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 پروژه تامين آب آشاميدني روستاي ورگيل 
بخش الموت غربي قزوين افتتاح شد

ــره  ــاد و خاط ــت ي ــت و گراميداش ــه دول ــبت هفت ــه مناس  ب
شهيدان رجايى و باهنر، پروژه آبرسانى به روستاى 'ورگيل' از توابع 
بخش الموت غربى شهرستان قزوين باحضور فرماندار، مدير امور آبفار 

شهرستان قزوين و ديگر مديران استانى افتتاح شد.

ــتان قزوين در اين  ــتايى شهرس مدير امور آب و فاضالب روس
مراسم گفت: عمليات اجرايى پروژه مذكور شامل احداث مخزن 48 
ــزار و 800 متر و  ــبكه داخلى به طول يك ه متر مكعبى، ايجاد ش

اصالح خط انتقال آب شرب به طول شش كيلومتر مى باشد.

مهندس 'بهروز نقدى بازنشين' افزود: براى اين پروژه اعتبارى 
ــده كه با بهره  ــار ميليارد و 200 ميليون ريال صرف ش بالغ بر چه
ــالم و بهداشتى  ــرب س ــتايى از آب ش بردارى از آن 28 خانوار روس

برخوردار شدند.

شناسائى و جمع آورى  6 رشته انشعاب غيرمجاز 
فضاى سبز با اقطار باال در شهر چهاردانگه

ــركت آب و فاضالب  ــى ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــتان تهران مدير امور آبفاى شهر چهاردانگه با  جنوبغربى اس
ــت: با توجه به بحران كم آبى و  اعالم خبر مذكور اظهار داش
كاهش بارندگى ها آبيارى فضاى سبز شهردارى با آب شرب 
تصفيه شده قابل توجيه نبوده و شهردارى مى بايست از منابع 

جايگزين براى تامين آب فضاى سبز خود استفاده كند . 
ــن آذرى ياد آور شد: شناسائى و جمع آورى اين  محس
6 فقره انشعاب غيرمجاز كه با اقطار باالى 1 اينچ بوده است، 
ــده وهمچنين ضريب  ــبب جلوگيرى از هدررفت آب  ش س
ــردارى را نيز  افزايش  ــاميدنى در مدار بهره ب كيفى آب آش

خواهد داد. 
ــهروندان تقاضا داريم  ــت : از ش وى در پايان اظهار داش
در صورت مشاهده هر گونه تخلف ،موارد را از طريق سامانه 
ــالع داده تا  ــركت آب و فاضالب اط ــه ش ــى 122 ب  ارتباط
برداشت هاى غيرمجاز از شبكه آبرسانى  سبب افت فشار و 
كمبود آب آشاميدنى براى شهروندان و مشتركين محترم در 

مواقع پيك مصرف نگردد . 

 تقدير از كارمندان نمونه در شركت برق
 منطقه اى سمنان

مراسم كه همزمان با مناسبت عيد سعيد غدير و ديدار 
ــمنان انجام گرفت ، ــركت برق منطقه اى س ــادات ش  با س

حجه االسالم قادرى امام جماعت شركت ضمن تبريك عيد 
سعيد غدير به تبيين واقعه غدير پرداخت .

ــى اكبر صباغ،   ــيد عل ــم مهندس س در ادامه اين مراس
ــركت برق منطقه اى  ــأت مديره و مدير عامل ش رئيس هي
سمنان با تبريك عيد سعيد غدير گفت : اميدوارم كه با رفتار 
ــيعيان حضرت على (ع)  و كردارمان در عمل از محبان و ش

محسوب گرديم.
ــويق و تنبيه در سازمان ها را به منظور  وى مكانيزم تش
رشد و تعالى افراد و سازمان دانست و افزود : اقدامات تشويقى 
ــير  و تنبيهى  بايد با هم لحاظ گردد تا همه كاركنان در مس

اهداف سازمانى و اعتالى آن گام بردارند.
ــكر و قدردانى از تالش همه  مهندس صباغ با اظهار تش
ــاى اختصاصى  ــاخص ه ــب رتبه برتر در ش كاركنان ، كس
ــك ها و بيمه ها در  ــركت ها ، بان و عمومى در بين گروه ش
سيزدهمين جشنواره شهيد رجايى استان سمنان را حاصل 
زحمات آنان دانست و گفت : با همت و تالش همه كاركنان 
به لطف الهى توانستيم از زمان اوج مصرف در تابستان جارى 

با كمترين مشكل خاموشى عبور نمائيم .

برگزارى دوره هاى آموزشى مختلف در مركز 
انتقال نفت مهرآران

دوره هاى آموزشى مهارت هاى زندگى و خودآگاهى در 
مركز انتقال نفت مهرآران برگزار شد.

