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شهرستان

رئیس مرکز بهداشت چهار محال و بختیاری اعالم کرد:

کاهش 80 درصدی بیماری های قلبی 
عروقی با حذف عوامل خطر حوزه سالمت

| رئيس مركز بهداشــت چهار محال و 
بختيارى گفت: با حذف ســه عامل خطر حوزه 
سالمت، مى توان 80 درصد بيمارى هاى قلبى 
عروقــى، ديابت نوع دوم و بيــش از 40 درصد 
ســرطان ها را كاهش داد.به گزارش كائنات و 
به نقل از ايسنا، سيد «راشد جزايرى» در آئين 
تجليل از خبرنگاران عرصه سالمت چهار محال و 

بختيارى، اظهار كرد: كار اصلى در حوزه سالمت از بهداشت آغاز مى شود 
و مسير تحول ارائه خدمات بهداشتى از سنگ فرش هايى مى گذرد كه در 

بخش بهداشت چيده شده است.
وى با گراميداشت ياد و خاطره خبرنگار شهيد صارمى، افزود: با اجرا 
طرح تحول نظام سالمت  از سال 92 تاكنون اقدامات مطلوبى در حوزه 
بهداشــت در قالب 10 پروژه پشــتيبان و 15 برنامه انجام شده و يكى 
اقدامات اين حوزه، موضوع عوامل خطر ســالمت است كه در سه دسته 

تقسيم مى شوند.
رئيس مركز بهداشت چهار محال و بختيارى تصريح كرد: عوامل خطر 
حوزه سالمت شامل رژيم غذايى ســالم، كم تحرك، مصرف دخانيات و 
الكل، عوامل خطر بيولوژيكى شــامل فشارخون، چاقى، قند خون باال و 
عوامل محيطى شامل حل مسائلى همانند پرتوها و عوامل خطرساز انسان 
ساز و طبيعى و پرتوها است كه با حذف اين سه عامل خطر مى توان 80 
درصد بيمارى هاى قلبى عروقى، ديابت نــوع دوم و بيش از 40 درصد 
سرطان ها را كاهش داد.جزايرى افزود: در حوزه سالمت مهم ترين اقدام 
سامانه سيب (سيستم يكپارچه سالمت) است كه تاكنون در اين سامانه 
940هزار و شش نفر سرشمارى شــدند و از اين تعداد 547903 زن و 
482102 مرد بودند و 528 هزار نفر را جمعيت شهرى و 383 هزار نفر 
را جمعيت روستايى تشكيل مى دهد و 28 هزار نفر حاشيه نشين نيز در 
استان داريم.وى اظهار كرد: يكى از كارهاى حوزه سالمت تكميل، تجهيز 
و زيرساخت اين حوزه است كه در طرح گسترش، از 496 واحد، تاكنون 

463 واحد تكميل و تجهيز شدند.

مهندس مبادرثانی در دیدار با شهردار آبیک:

آمادگی ایجاد زیرساخت پایش تصویری 
شهر آبیک را داریم

| مهندس مبادر ثانى در ديدار با شهردار 
آبيك ، ضمــن ابراز آمادگــى مخابرات منطقه 
قزوين بر ايجاد زيرساخت هاى پايش تصويرى 
گفت: مخابرات منطقه قزويــن تا كنون طبق 
تفاهم انجام شده با اســتاندارى ، زيرساخت و 
بستر فيبرنورى را براى كليه دستگاه هاى ادارى 
استان ايجاد كرده اســت كه اين مهم ،نقش به 

سزايى در ارائه خدمات الكترونيك به شهروندان را داشته است. وى ارائه 
بستر فيبرنورى به شهردارى در راستاى خدمات بهينه بر بستر الكترونيك 
را از وظايف اصلى مخابرات برشمرد و براى رسيدن به اين هدف ، خواستار 
هماهنگى الزم بين دســتگاه هاى اجرايى استان گرديد. در اين جلسه 
،آگشته شهردار آبيك ضمن تقدير از همكارى هاى فى مابين ايجاد بستر 

فيبرنورى براى پايش تصويرى شهر آبيك را خواستار شد.

