اخبار

مديرعامل برق اهواز:

چهارشنبه  11دی  5 1398جمادیاالولی1441
 1ژانویه 2020شماره 2895

شهرستان

4

www.asre-iranian.ir

اخبار
پلیس راه استان با کمترین کشته
تصادفات جاده ای در  ۹ماهه سال جاری

ايالم– آذر يعقوبيان  :رئيس پليس راه اس��تان
ايالم گفت  :در  ۹ماهه اخير سال جاري پليس
راه اس��تان ايالم با همت م��ردم عزيز و کليه
دس��تگاههاي امدادي و خدمات رسان ،صدا و
س��يما و خبرگزاريها شاهد کمترين کشته در
سطح کشور بوده است .؛ سرهنگ رضا همتي
زاده اظهار داش��ت  :اقدام��ات موثر اين پليس
در زمينه حذف نق��اط حادثه خيز و چهارخطه
ک��ردن محورها از جمله محور ايالم به مهران
که پرترددترين محور بوده از مهمترين اقدامات
اين پليس در پيشگيري از کاهش تصادفات و
تلفات انساني بوده است .وي ادامه داد  :ماموران
پليس راه اس��تان ايالم با استفاده از تمام توان
وتجهيزات در اختيار و ابزارهاي الکترونيکي در
راستاي پيشگيري از تخلفات رانندگان پرخطر
در  ۹ماهه اخير در برخورد با تخلفات تعداد ۴۵
هزار و  ۱۸۷تخلف سرعت غير مجاز  ۲۰،هزار
و  ۵۰۵سبقت غيرمجاز و  ۱۵هزار و ۳۸۵مورد
تجاوز به چپ اعمال قانون کردند .همتي زاده
اضاف��ه کرد :اقدامات فرهنگ��ي اين پليس در
زمينه پيشگيري از تصادفات از ابتداي سال با
حضور کارشناسان آموزش در مدارس و مساجد
روستايي و همچنين توزيع کاله ايمني رايگان
به راکبان موتورسيکلت سوار و نصب برچسب
شبرنگ بر روي وسايل نقليه کشاورزي در کليه
شهرس��تانها به جديت به مرحله اجرا در آمده
اس��ت و حائز نتيجه بسيار مطلوبي بوده است.
وي از همکاري خوب مردم اس��تان و زحمات
کليه همکاران و دس��تگاههاي ذيربط از جمله
اداره کل راه و شهرس��ازي  ،راهداري و حمل
و نقل جاده اي ،دستگاههاي امدادي و خدمات
رس��ان ،صدا و س��يما و خبرگزاريها به خاطر
زحمات بي بديل تشکر و قدرداني کرد.

نشست هم انديشي بانوان شرکت با مديرعامل برق اهواز

خوزستان محمود فرج  :مديرعامل برق
اهواز :افزايش مشارکت زنان در عرصه کار
و فعاليت ،زمينه سازتوس��عه کشوراس��ت.
مديرعامل ش��رکت درنشست هم انديشي
بانوان همکار با اشاره به ضرورت مشارکت
زنان درس��طوح مختلف مديريتي سازمان
اظهارداشت :استفاده حداکثري ازپتانسيل

بانوان به عنوان قشري با درايت ،دقيق و با
تعهدمضاعف ميتواندسرعت رشد و توسعه
کش��ور را افزاي��ش دهد.حس��ن کريميبا
دعوت ازبانوان شرکت براي حضورپررنگ
در عرصه کار و فعاليت جهت رفع مشکالت
اظهارداشت :دقت نظر و حساسيت بانوان
درانج��ام امورمحوله ،عامل مهم کمک به