ــاره به اهداف  ــرآران بااش ــس مركز انتقال نفت مه رئي
برگزارى اين دوره هاى آموزشى گفت : آشنايى با مشكالت 
ــكالت خانوادگى و نحوه  ــره زندگى ، مش ــى و روزم اجتماع
ــزارى اين  ــه اهداف برگ ــكالت از جمل ــورد با اين مش  برخ

دوره هاى آموزشى بود.
ــناخت درونى انسان ، كارهايى  كيوان مهر ادامه داد : ش
كه خواسته يا ناخواسته بر اساس اميال انجام مى دهد ، خود 
ــامل خود ،  كنترلى ، اهميت دادن به اركان اصلى زندگى ش
ــواده و اطرافيان از جمله همكاران وفاميل به عنوان ابعاد  خان
ــت كه ازمهمترين عناوين  ــان اس اصلى زندگى و وجود انس

مطرح شده دراين كارگاه هاى آموزشى بود.
ــى 100نفر  ــود ؛ در اين دوره هاى آموزش يادآور مى ش

ساعت از كاركنان اين مركز آموزش ديدند.

تردد 23 ميليون وسيله نقليه در محورهاى 
مواصالتى قزوين به ثبت رسيد

ــتان  ــدارى وحمل و نقل جاده اى اس ــر كل راه مدي
ــارى، تردد تعداد 23  ــال ج قزوين گفت: در مرداد ماه س
ــيله نقليه در محورهاى  ــون و 302 هزار و 419 وس ميلي

مواصالتى استان قزوين به ثبت رسيد. 
افشين پيرنون اظهار داشت: دستگاه هاى تردد شمار 
اين اداره كل اطالعات مربوط به سرعت غيرمجاز، سبقت 
غيرمجاز و عدم رعايت فاصله طولى وسايل نقليه عبورى 

در محورهاى مواصالتى استان را به ثبت مى رسانند.
ــاس اطالعات دريافتى از 46  سامانه  وى افزود: بر اس
ــمار برخط در محورهاى مواصالتى استان قزوين،  تردد ش
ــال جارى  ــرداد ماه س ــده در م ــردد ثبت ش ــار كل ت آم
ــيله نقليه بوده كه آمار  ــون و 302 هزار 419 وس 23ميلي
ــا 18 ميليون و 595  ــده در آزاد راهه ــردد ثبت ش كل ت
ــتان   ــزار و 385 تردد معادل 79.8 درصد كل تردد اس ه

بوده است.
ــترين ميزان ترافيك در مرداد  پيرنون بيان كرد: بيش
ماه سال جارى مربوط به بيست و ششم اين ماه بوده است 
ــت» با  در اين روز آزاد راه قزوين – آبيك «رفت و برگش
ثبت تردد 117 هزار و 817  وسيله نقليه بيشترين تردد 

را به خود اختصاص داده است.
ــوع كل تردد  ــزود: از مجم ــتا اف ــن راس وى درهمي
ــمارش شده استان، 3 ميليون و 335هزار و 729 تردد   ش
ــايل نقليه سنگين بوده  ــهم وس معادل 15.52 درصد س
ــاوه-بوئين زهرا و بالعكس  با 176 هزار  ــت. محور س اس
ــيله «معادل 50 درصد»، بيشترين سهم تردد  و 636 وس

وسايل نقليه سنگين را به خود اختصاص داده است.
ــتان  ــدارى وحمل و نقل جاده اى اس ــر كل راه مدي
ــك «تعداد  ــان ترافي ــرخ جري ــط ن ــن گفت: متوس قزوي
ــك مقطع عبور  ــاعت از ي  كل خودروهايى كه در يك س
مى كنند» در سطح كل راههاى مواصالتى استان معادل 
660 وسيله نقليه در ساعت بوده است. بيشترين متوسط 
ــوط به آزاد راه  ــان ترافيك  در مردادماه،   مرب ــرخ جري ن
ــيله نقليه در ساعت  قزوين - آبيك  با  2 هزار و 264 وس
ــت. پيرنون متوسط سرعت تردد در آزاد راهها را  بوده اس
ــاير محورهاى استان را  ــط سرعت در س 89.36 و متوس
ــترين  ــاعت عنوان كرد و گفت: بيش 76.7  كيلومتر در س
ــرعت در اين مدت 97.49  كيلومتر درساعت  متوسط س

مربوط به آزاد راه زنجان- قزوين  بوده است.
ــته تعداد 677  هزار و  ــت كه در ماه گذش گفتنى اس
746 خودرو معادل 3.15 درصد از كل تردد در محورهاى 
ــوده و 18.46  ــرعت ب ــتان داراى تخلف س مواصالتى اس
ــايل نقليه، فاصله طولى مجاز بين دوخودرو را  درصد وس
ــف عدم رعايت فاصله  ــترين تخل رعايت نكرده اند.   بيش
ــن  با 479  هزار  ــه آزاد راه آبيك- قزوي ــى مربوط ب طول

487وسيله نقليه(معادل 32.95 درصد) بوده است.

