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آموزشبهروزمسئولینتجهیزاتپزشکیمراکزدرمانیکرمانشاهبهمنظورافزایشبهرهوری
نگهداشــت و آموزش در نشســت مذکور را نیز شامل:
آموزش مجــدد مفاهیم کاربــردی و مهم PM, IPM,
 ,CMکنترل کیفی و قراردادهای ســرویس و نگهداری
و کالیبراسیون  ،آموزش مجدد آشنایی با نرم افزار جامع
بانک اطالعاتی تجهیزات پزشــکی دانشگاه و نحوه ثبت
شناســنامه تجهیزات ،نحوه درخواست تعمیرات و ثبت
اطالعــات تعمیرات ،ثبــت اطالعات مربوط بــه انتقال
تجهیزات و نحوه گزارش گیری از سامانه و اجرای فرآیند
درست و صحیح اسقاط دانست.
وی همچنین گفت :اعالم نیازســنجی مراکز در زمینه
آموزش بصورت هر شش ماه یکبار و ارسال گزارش کتبی
آن به مدیریت تجهیزات پزشکی دانشــگاه و نیز الصاق
برچسب اموال بر روی تجهیزات پزشکی موجود در مراکز
تابعه دانشگاه و ارسال گزارش کتبی این اقدام به مدیریت
تجهیزات پزشکی دانشگاه نیز از جمله دیگر موارد مطرح
شده در این حوزه بود.
گفتنی است در پایان  ،جلسه پرسش و پاسخ با حضور
معاون غذا و دارو ،مدیریت تجهیزات پزشــکی دانشگاه
برگــزار گردیده  ،تمامــی مطالب آموزشــی و تعهدات
کارشناســان تجهیزات پزشــکی صورت جلسه گردید و
کارشناســان ملزم به رعایت و بکارگیری مصوبات جلسه
شدند.

خبر

نظارت عالیه بهره برداری شرکت توزیع برق استان گلستان
| با حضور سرپرست تیم ارزیاب و ارزیابان منتخب شرکت
توانیر،طی مراســمی جلســه افتتاحیه نظارت عالیه در حوزه بهره
برداری ،دیسپاچینگ و ایمنی شــرکت توزیع برق استان گلستان
برگزار شــد.دراین مراســم ،مهندس نصیری مدیر عامل شرکت
توزیع برق اســتان گلســتان  ،ارزیابان منتخــب را برگزیدگان و
نخبگان صنعت برق کشور دانســتند که شایسته است از تجربیات
و راهنمائی هــای ارزنده ای که در طول زمــان نظارت عالیه ارائه
خواهند داد ،شــرکت بهره مند گردد.وی افزود  :با توجه به وسعت
فعالیت ها وفرآیند ها و حجــم کار و نیروها در حوزه بهره برداری
 ،در حین اجــرای فعالیت ها و عملیات ممکن اســت همکاران از
دســتورالعمل ها و قوانین و اســتانداردهای اجرائی فاصله بگیرند
بنابراین ضروری است بطور مستمر کنترل و نظارت بر فرآیندهای
موجود در بازه های زمانی کوتــاه مدت و بلند مدت به عمل آید تا
نقاط قابل بهبود احصاء گردد و مجموعه شرکت از این امر استقبال
خواهد نمود .مهندس نصیری ادامه داد  :حرکت در مســیر برنامه
استراتژیک از اهم مسئولیت هایی است که مدیران شرکت متعهد
به آن می باشند و تبیین شعار  7707به عنوان چشم انداز شرکت
درافق  1404از حرکت های مطلوب است که تمام منابع و تصمیم

مدير كل راه و شهرسازي
استان گلستان:

رونق صنعت
ساختمان
اشتغالزايي را
بدنبال دارد

| مدير كل راه و شهرســازي استان
گلســتان گفــت ،با رونــق گرفتــن صنعت
ساختمان عالوه بر ا نتفاع همه اقشار مردمي
و صنعت هاي وابسته ،شاهد رونق اقتصاداي
ورشد اشــتغالزايي در اســتان خواهيم بود.
بــه گــزارش اداره روابط عمومــي اداره كل
راه شهرســازي اســتان گلســتان :مهندس
«حســين محبوبي « در ديدار با هيات مديره
انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان استان
بيان داشــت :وجود مجموعه هاي متخصص
در حوزه ســاخت وســاز مســكن در استان
بسيار سودمنداســت و باعث كاهش دغدغه
هاي هم اســتانيهاو نهاد هاي دولتي مربوطه
در اين حــوزه در استانداردســازي ورعايت
قوانين جــاري و پيشــگيري از حوادث مي
شــود.محبوبي افزود :با خروج دولت از حوزه
ساخت و ساز مســكن  ،انتظار ميرود انجمن

گیری مدیران براساس آن شــکل خواهد گرفت .رسیدن به هدف
 77دقیقه خاموشی ساالنه برای هر مشترک درسال از عمده ترین
شاخص های این چشــم انداز می باشد که اقدامات و فعالیت های
بســیار ارزنده ای علیرغم افزایش مصرف و پیک بار نسبت به سال
گذشته توســط مجموعه شرکت توزیع برق گلســتان انجام شده
است.مهندس نصیری با اشاره به داشتن تابستانی متفاوت درسال
 96نسبت به تابستانهای گذشــته در استان گلستان ،افزودند  :در
تابستان  96استان گلســتان دوماه گرمای مداوم را تجربه نموده
است و مصرف انرژی برق بیش از  5/5درصد نسبت به سال گذشته
رشــد داشــته  ،بطوریکه حدود چهل روز مصرف برق باالی هزار
مگاوات ثبت شده اســت .وی افزود ،اختالف مصرف انرژی درماه
های غیر پیک بار و نیاز مصرفی 340مگا وات با نیاز مصرفی 1168
مگاوات در مــاه های پیک بار ،رانش زمیــن ،طوفان و بارش های
سیل آسا ،فرســودگی تیرهای برق به دلیل شوره زار بودن ،صعب
العبور و کوهستانی بودن ،ریز گردها  ،اعمال تعرفه 3و 4گرمسیری
از عمــده ترین چالش هــای پیش روی فعالیت هــای حوزه بهره
برداری در شرکت توزیع برق اســتان گلستان می باشد که نیاز به
زیر ساخت و اعتبارات ویژه می باشد.

هاي تخصصي و صنفــي در اين بخش حضور
بيشــتر در اجراي طرحهاي مختلف ساخت و
ساز مسكن در استان داشته باشند.وي ادامه
داد :بهسازي در بافت فرسوده شهرهاي استان
 ،باز آفريني شــهري و تكميل برخي از پروژه
هاي مسكن مهراســتان از مقوله هاي مهمي
است كه انجمن انبوه سازان و سرمايه گذران
در بخش مســكن مي توانند در آن ورود پيدا
كند.اين مقام مسئول اضافه كرد  :تهيه بسته
هاي پيشنهادي جهت تشويق سرمايه گذارن
در بخش مســكن از راهكارهاي است كه مي
تــوان باعث رونــق حضور بخــش خصوصي
در اين صنعت شــود.در اين ديــدار مهندس
مرتضوي مديــر عامل و رئيــس هيئت مدير
انجمن انبوه ســازان از آمادگي انجمن جهت
حضور و ســرمايه گــذاري وهمكاريهاي في
مابين در اين بخش بيان نمود.