اختتامیه مسابقات فوتسال بسیج
مخابرات منطقه گیالن برگزار شد

مراسم اختتاميه مسابقات فوتسال گراميداشت
هفته بس��يج با حضور مدي��ر مخابرات منطقه
گيالن و س��اير مدي��ران و کارکنان در س��الن
ورزشي مخابرات گيالن برگزار شد  .به گزارش
ي ؛ در اختتاميه اين مسابقات
واحد روابط عموم 
مهندس پارسائي ضمن تقدير و تشکر از عوامل
اجرائي مسابقات ورزشي فوتسال اظهار داشت :
خط مش و سياستهاي مخابرات منطقه گيالن
همواره در عرصه ورزش پيشرو بوده و با وجود
محدوديتها کوچکترين خللي در زمينه ورزش
مخابرات منطقه رخ نداده و ما نيز بر اين باوريم که
ورزش همواره بر کار و زندگي اجتماعي کارکنان
اثر مثبتي خواهد داش��ت  .در پايان مراسم  ،از
تيمهايي که موفق به کس��ب مقامهاي اول تا
سوم شدند  ،تقدير و تشکر بعمل آمد

خود پرداختندو درپايان ازمرکزديسپاچينگ
و ۱۲۱بازدي��دو از نزديک با فعاليتهاي اين
واحدها آشنا شدند.

همزمان با آغاز سي امين سال تشکيل شرکتهاي آب و فاضالب کشور:

شرکت آبفاي اصفهان رويداد جهاني را به صورت ملي برگزار کرد

اصفه�ان مريم کرباليي  :اولين دوره مس��ابقات کشوري
مهارتهاي فني تخصصي ش��رکتهاي آب و فاضالب
با اش��اره به اينکه اين اولين رويداد ملي مهارت است که
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان برگزار ميکند،
گفت :نبايد در اين نقطه بايس��تيم و بايد براي برگزاري
يک رويداد جهاني آماده شويم .معاون آب و آبفاي وزير
نيرو در مراس��م افتتاح اولين دوره مس��ابقات کش��وري
مهارتهاي فني تخصصي شرکتهاي آب و فاضالب در
دانشگاه صنعت آب و برق اصفهان ،گفت :باعث افتاخار
اس��ت که سي امين سالگرد تش��کيل شرکتهاي آب و
فاضالب را با اين رويداد بزرگ جش��ن ميگيريم .قاسم
تقي زاده خامسي با بيان اينکه اصفهان را با آب جاري در
آن بيش��تر دوست دارم ،افزود :امروز که بستر زاينده رود
را خش��ک و پرندگان مهاجر در بستر اين رودخانه ديدم،
بسيار متاسف شدم و اميدوارم بار ديگر آب در اين رودخانه
جاري ش��ود .وي با اشاره به بحث مهارت ،گفت :مهارت
فقط در کار خالصه نميشود ،بلکه مهارت کلمهاي است
که در صحبتهاي روزمره بسيار استفاده ميشود اما هيچ
وقت به اين مهم نپرداخته ايم که واقعا مهارت چيست؟

معاون وزير نيرو با بيان اينکه قطعا مهارت دانش نيست،
تصري��ح کرد :افراد زيادي ميبينيم ک��ه در حوزه دانش
درج��ات بااليي دارند اما مه��ارت الزم را ندارند ،چراکه
مه��ارت به گرفتن مدرک تحصيلي نيس��ت و با تمرين

و تجربه بدس��ت ميآيد .تقي زاده خامسي با بيان اينکه
رويدادي که امروز در اصفهان برگزار ميش��ود ،مهارت
کار است ،افزود :اگر بتوانيد مهارت در کار تيميرا بدست
آوريد ،تاثير جدي در مهارت زندگي ش��ما خواهد داشت.

وي کنار گذاش��تن خودخواه��ي و گوش کردن به حرف
همديگ��ر و توجه به رهبري تيم را در موضوع مهارت در
هر نوع موثر دانست و گفت :امروز و در جريان برگزاري
اين مسابقات ،بخشي از مهارت زندگي را در مهارت کار
کس��ب خواهيد کرد .تقي زاده خامسي با يادآوري اينکه
اين اولين رويدادي است که در کشور برگزار ميشود اما
اولين در جهان نيست ،تصريح کرد :اولين رويداد مهارت
کار  70سال پيش با کار مشترک اسپانيا و پرتغال انجام
شد و آخرين آن در روسيه و بعدي هم در چين در 2021
برگزار خواهد شد .حتي در يکي از اين رويدادهاي جهاني
هزار گروه ش��رکت کردند و با هم ب��ه رقابت پرداختند.
وي ادامه داد :اينکه شرکت آب و فاضالب اصفهان اين
رويداد جهاني را دارد به صورت ملي برگزار ميکند قطعا
جاي قدرداني دارد ،اما نبايد در اين نقطه بايستيم و براي
رويداد بعدي در ش��انگهاي چين بايد آماده شويم و يک
رويداد جهاني برگزار کنيم .معاون آب و آبفاي وزير نيرو
با تاکيد بر لزوم برنامه ريزي و تشکيل گروه کاري براي
عضويت در نهاد جهاني با نام مهارت گفت :ما توانايي و
ظرفيت عضويت در اين نهاد جهاني را داريم.