ــركت آب و فاضالب استان  ش
اصفهان طى سالهاى 92 تا 95 اصـفـهـان

ــتفاده از ظرفيت بخش  ــا اس ب
ــش از 7 هزار و 832  ــاركت مردمى بي خصوصى و مش
ــرمايه گذارى در اجراى پروژه هاى آب  ميليارد ريال س
وفاضالب در گوشه و كنار استان اصفهان در دستور كار 

قرار داد.
ــركت آب و فاضالب استان اصفهان  مديرعامل ش
ــردى را پيش  ــال اخير رويك ــان اينكه در چندس با بي
 گرفتيم كه ظرفيت بالقوه بخش خصوصى را در اجراى 
ــل درآورديم اظهار  ــاى آب و فاضالب را بالفع ــروژه ه پ

داشت: درچندسال گذشته به اين سمت پيش رفتيم كه 
ظرفيت هاى سرمايه گذارى بخش خصوصى و مشاركت 
ــود و با فراهم نمودن  ــتان شناسايى ش مردمى را در اس
زمينه هاى همكارى از ظرفيت سرمايه گذارى اين بخش 
ــه از توانمندى بخش  ــتفاده نموديم. زيرا مادامى ك اس
خصوصى استفاده شود مى توانيم خدمات خود را توسعه 
دهيم و به تناسب آن پيشرفت و كيفيت ارتقا مى يابد. 
مهندس هاشم امينى به پروژه هايى كه با سرمايه گذارى 
ــاركت مردمى در استان اصفهان  بخش خصوصى و مش
عملياتى گرديد اشاره كرد و تصريح نمود: در دولت يازدهم و 
به نوعى طى سالهاى 95-92 شركت آب و فاضالب استان 

اصفهان تكميل و اجراى تأسيسات فاضالب شهرستان هاى 
ــرمايه گذارى بيع متقابل با  مباركه و لنجان به روش س
ــات فاضالب  مبلغ 1215 ميليارد ريال، اجراى تأسيس
تيران به روش بيع متقابل سرمايه گذارى با مبلغ 546 
ميليارد ريال، تكميل تأسيسات فاضالب شهر دولت آباد 
با روش سرمايه گذارى بيع متقابل به مبلغ  140ميليارد 
ــاد به روش ــات فاضالب نجف آب  ريال، تكميل تأسيس

ــغ 1200 ميليارد  ــرمايه گذارى بيع متقابل به مبل  س
 ريال، تكميل تأسيسات فاضالب شهر خورزوق به روش

ــرمايه گذارى بيع متقابل به مبلغ 80 ميليارد ريال،   س
ــتگرد به روش  ــهر دس ــات فاضالب ش  تكميل تأسيس

سرمايه گذارى به مبلغ 80 ميليارد ريال، تكميل تأسيسات 
فاضالب شهر دهق به روش سرمايه گذارى بيع متقابل به 
مبلغ 150 ميليارد ريال، تكميل تأسيسات شهر گرگاب 
به روش سرمايه گذارى بيع متقابل به مبلغ 30 ميليارد 
ريال، اجراى تصفيه خانه فاضالب ورنامخواست و سده 
لنجان به روش سرمايه گذارى بيع متقابل به مبلغ 360 
ميليارد ريال، اجراى شبكه فاضالب زيباشهر و ديزيچه به 
روش سرمايه گذارى بيع متقابل به مبلغ 960 ميليارد 
ريال، اجراى زون شرقى شبكه فاضالب شهر نجف آباد 
با مشاركت مردمى تبصره 3 به مبلغ 480 ميليارد ريال، 
ــهر كهريزسنگ با مشاركت  ــبكه فاضالب ش اجراى ش

ــال، اجراى  ــره3 به مبلغ 150 ميليارد ري مردمى تبص
ــات فاضالب شهر نجف آباد با مشاركت مردمى  تأسيس
تبصره 3 به مبلغ 185 ميليارد ريال، احداث تصفيه خانه 
فاضالب شهر دهق با مشاركت مردمى تبصره3 به مبلغ 
70 ميليارد ريال، اجراى شبكه فاضالب شهر تودشك با 
ــاركت مردمى تبصره3 به مبلغ 150 ميليارد ريال،  مش
ــبكه فاضالب شهر درچه با مشاركت مردمى  اجراى ش
ــازى شبكه  تبصره 3 به مبلغ 116 ميليارد ريال، بازس
فاضالب شهر اصفهان به روش سرمايه گذارى فاينانس 
خارجى به مبلغ 1770 ميليارد ريال، اصالح و بهسازى 
دايجسترهاى تصفيه خانه فاضالب جنوب اصفهان به 
ــرمايه گذارى BOT به مبلغ 30 ميليارد ريال  روش س
 BOO و احداث نيروگاه بيوگاز به روش سرمايه گذارى
ــت كه در مجموع 7  به مبلغ 120 ميليارد ريال بوده اس
ــرمايه گذارى بخش  هزار و 832 ميليارد ريال حجم س
ــاركت مردمى در اجراى پروژه هاى آب  خصوصى و مش
و فاضالب در استان اصفهان در دولت يازدهم بوده است 
ــتور  به گونه اى كه اجراى اين پروژه ها همچنان در دس
كار قرار دارد كه انتظار مى رود با همكارى و تعامل بخش 

خصوصى در آينده به بهره بردارى برسند.