استانها

استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد:

رییس سازمان مدیریت استان یزد اعالم کرد:

خشکسالی معضل استراتژیک ابرکوه

| رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد عمدهترین قابلیت ابرکوه را آمار باالی تولیدات باغی
و مهمترین معضل این شهرستان را افت سطح آبهای زیرزمینی و خشکسالی دانست.به گزارش کائنات و به
نقل از ایسنا ،حمیدرضا نصیری زاده در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که با حضور محمود زمانی قمی ،استاندار
یزد برگزار شد ،اظهار کرد :معضالت مهم استراتژیک شهرستان ابرکوه نیز افت سطح آبهای زیرزمینی و افت
کیفی منابع آبی موجود ،خشکسالیهای پیدرپی و غالب بودن روشهای آبیاری سنتی ،پایین بودن سطح سواد بهرهبرداران ،پایین
بودن سطح کیفیت فرآوری ،بستهبندی و عرضه محصوالت در بخش کشاورزی ،تکمیل نبودن امکانات و زیرساختها در بخش کشاورزی
و دامپروری ،حمل امکانات پذیرایی و کمبود راهنمای تور گردشگری است.وی با بیان اینکه شهرستان ابرکوه دارای  51هزار و  552نفر
جمعیت در قالب  16هزار و  26خانوار است که در بخشهای بهمن و مرکزی سکونت دارند ،افزود :ابرکوه از نظر جمعیت در رتبه پنجم
استان قرار دارد ،تصریح کرد :از تعداد  12هزار و  123نفر جمعیت فعال شهر ابرکوه حدود  10هزار نفر آنها شاغل و  2105نفر جمعیت
بیکار هستند به نحوی که بر طبق آمارها ،نرخ بیکاری ابرکوه  17.4درصد و نرخ بیکاری روستاهای آن  7.5درصد است.
دادستان عمومی و انقالب زنجان:

مسووالن اجازه ندهند زخمهای جامعه عفونی شوند

لزوم توجه به اقتصاد مرز در استان

| استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پتانسیل های خراسان جنوبی بیان کرد :اقتصاد مرز
یکی از بهترین شرایط برای درآمد زایی در خراسان جنوبی است.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا،
محمد مهدی مروج الشریعه در نشست خبری استانداران ادواری خراسان جنوبی گفت :درآمد بازارچه
های مرزی استان گاهی به  26میلیون تومان می رسد و باید نسبت به بازگشایی بازارچههای مرزی
استان چاره اندیشی کنیم.وی با بیان اینکه بازارچه دوکوهانه نهبندان بسیار مستعد است ،افزود :برای تامین زیرساخت های
این بازارچه قریب به  20میلیون تومان هزینه شده است .امید است بازارچه میل  73نیز مورد توجه قرار گرفته و بازگشایی
شود.مروج الشریعه با بیان اینکه حضور استانداران ادواری در استان دستاورد های زیادی داشته است ،ادامه داد :انتقال آب از
سه مسیر به خراسان جنوبی از مهم ترین دستاوردهای این نشست بود .انتقال آب از ساحل مکران از آب های اقیانوسی یکی
از راه حل های تامین آب مورد نیاز استان است.وی ،انتقال آب از چاه های نیمه زابل را از دیگر راهکار های تامین آب استان
دانست و گفت :در حال حاضر سالیانه بیش از  2100میلی متر آب از این چاه تبخیر میشود.
دادستان عمومی و انقالب سمنان:

| دادســتان عمومی و انقالب زنجان گفت :کشور دارای مشــکالت زیادی در بخشهای
اقتصادی و بیکاری اســت که الزم است مسئوالن تالش جدی را در جهت حل این مشکالت داشته
باشــند.به گزارش کائنات و به نقل از ایســنا ،حجتاالسالم حسن مظفری در ســخنرانی پیش از
خطبههای این هفته نماز جمعه زنجان ،اظهار کرد :تا زمانی که بزرگان ،جوانان و نوجوانان را با تاریخ آشنا نکنیم و مطالعه در
حوزه تاریخ نداشته باشیم ،در فراز و نشیب روزگار دچار مشکل میشویم .هر اندازه مطالعه و فهم ما از این علم زیاد باشد آینده
روشنی پیش رو خواهیم داشت .خداوند در قرآن میفرمایند« :قبل از شما مردمانی بودند که سنت و روشهایی داشتند ،شما
سیر در تاریخ کنید و ببینید آنهایی که فسق و فجور میکردند به چه روزگاری مبتال شدند» این سخن خداوند نشان از اهمیت
مطالعه تاریخ دارد.مظفری تصریح کرد :امام علی (ع) زمانی که از جنگ صفین بازگشتند ،نامهای تحت عنوان وصیتنامه به
فرزندشان امام حسن مجتبی (ع) نوشتند که این وصیتنامه در نامه  ۳۱نهجالبالغه آمده است که الزم است همه برای یک
بار هم که شده وصیتنامه امام علی (ع) را مطالعه کنند.