مديرکل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان مرکزي:

پيشرفت فيزيکي  ۵۰درصدي جبران خسارتهاي سيل در راههاي استان مرکزي

کسب رتبه دوم کشوري توسط اداره
کل نوسازي مدارس استان گيالن

مدير کل نوس��ازي مدارس اس��تان گيالن از
کس��ب رتبه دوم کش��وري توس��ط اداره کل
نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس استان گيالن
در حوزه مش��ارکتها خبر داد .به گزارش روابط
عموميمهندس علي دقيق در جلس��ه شوراي
معاوني��ن اداره کل نوسازي،توس��عه و تجهيز
مدارس استان گيالن که صبح امروز برگزار شد
بااشاره به اهميت گراميداشت حماسه 9دي و
با بيان اينکه  9دي روز بصيرت و ميثاق امت با
رهبرفرزانه است ،گفت 9 :دي از جمله حوادثي
است که تاريخس��از بوده است که بايد حفظ و
گراميداش��ته ش��ود .وي در ابتداي مطالبش
با بيان نق��ش کليدي و مهم مش��ارکتهاي
مردميدر توس��عه و تجهيز فضاهاي آموزشي
افزود :اداره کل نوسازي مدارس استان گيالن
در ارزيابي عملکرد موفق به کس��ب رتبه دوم
در بين ادارات کل نوسازيهاي مدارس کشور
در حوزه مشارکتهاي مردميشد و اين مرهون
زحمات کارکنان خدوم اين حوزه ميباشد .دقيق
کسب رتبه دوم کشوري توسط حوزه مشارکت
را تبريک گفت و ابراز داشت :اين افتخار ،نقطه
عطفي در مسير توسعههاي فضاهاي آموزشي
و نشاني از نقش پررنگ مشارکتهاي مردميدر
کس��ب اين روند بوده و بايد شکر گزار الطاف
حضرت ب��اري تعالي و ق��دردان محبتهاي
عزيزان خود در اين حوزه باشيم .وي در ادامه به
تشريح عملکرد حوزه بانوان اداره کل و کسب
رتبه برتر کشوري توسط اين حوزه پرداخت و
اظهار داش��ت :دريافت لوح تقدير از مقام عالي
وزارت آموزش و پرورش در همايش بانوان خير
مدرسه س��از در تهران توسط حوزه بانوان اين
اداره کل نش��اني از همت واالي اين حوزه در
رسيدن به اهداف عالي نوسازي مدارس دانست
که بايد قدردان زحمات اين حوزه نيزباشيم.

برون رفت ازمش��کالت س��ازماني است و
ل��ذا انتظار داريم با همدل��ي ،هماهنگي و
همکاري بيشتردر توسعه و پيشرفت اهداف
عاليه سازمان کمک نمائيد.مديرعامل برق
اهواز دربخش ديگري از س��خنان خود با
اش��اره به اهميت نق��ش ورزش در ارتقاي
روحي��ه و توانمندي زنان گفت :ش��ناخت

عوامل ارتقاي جسم و روح شروط اساسي
و مهم داش��تن انس��ان س��الم در جامعه و
محيط کار است و در اين ميان ورزش يکي
ازجمله ارکاني است که اگر در برنامههاي
روزانه قرارگيردبه ارتقاي جس��ميو روحي
بانوان کمک مينمايد .درادامه اين نشست
بانوان ش��رکت به بيان ديدگاهها و نظرات