ــداد ام ــه  كميت ــركل  مدي  
ــتان سـمـنـان ــى (ره) اس ــام خمين  ام

ــراد تحت  ــداد اف ــمنان، تع س
ــر اعالم  ــتان را 22هزارنف ــاد در اس ــن نه ــش اي پوش
ــزار و 800 نفر  ــامل 13 ه ــت: اين تعداد ش كردوگف
ــزار و 200 نفر نيز از  ــت ه ــتمرى بگيربوده و هش مس

كمك هاى تك يا چندخدمتى بهره مى گيرند.
وى با بيان اين مطلب كه درحال حاضر بيش از هشت 
ــاى كميته امداد  ــتمرى ه هزار و 700 خانوار از مس
ــه هزار و 900 خانوار نيز از ساير  امام خمينى(ره)و س
ــتفاده مى كنند بيان كرد: 988  خدمات اين نهاد اس
ــش اين نهاد بوده  ــتان سمنان تحت پوش يتيم در اس

ــه براى تمام اين افراد حامى وجود دارد و درصورت  ك
ــدى اين افراد  ــداد حاميان ميزان بهره من افزايش تع

افزايش خواهد يافت.
 رضوى تعداد افراد تحت پوشش طرح محسنين 
ــمنان را هزار و 576 نفر ذكر كردوگفت:  ــتان س دراس
ــكيل مى دهند كه از  ــنين را افرادى تش طرح محس
ــتى يا ضعف در سرپرستى والدين  موضوع بد سرپرس
ــش نيازمند توجه  ــى برند كه در اين بخ ــود رنج م خ

بيشتر نيكوكاران و خيران هستيم.
ــتان  ــركل كميته امداد امام خمينى (ره) اس مدي
ــش قرار داشتن  ــايى و تحت پوش ــمنان، از شناس س
503 بيمار صعب العالج دراين استان نيز اشاره داشت 

ــزود:  اين افراد نيز براى دريافت كمك هزينه هاى  واف
درمان خود كه غالبا مبالغ سنگينى را در بر دارد تحت 
ــفا قرار دارند.وى از اجرا شدن 763  ــش طرح ش پوش
ــتان  ــتغال ويژه مدد جويان كميته امداد اس طرح اش
سمنان نيز خبردادوافزود: 90 ميليارد و 618 ميليون 

ريال اعتبار براى اجراى اين طرح هزينه شده است.
 رضوى با بيان اينكه اين طرح ها در سال گذشته 
ــب وكار خرد در  ــاغل خانگى و كس در حوزه رونق مش
ــت ادامه داد: تمامى  ــمنان اجرايى شده اس استان س
خانواده هاى مستعد در حوزه كارآفرينى و اشتغال در 

اين طرح ها ساماندهى شدند.
 به گفته مديركل كميته امداد امام خمينى (ره) 
ــتان سمنان، بالغ  بر هفت هزار نظارت تخصصى از  اس
سوى ناظرين فنى كميته امداد در سال گذشته بر اين 
طرح ها اعمال شده است.وى گفت :همزمان با سراسر 
ــه امداد  ــا در53 پايگاه كميت ــن عاطفه ه  كشورجش

امام خمينى(ره) اين استان برگزار مى شود.
ــان اينكه بيش ازدو هزار  ــيد جواد رضوى با بي س
ــتان سمنان در انتظار همدلى  دانش آموز نيازمند اس
ــن عاطفه ها هستند اضافه  تمامى آحاد مردم در جش
ــال تحصيلى  ــتانه س ــن عاطفه ها ، در آس كرد: جش

جديد،همزمان با سراسر كشور صبح پنج شنبه هفته 
ــاى كميته امداد  ــهريورماه) در پايگاه ه آينده(23ش
ــمنان براى جمع آورى كمك ها و هداياى  ــتان س اس
ــجوى  مردمى به دو هزار و 24دانش آموزو 278 دانش
ــتان  ــر اس ــد كمك هزينه تحصيلى در سراس  نيازمن

برگزار مى شود.
ــاره به برگزارى جشن عاطفه ها در دو   وى با اش
مرحله گفت: مرحله نخست جمع آورى كمك ها در 
ــتان سمنان،جشن بزرگ  53 پايگاه كميته امداد اس
ــل هاى تحصيلى  ــور تامين حداق ــه ها به منظ عاطف
ــنبه و جمعه  دانش آموزان نيازمند در روزهاى پنجش
(23 و 24 شهريور) همزمان با سراسر كشور و مرحله 
ــن نيز 19 مهر در مدارس سراسر استان  دوم اين جش

سمنان برگزار مى شود.
ــتان  ــركل كميته امداد امام خمينى (ره) اس مدي
سمنان، با بيان اينكه پول و كاالى جمع آورى شده در 
مدارس بعد از ثبت و ضبط به خود مدارس بازگردانده 
ــه به صالح ديد خود  ــود  افزود: مديران مدرس مى ش
ــا را به دانش آموزان نيازمند تحويل مى  اين كمك ه
 دهند يا به مدارسى كه دانش آموز نيازمند دارد انتقال 
ــهر يك  ــان اينكه در هر ش ــد. رضوى با بي ــى دهن م