نبایدحقوقعامهمردمصرفابهحقآزادیبیانمحدودشود

| دادستان عمومی و انقالب مرکز استان سمنان با اشاره به سخنان اخیر رهبری معظم انقالب با طرح
این پرسش که زخمهای ما کجاست ،بر ضرورت توجه و عمل به منویات رهبری انقالب تاکید کرد.به گزارش
کائنات و به نقل از ایسنا ،حیدر آسیابی در نشست سیاستگذاری ائمه جمعه در سمنان اظهار کرد :زخمهای ما
همان جا است که مطالبات مردمی بر روی زمین مانده است.وی بر ضرورت پاسخگویی مناسب به مطالبات مردمی تاکید و تصریح کرد:
یکی از مهمترین وظایف حاکمیت و دولت در معنای عام آن توجه مستمر به حقوق عامه مردم و جامعه است.دادستان آسیابی با بیان اینکه
دولت ،مجلس و دستگاه قضا همه در قبال مردم وظیفه دارند افزود :حفظ و احیای حقوق عامه وظیفه ذاتی قوه قضاییه است و دیگر قوا نیز
در این بخش وظایفی دارند.وی با انتقاد از آنچه محدود کردن حقوق عامه به آزادی بیان میخواند ،با بیان اینکه حقوق عامه تنها محدود
به آزادی بیان نیست افزود :باید به آن دسته از حقوق عامهای که بار مالی هم دارد توجه شود و صحبت از این حقوق تنها محدود به آزادی
بیان نشود.دادستان عمومی و انقالب مرکز استان سمنان در بخش دیگری به ناآرامیهای دو هفته گذشته در برخی شهرهای کشور اشاره
کرد و گفت :خوشبختانه استان سمنان از استانهای امن کشور است و امنیت آن در سطح کشور زبانزد است.

خبر
افتتاح اولین نیروگاه
برق مولد مقیاس کوچک
در شهرک صنعتی رامیان
استان گلستان

شهرستان

کسب رتبه برتر دفترحراست شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

| در ارزیابی عملکرد مراکز حراست وزارت نیرودفترحراست شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در ارزیابی عملکرد کشوری مراکز حراست
وزارت نیرو  ،موفق به کسب رتبه برتر گردید .درپی کسب این موفقیت ،حراست کل استان گلستان طی پیامی بهبود و ارتقای دفاتر حراست را مرهون زحمات
و تالش همکارانی دانست که برای پیشبرد اهداف سازمانی ونظام مقدس جمهوری اسالمی و تحقق منویات مقام معظم رهبری خالصانه تالش می کنند .