بهرهبرداری از  12پروژه ملي و
زيربنايي صنعت برق در گیالن

اراک-ت�ارا محم�دي :مدي��رکل راه��داري و حمل و
نقل جادهاي اس��تان مرکزي از پيشرفت فيزيکي ۵۰
درصدي جبران خسارت ناشي از سيالب فروردين ماه
به زيرس��اختهاي راه استان خبر داد .علي زندي فر با

اشاره به وقوع سيالب فروردين ماه  ۹۸و بروز خساراتي
در حوزه راه و زيرساختهاي استان بيان کرد :سيالب
نوروز  ۹۸بالغ بر  ۷۰ميليارد تومان به حوزه راه اس��تان
خسارت وارد کرد .وي تصريح کرد :از همان روز اول،
س��امانهاي تعريف شد که پروژههاي خسارت ديده در
اين سامانه ثبت شود تا منابع مالي الزم براي جبران اين
خسارتها تخصيص يابد که تماميپروژهها و خسارات
وارد ش��ده به اس��تان مرکزي در اين سامانه ثبت شد.
زنديفر با بيان اينکه  ۷۰ميليارد تومان خس��ارت وارد
ش��ده به راههاي استان ابالغ ش��د ،افزود :تاکنون ۱۴
ميليارد تومان از منابع ملي و  ۱۴ميليارد تومان از منابع
استاني براي جبران خسارات در قالب اوراق اسناد خزانه
تخصيص يافته است .ميزان اين تخصيصها در حوزه

منابع ملي و استاني هر کدام  ۷۵درصد بوده است .وي
اظهار کرد :با فروکش کردن باران و س��يالب ،عوامل
راهداري بالفاصله کار اجرايي را آغاز کردند و برخي از
پروژههاي اورژانسي مانند پل حوزه دليجان ،محالت،
خنداب ،کميجان ،تفرش ،س��اوه ،زرنديه در دستور کار
قرار گرفت.مديرکل راه��داري و حمل و نقل جادهاي
استان مرکزي با اش��اره به خريد لولهها و باکسهاي
مورد ني��از گفت :براي کنترل ش��رايط و جلوگيري از
تکرار اين خسارت در حوادث بعدي ،اقدامات به صورت
اصولي انجام شده است به عنوان مثال لولههاي قطر
 ۲۰برخ��ي از پلها به قطر  ۱۰۰افزايش يافته اس��ت،
همچنين دبي پلها نيز اصالح ش��ده و افزايش يافت.
وي افزود :محور قالهر دليجان که جاده با هر بار بارش

به زير آب ميرفت با باکس بزرگ مناسبسازي شده
است .زندي فر با اشاره به پيشرفت  ۵۰درصدي جبران
خسارات وارد شده به زيرساختهاي راه استان ،گفت:
در نقاط��ي مانند چهرقان اين س��يالب دو کيلومتر از
جاده را کامال شست که عوامل راهداري موقتا جاده را
اصالح و بهسازي کردهاند ،اما در بحث جذب پيمانکار
ب��ا موانعي روبرو هس��تيم و در اين ش��رايط اقتصادي
جذب سرمايهگذار با دشواري انجام ميشود .مديرکل
راهداري و حمل و نقل جادهاي اس��تان مرکزي افزود:
جبران خس��ارات پروژه س��لوکلو در محور ميالجرد
کميجان نيز با جذب پيمانکار آغاز شده است و تالش
ميکنيم با توجه به اينکه پيمانکار با اس��ناد خزانه کار
ميکنند ،متضرر نشوند.

مديرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي:

۵۴واحد صنعتي راکد در استان مرکزي به چرخه توليد بازگشتند

مرکزي-ت�ارا محم�دي :به گ��زارش روابط
عموميشركت ش��هركهاي صنعتي استان
مركزي مصطفي آمره مدير عامل ش��ركت
در گف��ت و گو با ايرنا افزود :واحدهاي راکد
صنعتي استان مرکزي با دريافت تسهيالت،
ارايه خدمات مش��اورهاي فنبازار و خدمات
کلينيک��ي ش��رکت ش��هرکهاي صنعتي
اين اس��تان به چرخه توليد بازگش��تند.وي
برنامههاي مقابله با تحريمهاي اقتصادي را
يکي از مهمترين عوامل راهاندازي مجدد اين
واحدهاي توليدي عنوان کرد و گفت :بخش