پايگاه جشن عاطفه بصورت  اصلى راه اندازى خواهد 
ــمنان 15 پايگاه،  ــد تصريح كرد: در شهرستان س ش
شاهرود13پايگاه، دامغان هفت پايگاه،  گرمسار،سرخه 
ــهر پنج پايگاه  ــه پايگاه ، مهديش وآرادان هر كدام س
ــاى مردمى را  ــار پايگاه كمك ها و هداي وميامى چه
ــركل كميته امداد امام  جمع آورى خواهند كرد.مدي
خمينى (ره) استان سمنان،ازكاهش تعداد چادرهاى 
 جمع آورى كمك ها در سالهاى اخير خبرداد و گفت: 
ــور در اين  ــر حض ــز عالوه ب ــاى عزي ــتانى ه هم اس
ــن همراه  ــامانه پرداخت تلف ــق س ــا، از طري پايگاهه
ــاب  ــماره حس ــا ش ــماره #023*8877* و ي ــا ش ب
ــماره  0102318463009 نزد بانك صادرات و نيز ش
ــك هاى خود را  كارت 6037691990176984 كم

انجام دهند.
ــته چهار ميليارد و 610  به گفته وى سال گذش
ــدادى، مراكز  ــاى ام ــامل كمك ه ــون ريال ش ميلي
ــن عاطفه ها جمع آورى  نيكوكارى و مدارس در جش
ــدود 9 درصد  ــال 94 ح ــبت به س ــده بود كه نس  ش
ــن  ــى كرد: در جش ــوى پيش بين ــت. رض ــد داش رش
عاطفه هاى امسال بالغ بر 14 ميليارد ريال كمك نقدى 

و غير نقدى در استان سمنان جمع آورى شود.

 22 هزارنفر تحت پوشش

 كميته امداد استان سمنان هستند

 سرمايه گذارى بيش از 7هزار و 832ميليارد ريال بخش خصوصى

 و مشاركت مردمى در اجراى طرح هاى آبفا استان اصفهان

6 پروژه اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان گيالن در خصوص پلهاي عابر پياده افتتاح شد

ــروژه اداره كل راهداري و حمل و نقل  6 پ
جاده اي استان گيالن در خصوص پلهاي گـيالن

ــالجارى رسما  عابر پياده در هفته دولت س
مورد افتتاح قرار گرفت.

مهندس ايرانپرست،معاون راهداري اداره كل راهداري و حمل 
و نقل جاده اي استان گيالن طي سخناني گفت: به منظور ارتقاء 
سطح ايمني تردد و سالمت عابرين پياده، كاهش تلفات و حوادث 
ــي از عبور و مرور عابرين در محورهاي برون شهري  جاده اي ناش
ــتگاه پل عابر پياده در هفته دولت سالجاري  ــتان گيالن 6دس اس
در محورهاي رشت- چابكسر،رشت- كوچصفهان و صومعه سرا- 
ــرا- كسماء با حضور  ــرا طاهرگوراب و صومعه س ضيابر،صومعه س

مسئولين استاني و محلي مورد افتتاح رسمي قرار گرفت.
وي افزود: براي ساخت پلهاي عابر پياده ي مذكور بالغ بر 13 
ــرمايه گذاري بخش  ميليارد ريال از محل اعتبارات دولتي و نيز س

خصوصي هزينه شده است.
ــخنان خود جلب سرمايه گذاري  وي در بخش ديگري از س
ــطح  ــاي عابر پياده در س ــت احداث پل ه ــش خصوصي جه بخ
ــتهاي اداره كل راهداري  ــهري را يكي از سياس محورهاي برونش
ــاي ايمني تردد  ــتاي ارتق ــتان در راس و حمل و نقل جاده اي اس
ــان نمود: تاكنون 26 دستگاه پل عابر پياده  ــمرده وخاطر نش يرش
ــتان با جذب سرمايه گذاري بخش  ــهري اس در محورهاي برونش
خصوصي به بهره برداري رسيده كه بالغ بر 50ميليارد ريال صرفه 

جويي در اعتبارات دولتي را به همراه داشته است.
ــداري و حمل و نقل جاده اي  ــاون راهداري اداره كل راه مع
استان گيالن در ادامه گفت: با احتساب پلهاى افتتاح شده در هفته 
ــالجارى تعداد كل پلهاي عابرپياده احداث شده در سطح  دولت س

محورهاي استان به 162دستگاه رسيد.

تجربيات كاركنان امور مشتركين گاز خراسان رضوي 
به رشته تحرير در آمد

ــور پژوهش و پژوهش فناوري  به همت ام
شركت گاز استان خراسان رضوي، كتاب مـشـهـد

راهنماي امور  مشتركين حاصل تجربيات 
ــد از همكاران  ــي و تني چن ــت حميدرضا ناروي ــه دهه فعالي س

مديريت بهره برداري اين شركت تاليف و منتشر شد.
ــن كتاب را گامي  ــار اي ــيد ايمان پيش بين تاليف و انتش س
ــداف مديريت دانش عنوان كرد و گفت:  مهم در جهت تحقق اه
ــمند  اين كتاب حاصل تجارب چند دهه فعاليت و خدمات ارزش
ــت بهره بردارى  ــى از همكاران مديري ــا ناروئى و جمع حميدرض

شركت گاز خراسان رضوي است.
رئيس امور پژوهش و فناوري شركت گاز استان افزود: كتاب 
راهنماي امور مشتركين گاز طبيعي در پنج فصل به انضمام يك 
ــت گردآورى شده كه عناوين هر فصل پاسخگوي سواالت  پيوس
ــتاني در حوزه هاي  ــاي گاز اس ــركت ه متعددي از كاركنان ش
ــريح دستورالعمل ها،  مختلف خواهد بود. به گفته پيش بين، تش