| مدیر نظارت و ارزیابــی تجهیزات و ملزومات
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از به روز رسانی
اطالعات مســئولین تجهیزات و ملزومات پزشکی مراکز
درمانی استان در حوزه های مدیریت ملزومات مصرفی و
نگهداشت و آموزش تجهیزات پزشکی خبر داد.
دکتر تورج شیرزادیان اظهار داشــت :در نشستی که
هیجدهم دیماه با کارشناســان حــوزه مدیریت و کلیه
مسئولین تجهیزات و ملزومات پزشــکی مراکز درمانی
اســتان در محل این معاونت تشــکیل شــد ،اطالعات
کارشناسان مراکز درمانی تابعه دانشگاه در دو محور مهم
و اســتراتژیک مدیریت ملزومات مصرفی و نگهداشت و
آموزش تجهیزات پزشکی به روز رسانی گردید.
وی گفت :پیگیری و تکمیل فرآیند ثبت برند تجاری
ملزومات مصرفی پزشکی در ســامانه  HISبیمارستان
برای مراکزی که به حد  100درصد نرسیده اند  ،آموزش
مجدد نحوه استفاده از پرتال اداره کل تجهیزات پزشکی
وزارت بهداشت ،رعایت دستورالعمل های ابالغی به مراکز
توسط مسئول تجهیزات و مسئول فنی مرکز از مهمترین
موارد آموزشــی و مورد بحث حوزه ملزومات مصرفی در
این نشست بود.
مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشــکی
دانشگاه اهم موارد آموزشی و مورد بحث حوزه مدیریت
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| اولین نیــروگاه تولید برق(مولــد برق مقیاس
کوچک) با ظرفیت تولید اولیه  1/38مگاوات توسط بخش
خصوصی در شهرک صنعتی رامیان به بهر برداری رسید
.این نیروگاه با ظرفیت تولید  4/14مگاوات با مبلغ سرمایه
گذاری بالغ بر  80میلیارد ریال توســط ســرمایه گذاری
شرکت راوان شریف  ،احداث خواهد شد .فازاول این نیروگاه
با تولید  1/38مگاوات و با مبلغ سرمایه گذاری  30میلیارد
ریال با حضور مدیران استانی و شهرستانی و نماینده مردم
در مجلس شورای اسالمی به بهره برداری رسید.درمراسم
افتتاحیه این نیروگاه مهندس نصیری مدیر عامل شرکت
توزیع برق استان گلستان اظهار داشت ،فلسفه نیروگاه های

مولد مقیاس کوچک ،تولید برق در محل مصرف می باشد
 .کاهش آلودگی محیط زیست ،افزایش بهره وری  ،حفظ
و افزایش پایداری شبکه برق ،کاهش تلفات با حذف شبکه
انتقال و توزیع برق ،پدافنــد غیرعامل از جمله مهمترین
مزیت های احداث این نیروگاه ها می باشد.وی با اشاره به
رویکرد های موجود در احداث نیروگاه مولد مقیاس کوچک
افزود  :اولین رویکرد در احداث نیروگاه صرفا تولید برق می
باشد که نیاز اســت جهت بهره ور نمودن منابع و سرمایه
گذاری رویکرد تولید برق و گرما مــد نظر قرار گیرد تا با
استفاده از گرمایش تولید شده و استفاده از حرارت DG
ها راندمان این گونه نیروگاه ها افزایش یابد.