عمدهاي از اين واحدهاي راکد ب ه دليل واردات
کاالهاي مشابه از چرخه توليد بازمانده بودند
که اکنون با وارد نشدن محصوالت خارجي،
ظرفيت اين واحدها به کار گرفته شده است.
مديرعامل ش��رکت ش��هرکهاي صنعتي
استان مرکزي اظهار داش��ت :اين ۶۰واحد
صنعتي سالهاي گذشته مجوز توليد ،پروانه
فعاليت و زمين دريافت کرده بودند و فعاليت
مج��دد آنها يش از ۸۰۰فرصت ش��غلي در
اس��تان ايجاده کرده است .آمره اضافه کرد:
مجم��وع س��رمايهگذاري در اي��ن ۶۰واحد

کاهش ساخت و سازها دربوشهر

بوشهر -س�هيال کرمپور  :شهردار
بندر بوش��هر  :س��اخت و س��ازها
پنجاه درصد کاهش داشته است.
سيدنورالدين اميري شهردار بندر
بوشهر وضعيت اقتصادي موجود را
دليل عمدهي مشکالت مديريت
ش��هري عن��وان کرد و اف��زود  :ش��هرداري در ماه
گذش��ته به رغم انتظار عاي��دي  12تا  13ميلياردي
از مح��ل ارزش افزوده تنها  4ميليارد درآمد داش��ته
که اين موضوع باعث ايجاد شوک مالي و مشکالت
فراوان در بخشهاي مختلف از جمله پرداخت حقوق
کارکنان ش��ده اس��ت به گزارش واحد خبر و رسانه
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري بندر
بوشهر ،س��يدنورالدين اميري ش��هردار بندر بوشهر
وضعيت اقتصادي موجود را دليل عمدهي مشکالت
مديريت ش��هري عنوان کرد و افزود :شهرداري در
ماه گذشته به رغم انتظار عايدي  12تا  13ميلياردي
از محل ارزش افزوده تنها  4ميليارد درآمد داشته که
اين موضوع باعث ايجاد ش��وک مالي و مشکالت

توليدي بي��ش از يکه��زار و ۳۰۰ميليارد
ريال اس��ت که از س��وي بخش خصوصي
تامين و در اين واحدها سرمايهگذاري شده
اس��ت.وي در بخش ديگري از س��خنانش
اظهار داش��ت۱۹۰ :ق��رارداد واگذاري زمين
به ميزان ۱۳۶هکتار امس��ال در شهرکها
و نواح��ي صنعتي اين اس��تان هدفگذاري
ش��د ک��ه تاکن��ون ۱۸۰ق��رارداد منعقد و
۹۶هکتار زمين به متقاضيان واگذار شده و
اين ش��رکت در تماميشاخصها پيشتر از
برنامههاي خود حرکت ميکند .مديرعامل

ف��راوان در بخش��هاي مختلف از
جمله پرداخت حقوق کارکنان شده
است .اميري با بيان اين که نسبت
ساخت و ساز در بوشهر نسبت به
س��ال گذشته تنها  50درصد بوده
است ،تصريح کرد :متاسفانه بازار
کس��ب و کار راکد است و تقاضا براي ساخت و ساز
تجاري در ش��هر وجود ن��دارد ،بنابراين پولي هم به
حساب ش��هرداري تزريق نميش��ود .شهردار بندر
بوش��هر در ادامه گفت  :کارخانههاي توليدي ما که
ارزش افزودهي قابل توجهي به شهرداري ميدادند،
دچار مش��کل ش��دهاند و اکنون حتي براي پرداخت
حقوق پرس��نل نيز به مش��کل برخوردهايم .وي با
اشاره به بدهي  4ميليارد توماني شهرداري به تأمين
اجتماعي ،گفت :تأمين اجتماعي حساب شهرداري را
مسدود کرد که پس از رايزنيها ،مشکل به صورت
موقتي مرتفع گرديده است .اميري در پايان تاکيد کرد
 :تنها در صورت تحقق پيدا کردن بودجه اس��ت که
شهرداري ميتواند مصوبات شورا را اجرايي نمايد.

شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي،
علميتر بودن و چابکتر بودن را ش��اخصه
اصلي صنايع کوچک نسبت به صنايع بزرگ
عنوان کرد و گفت :ميزان سرمايهگذاري در
اين بخش کمتر از صنايع بزرگ اس��ت و با
سرمايهاي اندک ميتوان يک واحد توليدي را
راهاندازي و براي حداقل ۱۰نفر اشتغال ايجاد
کرد.آمره افزود :استقرار ۳۵واحد مشاورهاي
در ساختمان کسب و کار استان مرکزي در
اراک و ارايه خدمات آموزشي در بخشهاي
مختل��ف فني ،مديريت��ي و مالي به صنايع

بزرگداشت روز بصیرت و میثاق با
والیت در مخابرات منطقه گیالن

کوچک ،شناس��ايي ۱۳نياز فناورانه و تامين
پنج نياز ،شناسايي ۱۵واحد صنعتي مستعد
دانش بنيان شدن و اضافه شدن هشت واحد
صنعتي به جمع شرکتهاي دانشبنيان از
مهمترين فعاليتهاي شرکت شهرکهاي
استان مرکزي در راستاي تسهيلگري امور
فعاالن اين عرصه است.

افزايش ظرفيت و تعمير اساسي پست برق اروند

خوزس�تان محمود فرج  :مدي��ر امور بهره
برداري ناحيه جنوب شرکت برق منطقهاي
خوزس��تان گفت  :به منظور آماده س��ازي
شبکه براي تابس��تان پيش رو پست ۱۳۲
کيلو ولت  GISاروند بهينه سازي و تعمير
اساسي شد و ترانس دوم پست با ظرفيت
 ۵۰مگا ولت آمپر برقدار و مورد بهره برداري قرار گرفت .به
گزارش روابط عموميشرکت سهاميبرق منطقهاي خوزستان،
رضا جعف��ري بيان کرد :طي يک برنامه ريزي منس��جم و
فراهم کردن تجهيزات و مقدمات کار ،پست اروند بيش از ۲۴
س��اعت بطور کامل خاموش و به صورت اساسي تعمير شد.
وي با بيان اينکه اقدامات انجام ش��ده موجب تکميل و بهره
ب��رداري از رينگ  ۱۳۲کيلو ولت فوق توزيع در ش��هر اروند
کنار و شهرستانهاي همجوار شد ،تصريح کرد :اين اقدامات
بدون اعمال خاموش��ي به مش��ترکين و با انتقال بار صورت
گرفته است .مدير امور بهره برداري ناحيه جنوب شرکت برق
منطقهاي خوزس��تان افزود :انجام تماميتستهاي اينترالکي
تجهيزات و فرامين و کنترل و رفع اش��کاالت موجود ،انجام
مجدد تماميتستهاي حفاظتي و رلياژي تجهيزات و رلهها

و رفع نواقص موجود ،رفع اشکال از سيستم
DCSپست و آپديت نمودن آن و تعويض
قطعات معيوب س��خت اف��زاري و انجام
کام��ل PMتجهيزات پس��ت و تعميرات
پيش��گيرانه به منظور پايداري شبکه برق
اروند ،در اين پس��ت صورت گرفته است.
جعف��ري ادامه داد :س��رويس و اوره��ال تماميکابينتهاي
س��وييچگيرهاي  ۳۳کيلوول��ت و اين��دور و رطوبت زدايي،
ترميم و بازس��ازي و اصالح ش��مش  ۳۳کيلوولت مربوط به
بانک خازني ش��ماره يک ،انجام تماميفرامين و تستهاي
تش��خيصي الزم برروي کلي��د  GISو برقدارنمودن ،انجام
کامل پوش��ش عايقي کليد خانه  ۳۳کيلوولت ايندور پس��ت
شامل کلوش��ها ،مقرهاي ساپورت شمش و باس بار و ساير
متعلقات درون کابينتهاي فش��ار متوسط و رفع اشکاالت
باقيمان��ده و بهره ب��رداري از تماميفيدرها و رفع محدويت
لودگيري از تماميظرفيت منصوبه ،از ديگر اقدامات اساسي و
پايهاي در پست اروند بوده است .وي افزود :با انجام اقدمات
ذکر شده پايداري شبکه برق فوق توزيع در شهر اروند جهت
تابستان  ۹۹آماده و افزايش يافت.