ــخ به پرسش هاى مكرر  آئين نامه ها و ابالغيه هاى مرتبط، پاس
كاركنان امور مشتركين در مشهد و نواحى استان، توضيح پيرامون 
شيوه كار دفاتر خدمات الكترونيك دولت و تكميل تعهدنامه ها و 
فرم هاى استاندارد و همچنين روش¬هاى اجرايى IMS در حوزه 

مشتركين از سرفصل هاي اين كتاب است.
ــواالتي در زمينه مقررات و  ــت، پاسخگويي به س گفتني اس
ــتفاده از گاز طبيعى، تخلفات، هزينه ها و خسارات،  ــرايط اس ش
ــتم، روش  ــترك در سيس روش هاى ورود و تغيير اطالعات مش
اشتراك پذيرى متقاضيان گاز طبيعى و مسائل حقوقى مشتركين 
ــمند و  ــمت هايى از اين كتاب حاوي نكات كليدى ارزش در قس
ــت كه خواندن آن به كليه كاركنان امور مشتركين  كاربردى اس

توصيه مي شود. 

 حفر و تجهيز چاه شماره 8
 در شهر چهاردانگه

با اعتبارى معادل 3 ميليارد ريال ، عمليات 
ــهر آبفاى تهران ــك حلقه چاه در ش ــر و تجهيز ي حف

چهاردانگه انجام گرديد.
به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب جنوب غربى 
استان تهران مدير امور آبفاى چهادانگه با اعالم خبر مذكور اظهار 
داشت : با عنايت به فصل گرم و اوج مصرف آب و از طرفى به لحاظ 
ــترش حوزه جمعيتى و سكونتى در شهرهاى  مهاجرپذيرى و گس
ــرب  ــش ، و همچنين به منظور تامين و توزيع آب ش تحت پوش
ــتركين محترم چهاردانگه  با كميت و كيفيت  ــهروندان و مش ش
مطلوب ، يك حلقه چاه در پارك چهار برى شهر چهاردانگه حفارى 

و به بهره بردارى خواهدرسيد . 
ــريح مشخصات پروژه مذكور خاطر  محسن آذرى ضمن تش
نشان ساخت : عمليات حفارى چاه مذكور با هزينه اعتبارى معادل 
چهار ميليارد ريال از محل اعتبارات عمرانى و در پارك چهار برى 
ــهر چهاردانگه از اوايل مردادماه سالجارى آغاز شد و در اواسط  ش
ماه نيز با عمق يكصد و هشتاد و شش متر به اتمام رسيد . ضمن 
ــينگ 24 اينچ  ــه اين چاه با لوله جداره 16 اينچ و لوله كيس اينك
ــاژ در مرحله بهره بردارى ــده و پس از آزمايش پمپ  تجهيز گردي

قرار گرفت .
مهندس آذرى با تاكيد بر مديريت مصرف و پرهيز از مصارف 
ــط شهروندان و مشتركين محترم  غير ضرور آب آشاميدنى توس
يادآور شد : در حال حاضر آب آشاميدنى شهروندان چهاردانگه  با 
ــت و كيفيت مطلوبى تامين و توزيع مى گردد . لذا در جهت  كمي
استمرار اين وضعيت و پيشگيرى از مشكالتى از جمله افت فشار 
و يا قطعى آب مخصوصاً در ايام پيك مصرف و فصل گرما ، حفر و 
تجهيز و راه اندازى اين يك حلقه چاه نيز در دستور كار قرار داشت 

كه مطابق برنامه زمانبندى شده عملياتى گرديد. 

 همزمان با هفته دولت پروژه خط انتقال 
رينگ دور شهر لنگرود به بهره بردارى رسيد

ــه گزارش دفتر روابط عمومى و آموزش    ب
ــتان گـيـــالن ــركت آب و فاضالب اس ــى ش همگان

گيالن ، همزمان با هفته دولت پروژه هاى 
امور آبفاى لنگرود با مبلغ 11500 ميليون ريال با محوريت اجراى 
فاز دوم خط انتقال رينگ دور شهر با حضور نماينده مردم لنگرود،  
فرماندار اين شهرستان ، معاون بهره بردارى آبفاى گيالن و جمعى 
ــردارى ب ــره  به ــورد  م و  ــاح  افتت ــتان  شهرس ــئولين  مس  از 

 قرار گرفت.
ــتان  در آئين افتتاح اين پروژه ، الهوتى نماينده مردم شهرس
ــالمى ضمن تقدير از خدمات ارائه  ــوراى اس لنگرود در مجلس ش
شده آبفاى گيالن و عملكرد مثبت و رو به رشد يكساله امور آبفاى 
ــانى به اطاقور و اتصال اين شهر به  لنگرود ، بر تكميل پروژه آبرس

