل تبخیر ساالنه در جهان  ۷۰۰میلیمتر
و در ایران برابر با  ۲۱۰۰میلیمتر است و این
موضوع نشان میدهد که تبخیر ساالنه در ایران
سه برابر متوسط تبخیر ساالنه جهانی است.
معاون مالی و اقتصادی شهردار خبر داد:

بدهی  ۴۵٠میلیارد ریالی شهرداری
همدان به بانکها تسویه شد

قائم مقام شهردار همدان از وصول مطالبات
شهرداری همدان از دستگاه های دولتی به میزان
 ۴۵٠میلیارد ریال خبر داد..به گزارش مدیریت
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان،
رضا ابرار خرم قائم مقام شهردار همدان در
این باره اظهار کرد :سال گذشته و در حالی که
اوضاع مالی اقتصادی کشور ،دولت و حوزههای
عمرانی استانها شرایط مناسب نداشت ،در بحث
درآمدهای شهرداری همدان اتفاقات خوبی رقم
خورد.معاون مالی و اقتصادی شهردار همدان
افزود :با تالش و پیگیری های صورت گرفته،
مطالبات  ۴۵٠میلیارد ریالی شهرداری همدان از
دستگاه های دولتی از طریق اخذ اوراق دولتی به
بانک های شهر ،ملت ،مسکن و تجارت پرداخت
و به صورت کامل تسویه شد که با این اقدام
توانستیم از لیست سیاه بانکها خارج شویم.
وی در ادامه افزود :این موضوع در قالب ظرفیت
بند “و” تبصره  ۵قانون بودجه سال  ١٣٩٨بابت
مطالبات شهرداری از دستگاه های بدهکار
دریافت شد و به صورت تهاتر با بدهی های
بانکی سنوات گذشته شهرداری تسویه شد.ابرار
خرم در ادامه تصریح کرد :در سال  ٩٩نیز این
اقدام ادامه خواهد داشت و در صورت اخذ اوراق
دولتی ،بدهی  ١٠٠میلیارد ریالی شهرداری به
بانک های انصار و پست بانک پرداخت و بدین
ترتیب کلیه ی بدهی های مدیریت شهری به
صورت کامل تسویه خواهد شد.
به همت شهرداری اسالمشهر درحال انجام است:

تجهیز و تکمیل بوستان شهیدحاج قاسم
سلیمانی

تجهیز و تکمیل بوستان  ۵/۶هکتاری
شهیدحاج قاسم سلیمانی با شتاب پیش می
رود.هوشمند عسگریان رئیس سازمان سیما،
منظر و فضای سبز شهری شهرداری اسالمشهر،
با اشاره به روند پرشتاب تجهیز و تکمیل بوستان
۵/۶هکتاری شهید حاج قاسم سلیمانی ،از آغاز
آبگیری دریاچه مصنوعی بوستان ۵/۶هکتاری
حاج قاسم سلیمانی در شهرک امام حسین(ع)
شهرستان اسالمشهر خبر داد.عسگریان در این
خصوص اظهار داشت :عملیات احداث بوستان
حاج قاسم سلیمانی از پروژه های مهم شهرداری
در افزایش سرانه های تفریحی و فضای سبز در
شهرک امام حسین(ع) می باشد که روند اجرای
آن با پیشرفت قابل توجه ای در حال انجام
است.رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهری در ادامه افزود :از شاخص ترین امکانات
این بوستان میتوان به احداث دریاچه مصنوعی
اشاره نمود که پس از اتمام مراحل مختلف
عملیات عمرانی احداث آن ،مرحله آبگیری آن
از هفته گذشته آغاز شد.وی با بیان اینکه احداث
و بهره برداری از این بوستان نویدبخش فصلی
تازه در توسعه این شهرک می باشد ،گفت :در
این بوستان امکانات منحصربفرد دیگری نیز در
دست اجرا می باشد که از جمله آنها میتوان به
احداث شهربازی مدرن ،کافه رستوران(استفاده
از یک فروند هواپیمای مسافربری) ،آبشار ۸
متری ،زمین فوتبال و  ...اشاره نمود.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
آذربایجان غربی عنوان کرد:

رشد  ۶درصدی تعداد سفر انجام شده
برای حمل و نقل کاال در سال جاری

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
آذربایجان غربی گفت در سه ماهه نخست سال
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد رشد
 ۶درصدی تعداد سفر انجام یافته برای حمل و نقل
کاال در استان بوده ایم .مدیرکل راهداری و حمل
و نقل جاده ای آذربایجان غربی با اعالم خبر فوق
گفت  :در سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۱۹۴
هزار بارنامه جهت حمل و نقل کاال در استان صادر
شده است .ارسالن شکری افزود  :همچنین با رشد
 ۲۴درصدی تعداد بارنامه صادره در بخش حمل و
نقل سیمان در استان نزدیک به  ۶۹هزار سفر بوده
که تناژ حمل شده نیز در این بخش با رشد ۳۲
درصدی به رقم بالغ بر یک میلیون و  ۱۷۶هزار تن
رسید .وی گفت  :تناژ حمل شده کاال در استان نیز
در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۱۰درصد رشد را با حجم بالغ
بر  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار تن نشان می دهد .این
مقام مسئول اظهار کرد :تا پایان خرداد ماه سال
جاری تعداد رانندگان فعال باری استان بالغ بر ۲۷
هزار نفر و تعداد ناوگان باری استان هم معادل این
تعداد بوده و متوسط عمر ناوگان نیز نزدیک به ۱۵
سال است.