اولين رويداد علمياهداي عضو در ايالم آغاز به کار کرد
ايلام -آذر يعقوبي�ان :اولين و بزرگترين رويداد علميتخصصي اهداي عضو
اس��تان اي�لام» دوره  « IrOSSدر اي�لام آغاز به کار ک��رد .دوره آيروس
( )lranian opu supporting systemطرح پشتيباني مراکز فراهم
آوري اعض��اي پيوندي اس��ت که با هماهنگي مرک��ز مديريت پيوند وزارت
بهداش��ت و همکاري انجمن اهداي عضو ايرانيان در دانشگاههايي که واحد

فراه��م آوري يا  opuدارند برگزار ميش��ود .گروههاي هدف در اين دوره
شامل تماميمسئولين استاني و شهري اعم از استانداري ،ائمه جمعه ،خيرين،
معتمدين ش��هري ،دانش��گاهيان ،پزش��کان ،متخصصين بيهوشي ،پزشکي
قانوني ،روانشناسان و مددکاران اجتماعي ،دانشجويان پزشکي و پيراپزشکي
و پرس��تاري ،مديران و مسئولين پرس��تاري ،پرستاران بخشهاي ويژه دولتي

وزير نيرو پنجم ديماه سالجاري و همزمان با
دهمين هفته از پويش هرهفته الف-ب-ايران
در س��فر به اس��تان گيالن  12پ��روژه ملي و
زيربنايي صنعت برق به ارزش  ۴۱۸۵ميليارد
ريال را بهرهبرداري و کلنگزني کرد .وزير نيرو
پنجم ديماه س��الجاري و همزمان با دهمين
هفته از پويش هرهفته الف-ب-ايران در سفر
به اس��تان گيالن  12پ��روژه ملي و زيربنايي
صنعت برق ب��ه ارزش  ۴۱۸۵ميليارد ريال را
بهرهبرداري و کلنگزني کرد .رضا اردکانيان
در س��فر خود به اس��تان گيالن با حضور در
محل پس��ت  GISصومعهس��را ،همزمان با
دهمين هفته از پويش هرهفته الف ب ايران
 ۸پروژه پس��ت و  ۲پ��روژه خط انتقال برق را
افتتاح  ،عمليات اجرايي  ۲پروژه برقرساني و
چند پروژه مهم آبرساني از جمله سدالستيکي
گالش��کالم لنگرود و طرح آبرس��اني کينچاه
شهرستان آستانهاش��رفيه را آغاز کرد .مراسم
افتت��اح پس��ت  GISصومعه س��را با حضور
استاندار گيالن  ،جمعي از نمايندگان مجلس و
مديران استاني بهمراه مديران عامل و معاونين
صنعت آب و برق استان برگزار شد و طي آن
ارس�لان زارع استاندار گيالن ضمن قدرداني
از اس��تمرار ارزش��مند پويش هر هفته الف –
ب – ايران خاطر نش��ان ک��رد  :افتتاح و آغاز
عمليات اجرايي  ۳۱طرح در سفر وزير نيرو به
گيالن ،نشان دهنده تالشهاي نتيجه بخش
و اميدوارکننده خادم��ان مردم در دولت تدبير
و اميد در شرايط س��خت تحريمهاست .وي
افزود :ش��اخص برخورداري شبکههاي توزيع
برق استان گيالن در ابتداي دولت تدبير و اميد
 ۹۸ / ۱۵درصد بود که اکنون به  ۹۹ / ۲درصد
رسيده است .اس��تاندار گيالن به عمر باالي
 ۳۰س��ال حدود  ۳۳درصد شبکههاي توزيع
برق اس��تان اشاره کرد و گفت :ارتقاء و ترميم
شبکههاي انتقال و توزيع برق در حال اجرايي
شدن اس��ت که نيازمند تزريق اعتبارات ملي
است .همچنين رضا اردکانيان ،صبح پنجشنبه
در جمع خبرنگاران در گيالن ،با اشاره به بهره
برداري پروژههاي گفت :وزارت نيرو در استان
گيالن  ۱۷۱پروژه مهم را با س��رمايه گذاري
اف��زون بر ۱۱ه��زار و  ۲۰۰ميلي��ارد تومان و
همچنين مبالغ قابل توجه ارزي که فاينانس
اس��ت در حال اج��را دارد .وي افزود  :بيش از
 ۴۶۰ميليارد تومان مبلغ س��رمايه گذاري اين
طرحهاست و اميد است تا پايان دولت دوازدهم
بخش قابل توجهي از طرحها به بهره برداري
برس��د .وزير نيرو گفت  :هيچ تنگناي فني در
اج��راي پروژهه��ا وجود ن��دارد و تامين منابع
مالي اصليترين چالش اس��ت که اميدواريم
با تنوع بخش��ي و استفاده از فرصتهايي که
قانون بودجه فراهم کرده و خواهد کرد سرعت
بيشتري به اجراي اين پروژهها داده شود.