خط انتقال آب شهرهاى شرق گيالن تأكيد نمود.
سپس جوادپور فرماندار شهرستان لنگرود اظهار داشت: اصالح 
و بازسازى شبكه هاى فرسوده و اجراى سيستم هوشمند و كنترل 
از راه دور شبكه توزيع آب بايد در اولويت هاى امور آبفاى لنگرود 
قرار گيرد. در ادامه صانع دوست معاون بهره بردارى آبفاى گيالن 
با اشاره به حفر چاه فلمن و اجراى پروژه احداث مدول دوم تصفيه 
ــتاى تأمين آب شهروندان افزود: با  خانه بزرگ آب گيالن در راس
ــره بردارى از چاه جديدالحفر فلمن حداقل 50 ليتر بر ثانيه به  به

ميزان تأمين آب شهرستان لنگرود افزوده خواهد شد.
ــور آبفاى لنگرود ضمن  ــيد ضياء علوى مدير ام همچنين س
ارائه گزارش عملكرد اين امور تصريح كرد: پروژه رينگ دور شهر، 
ظرفيت انتقال آب از مخازن ذخيره به شبكه توزيع آب را از 400 
ليتر بر ثانيه به 600 ليتر بر ثانيه افزايش خواهد داد و در افزايش 
ــهروندان در مناطق شمالى بسيار  ــبكه و تأمين آب ش ــار ش  فش

موثر مى باشد.

20 هكتار باغ پسته توسط شركت كشاورزى رضوى 
احداث شد

ــاورزى رضوى از  ــت شركت كش  سرپرس
ــط اين مـشـهـد ــته توس احداث 20 هكتار باغ پس

شركت از ابتداى سال جارى خبر داد.
محمدباقر قنادطوسى  بيان كرد: اين باغ در مزرعه محمدآباد 

اين شركت احداث شده است.
وى ادامه داد: شركت كشاورزى رضوى 105 هكتار باغ پسته 
ــته آن به  ــاحت باغات پس دارد كه با بهره بردارى از اين طرح، مس

125 هكتار ميرسد.
ــركت  ــته ش ــه كرد: از مجموع باغات پس ــى اضاف قنادطوس

كشاورزى رضوى، تنها 13 هكتار آن بارده است.
ــه نهال رقم پايه  ــت تعداد 11 هزار اصل ــاره به كاش وى با اش
ــاورزى  ــازمان موقوفات و كش بادامى، گفت: نهالهاى مذكور از س

جنوب خراسان تهيه شده است.
ــيار با كيفيت هستند و  ــى ادامه داد: اين نهالها بس قنادطوس
ــازگارى و رشد بهتر در  از جمله ويژگيهاى آنها، مى توان قدرت س

مقايسه با ساير ارقام پايه اى را نام برد.
وى تغيير اصالح الگوى كشت به دليل كاهش دبى منابع آبى 
ــته  و باال رفتن EC آب چاه ها را از جمله اهداف احداث باغات پس
ــت و افزود: ايجاد درآمد پايدار و فراهم شدن زمينه اشتغال،  دانس
ــته را به خود اختصاص  ــى ديگر از اهداف توسعه باغات پس بخش
مى دهد. قنادطوسى ادامه داد: آبيارى باغات پسته اين شركت نيز 
به صورت نشتى انجام مى شود. سرپرست شركت كشاورزى رضوى 
در پاسخ به اين سوال كه آيا تا پايان سال جارى، احداث باغ پسته 
ــرايط  ــتور كار قرار دارد، گفت: با توجه به ش جديد ديگرى در دس
ــعه باغات متناسب با ظرفيت و  ــركت طرح توس اقليمى، اين ش

منابع آبى را در دستور كار خود دارد.

 سيستان و بلوچستان به 5 هزار كالس
 درس جديد نياز دارد

ــتان و  ــازى مدارس سيس ــركل نوس مدي
ــتان با توجه به زاهـــدان ــتان گفت: اين اس بلوچس

ــد و جذب  ــداد موالي ــرخ 14برابرى تع ن
ــزار كالس درس جديد  ــدگان از تحصيل همچنان به 5 ه بازمان

نياز دارد. 
ــت: 369 كالس درس جديد در  عليرضا راشكى اظهار داش
قالب 100 مدرسه با اعتبارى بالغ بر 440 ميليارد ريال در مهرماه 
ــال در سطح استان سيستان و بلوچستان آماده بهره بردارى  امس
ــتان و بلوچستان  ــت. مديركل نوسازى مدارس استان سيس اس
گفت: اين استان با توجه به نرخ 14 برابرى تعداد مواليد و جذب 
ــود همه اقدامات مطلوب  ــدگان از تحصيل همچنان با وج بازمان
صورت گرفته در مدرسه سازى به 5000 كالس درس جديد نياز 
ــان كرد: همچنين از مجموع 18 هزار و 954 كالس  دارد. وى بي
درس استان پهناور سيستان و بلوچستان، 10 هزار و 528 كالس 

درس نيازمند تخريب، بازسازى و مقاوم سازى است.
ــتان و بلوچستان نيز اظهار  مديركل آموزش و پرورش سيس
ــت: مدرسه 6 كالسه «اميد آينده» با 800 مترمربع زيربنا و  داش
ــده و هم اكنون  اعتبار 14 ميليارد ريال در مدت 6 ماه احداث ش
آماده بهره بردارى است و 300 دانش آموز مقطع ابتدايى حاشيه 
شهر زاهدان در محدوده خيابان «مالك اشتر» از اول مهر در اين 

مدرسه جديد مشغول به تحصيل مى شوند.
ــروع  ــاره به اينكه آمادگى الزم براى ش عليرضا نخعى با اش
سال تحصيلى ايجاد شده، افزود: 700 هزار دانش آموز و 70 هزار 
ــال تحصيلى جديد را در 6 هزار و 800 واحد  ــتان س نوآموز اس
ــى آغاز مى كنند كه 37 هزار معلم استان وظيفه تعليم و  آموزش

تربيت آنها را بر عهده دارند.