خبرنامه
در سومین همایش استانی سامانه مبین؛

ژاله فرامرزیان :ملزم به بودجه ریزی
عملیاتی بر اساس اطالعات مدون هستیم

| معاون توســعه منابع و پشــتیبانی
وزارت ورزش و جوانان گفــت :ملزم به بودجه
ریزی عملیاتی هســتیم که مبنای آن برنامه
ریزی عملیاتی است و این کار بدون اطالعات
منظم اصال معنا ندارد.بــه گزارش کائنات و به
نقل از پایگاه خبــری وزارت ورزش و جوانان،
سومین همایش استانی سامانه مبین با موضوع
تجمیع اطالعات اماکن ورزشی و ثبت فرایند واگذاری اماکن در سامانه
مبین از صبح امروز به میزبانی وزارت ورزش و جوانان و با حضور جمعی
از مدیران این وزارتخانه آغاز شد و عصر امروز با برگزاری دو دوره کارگاه
آموزشی پایان خواهد یافت.
ژاله فرامرزیان معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان
در این همایش اطالعات اولیه را اصلی ترین نیاز برای مدیریت مناسب
در هر حوزه ای دانست و گفت :سه شاخص اصلی اطالعات دقیق بودن،
مستند بودن و زمانبندی آن است.وی افزود :با رویکرد نرم افزاری مناسب
و علمی در یک سیستم دارای قابلیت ارزیابی میتوانیم متناسب با نیاز
هر واحدی ثبت اطالعات ،به روزرسانی آن و گزارش گیری را به آسانی
انجام دهیم.
فرامرزیان در ادامه فواید سیستم جامع ثبت اطالعات را چنین بیان
کرد :این کار مانع از پراکندگی آماری در واحدهای مختلف می شود .اگر
هر واحدی برای خودش جداگانه آماری را ثبت کند هم دقت مجموعه
پایین می آید و هم حجم کار باال می رود .در واقع با این کار منابع را هدر
می دهیم و آمار ما هم غیر قابل اعتماد می شود.
وی در خصوص ظرفیت باالی ســامانه مبین گفت :از ابتدای شروع
به کار سامانه مبین ظرفیت آن مورد بررسی قرار گرفته و سعی کردیم
نقایص را به حداقل برسانیم .ابهامات و ایرادات سخت افزاری و نرم افزاری
آن امروز با همفکری شما بررسی می شود تا برای سال آینده برنامه حوزه
های عمومی و تخصصی وزارت ورزش و جوانان را طراحی و متناسب با
آن منابع را توزیع کنیم.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان افزود :باید با
برنامه ریزی صحیح و ارتقای آموزش این سامانه درهمه شاخص ها مثل
توسعه ورزش همگانی ،فرهنگ ســازی ،ورزش قهرمانی و مسائل مالی
اداری به صورت مدون و با اطالعات جامع کار کنیم در غیر این صورت
شاخصی برای برنامه ریزی دقیق نداریم و همه برنامه ها به صررت ذهنی
اجرا می شود که اشتباه است.وی تاکید کرد :ما زین پس ملزم به بودجه
ریزی عملیاتی هستیم که مبنای آن برنامه ریزی عملیاتی است و این کار
بدون اطالعات منظم اصال معنا ندارد.فرامرزیان سپس ثبت اطالعات در
حوزه جوانان را کامال متفاوت از ورزش دانست و افزود :جنس اطالعات
در این حوزه متفاوت و گستره آن بسیار زیاد است .باید نگاه جامع و هم
ارز به هر دو حوزه جوانان و ورزش داشــته باشیم .بیشترین مخاطب ما
در حوزه ورزش قشر جوان است و باید از این ظرفیت برای رفع مشکالت
جوانان استفاده کنیم.ایرج رحمانی مدیر کل هماهنگی امور استان ها،
سیدامیر حسین مطلبی رییس مرکز فناوری اطالعات ،سحر فامیل زارع
معاون آمار و فناوری اطالعات مرکز فاوا و بهمن نیکخو دبیر کمیسیون
ماده  88از دیگر سخنرانان سومین همایش استانی سامانه مبین بودند.در
این نشست همچنین عالوه بر برگزاری دو دوره کارگاه آموزشی ،حاضرین
به بحث و تبادل نظر در خصوص سامانه مبین پرداختند و به ابهامات و
سواالت آنان در این خصوص پاسخ داده شد.

حضور مدیر عامل شرکت توزیع
برق استان گلستان درسامانه
ارتباط مردم و دولت (سامد)

| مهندس نصیری مدیر عامل شرکت
توزیع نیروی برق استان گلستان با حضور در مرکز
سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) پاسخگوی
درخواست ها و مشــکالت مطرح شده از سوی
شهروندان گلستانی بود .مهندس نصیری مدیر
عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
سامانه الکترونیکی سامد را سیستم ارتباطی موثر
و اثر بخش میان مردم و مسئوالن دانست و گفت  :از طریق این سامانه مردم
می توانند به راحتی و بدون مراجعه حضوری  ،درخواست ها و مشکالت خود
را با مسئوالن مطرح و پیگیری نمایند .مهندس نصیری مدیر عامل شرکت
توزیع نیروی برق استان گلستان در پاسخ به درخواست یک شهروند گفت
 :جهت تبدیل شبکه سیمی به کابلی درروستاهای استان گلستان برنامه
ریزی خوبی درنظر گرفته شده است و درراستای اهداف استراتژیک و کاهش
تلفات اعتبار مناسبی در سال  97درسطح شهرستان ها و روستاهای استان
گلستان برای حذف شبکه های سیمی تخصیص داده خواهدشد.