و غير دولتي هس��تند .اين دوره با هدف آشناس��ازي اقش��ار مختلف جامعه
ب��ا فرهنگ اهداي عض��و و لزوم همکاري کليه دس��تگاههاي دولتي و غير
ت
دولت��ي در جهت افزايش آگاهي م��ردم و همينطور باال بردن ميزان رضاي 
خانوادههاي بيماران مرگ مغزي برگزار ميشود .اين دوره از  8تا ۱۱دي ماه
 ۱۳۹۸در دانشگاه علوم پزشکي ايالم برگزار ميشود.

به مناسبت فرارس��يدن  8دي « روز بصيرت
مردم گيالن «  ،در محل نمازخانه ساختمان
مرکزي مخابرات منطقه گيالن مراس��ميدر
راس��تاي گراميداش��ت اين روز بزرگ برگزار
گردي��د  .در اين مراس��م که با حضور مديران
و کارکن��ان مخابرات منطقه گي�لان برگزار
ش��ده بود  ،پس از اقامه نم��از ظهر و عصر ،
دکتر روح اهلل پور اسماعيلي به ايراد سخنراني
پرداخت  .ايشان ضمن گراميداشت حماسه 8
دي  ،سخناني در خصوص حضور عاشورايي
مردم حماس��ه ساز گيالن ارائه و اين مناسبت
را در زمره روزهاي مهم و به يادماندني تاريخ
پرشکوه انقالب اسالميايران بيان نمود  .وي
تبعيت از واليت و تالش در جهت رسيدن به
اهداف نظام مقدس انقالب اسالميرا از جمله
وظايف تک تک آحاد مردم برشمرد .
کمبود اعتبارات علت اصلي تاخير
در اتمام پروژه بيمارستان شريعتي
بندرعباس

هرمزگان سکينه محبي  :رئيس دانشگاه علوم
پزشکي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان
در نشس��ت خبري ظهر ام��روز گفت :علت
اصلي معطل ماندن پروژه بيمارس��تان 130
تختخوابي شريعتي بندرعباس کمبود اعتبار
اس��ت؛ که متاس��فانه اين مرکز درماني مهم
در موعد مقرر به بهره برداري نرسيده است.
دکتر حسين فرشيدي با اشاره به پيشرفت 90
درصدي اي��ن پروژه ،و اينکه به دليل کمبود
اعتب��ارات  250ميليارد ريال بدهکار اس��ت،
افزود :براي تکميل پروژه بيمارستان شريعتي
به  650ميليارد ريال اعتبار نقدي نياز است و
ضرورت دارد که صنايع و بنگاههاي اقتصادي
ب��ه کمک بخش درمان بش��تابند.وي اظهار
ک��رد :با توجه به اهمي��ت اورژانس دريايي و
نياز دانشگاه به آمبوالنسهاي مجهز جهت
ارائه خدمات اورژانس��ي به بيماران در جزاير
خليج فارس س��ه دستگاه آمبوالنس دريايي
از کش��ور هلند خريداري ش��ده و هم اکنون
در گمرک شهيد رجايي بندرعباس در انتظار
ترخيص ميباشد.