ــازمان  ــى س ــارت و بازرس ــس اداره نظ رئي
صنعت، معدن و تجارت گلستان از برگزارى گـلـستـان

ــوق  حق ــان  حامي از  ــر  تقدي ــش   هماي
مصرف كننده در گلستان خبرداد.

ــرى دومين همايش تقدير  ــت خب على اصغر اصغرى در نشس
ــتان كه در سالن  ــتان گلس از حاميان حقوق مصرف كنندگان اس
ــازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار كرد:  اجتماعات س
هدف از اجراى همايش را گسترش و تحقق فرهنگ رعايت حقوق 
ــه 256 واحد اقتصادى  ــا بيان اينك ــت. وى ب مصرف كنندگان اس
 استان خود را در بوته آزمايش و محك زدن شاخص هاى الزم قرار 
ــاى داوطلب، 36 واحد  ــد، تصريح كرد: از اين تعداد واحده داده ان
شاخص هاى الزم را احراز كرده اند. مشاور رئيس سازمان و رئيس 
ــتان  ــازمان صنعت، معدن و تجارت اس ــى س اداره نظارت و بازرس
ــال گذشته 226 واحد ثبت نامى داشتيم  گلستان ادامه داد: در س
كه امسال به 256 واحد رسيد كه اين استقبال واحدها از برگزارى 

همايش را نشان داد.
ــدى، 15 واحد خدماتى،  ــرى عنوان كرد: 160 واحد تولي اصغ
ــى، 21 واحد خدمات توزيعى و 12 واحد در حوزه  10 مركز آموزش

گردشگرى در اين همايش شركت كردند.
وى به كاهش تعداد واحدهاى حوزه اصناف اشاره كرد و گفت: 
ــال گذشته امسال فقط 31 واحد شركت  از 84 واحد ثبت نامى س
ــان از جديتى بود كه شوراى سياست گذارى براى  كردند و اين نش

اعمال ارزيابى هاى خود داشته است.
رئيس اداره نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان گلستان در ادامه بيان كرد: از شهرستان آق قال هشت واحد، 

على آباد دو واحد، گرگان هشت واحد، گنبد هشت واحد، بندر گز 
ــهر و راميان هر كدام سه  ــت يك واحد، آزادش يك واحد، مينودش
واحد، گاليكش دو واحد و گميشان دو واحد در اين همايش شركت 
ــتان هاى كالله، بندرتركمن، مراوه تپه و  كردند.  وى گفت: شهرس
كردكوى نتوانستند شاخص هاى كميته براى حضور در اين همايش 
ــال در غناى كمى و  ــال به س را احراز كنند. اصغرى افزود: بايد س

كيفى اين همايش بيفزائيم.
 رئيس اداره نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان گلستان با بيان اينكه بجز دبيرخانه اجرايى، كميته فنى هم 
ــد، تصريح كرد: اين كميته فنى با حضور  ــكيل ش براى ارزيابى تش
ــتاندارى، تعزيرات  ــى از قبيل اس ــتگاه هاى اجراي ــدگان دس نماين
ــگاه علوم پزشكى، استاندارد، جهاد كشاورزى، امور  حكومتى، دانش
ــى، خانه صنعت، اتاق  ــهرك هاى صنعتى، اتاق بازرگان مالياتى، ش
اصناف و انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان به منظور بررسى 

و تحليل مدارك ارسالى و ارزيابى واحدهاى متقاضى تشكيل شد.
ــتى آزمايى مدارك ارائه شده براساس چك ليست  وى به راس
شوراى سياست گذارى اشاره كرد و بيان كرد: چهار حوزه كيفيت، 
ــانى مناسب به مشترى و كسب رضايت مشترى، قيمت،  اطالع رس
ــاى ارزيابى ــاخص ه ــع و خدمات پس از فروش به عنوان ش  توزي

 بنگاه هاى اقتصادى در فرايند شناسايى واحدهاى منتخب در نظر 
گرفته شد. اصغرى در پايان سخنان خود گفت: سعى ما بر اين است 
ــترى را به حقوق خود آگاه كنيم، واحد ها را تشويق كنيم تا  تا مش
سيستم هاى فروش خود را تقويت كنند، قيمت گذارى ها براساس 
دستورالعمل هاى سازمان باشد، ترغيب واحدها اقتصادى در جهت 

ارائه كاال و خدماتى با كيفيت برتر باشد.

 حاميان حقوق مصرف كننده در گلستان 
 تجليل مى شوند
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