خبرنامه

برگزاری همایش بزرگ زندگی سالم در بخش کوهسارات شهرستان مینودشت
| همزمان با دومين روز از هفته جهانى مبارزه با مواد مخدر همايش زندگى سالم با محوريت نشاط 
در جامعه و ايمن سازى در برابر سوء مصرف مواد مخدر به همت بهزيستى شهرستان مينودشت دربخش 
كوهسارات اين شهرستان برگزار شد . 
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خبرنامه
 راه اندازی منطقه آزاد ویژه کشاورزی

در گیالن
 نماينده مردم رشــت در مجلس شوراى اســالمى از موافقت وزير با راه اندازى 
منطقه آزاد ويژه كشاورزى در گيالن خبر داد و گفت: منطقه آزاد ويژه كشاورزى 
با هدف وضع و اجراى مقررات آســان براى صادرات محصوالت كشاورزى سالم 
بدون عوارض گمركى ايجاد مى شود. به گزارش كائنات و به نقل از ايسنا ؛غالمعلى 
جعفرزاده از موافقت وزير با راه اندازى منطقه آزاد ويژه كشاورزى در گيالن خبر 
داد و اظهار كرد: جايگاه ويژه بخش كشاورزى در رشد و توسعه اقتصادى مناطق 
شمالى كشــور و همچنين ضرورت اجتناب ناپذير توسعه فعاليت هاى كشاورزى 
در استان هايى نظير گيالن كه قلب و قطب توليدات مهم و استراتژيك كشاورزى 
محسوب مى شــوند و در اين حوزه داراى استعدادهاى اكولوژى بسيار ارزشمند و 

فراوانى هستند، بر كسى پوشيده نيست.
نماينده مردم رشت در مجلس شوراى اســالمى افزود: در اين راستا اخيرا طى 
نامه اى از وزراى كشاورزى و اقتصاد، خواستم تا به منظور توسعه اقتصاد كشاورزى 
در استان هاى شمالى، مهم تر از آن ايجاد فرصت هاى شغلى و جذب سرمايه يا ورود 
به بازارهاى كشاورزى در داخل و همچنين كشورهاى هم مرز نسبت به تاسيس و 
راه اندازى منطقه آزاد ويژه كشاورزى در استان  گيالن اقدامات الزم را انجام دهند.
وى با بيان اينكه استان گيالن با وجود بندر كياشهر، بندر چمخاله، بندرانزلى 
و بندر آســتارا ظرفيت مناســبى براى ايجاد منطقه آزاد ويژه كشاورزى را دارد، 
گفت: منطقه آزاد ويژه كشــاورزى با اهدافى نظير وضع و اجراى مقررات آســان 
براى صادرات محصوالت كشاورزى سالم بدون عوارض گمركى، انجام فعاليت ها 
و معامالت بورس بين المللى كشــاورزى در استان هاى شمالى و همچنين ايجاد 

فرصت هاى شغلى ايجاد مى شود.
جعفرزاده از اعالم موافقت با راه اندازى منطقه آزاد ويژه كشــاورزى خبرداد و 
گفت: موافقت الزم جهت راه اندازى منطقه آزاد ويژه كشــاورزى اعالم شــده و 

رونوشت موافقت با آن براى رئيس محترم مجلس ارسال شده است. 

 ستاد مبارزه با احتکار و اختفاء کاال
در گلستان تشکیل شد

رئيس صنعت، معدن و تجارت گلستان از تشــكيل ستاد مبارزه با احتكار 
و اختفاء كاال در گلســتان خبر داد.به گــزارش كائنات و به نقل از ايســنا، 
«حسينقلى قوانلو» در نخستين جلسه ســتاد مبارزه با احتكار كاال با اشاره 
به فضاسازى روانى ايجاد شده در بازار، گفت: براى جلوگيرى از سوءاستفاده 
برخى سودجويان، ستاد مبارزه با احتكارو اختفاء كاال در گلستان تشكيل شد.
وى تشكيل اين ستاد را در راستاى سياست هاى ابالغى دولت براى نظارت 
مطلوب بر كاالهاى اساسى و اقالم ضرورى مورد استفاده مردم ضرورى دانست 
و افزود: يكى از عوامل موثر بر افزايش قيمت ها و برهم زدن موازنه تنظيم بازار 

استان، احتكار و اختفا است.
قوانلو از شروع تشــديد نظارت و برخورد همه جانبه با محتكران كاالهاى 
مصرفى مردم خبــر داد و عنوان كرد: اقالم و كاالهاى پرمصرف واســاس و 
حساس، به اندازه كافى در انبارها و مراكز ذخاير موجود است.وى ادامه داد: 
بازرسان و كارشناســان تعزيرات حكومتى، اتاق اصناف، به اتفاق كارشناس 
نظارت و بازرسى اين سازمان به صورت دو شيفته با انجام بازرسى هاى مشترك 
با همكارى دســتگاه امنيتى به صورت مداوم در حال رصد بازار هستند و با 
متخلفين در حوزه بازار به شدت و فوريت برخورد مى شود.قوانلو به استفاده از 
همه ظرفيت ها در جلسه ستاد تاكيد كرد و گفت: در شرايط كنونى اقتصادى 
كشــور همراهى و همت همگانى تشــكل هاى صنفى صنعتى و عموم مردم 
هوشيار و متعهد استان گلستان در كشف مكان هاى اختفا و احتكار كاالهاى 
پر مصرف خانوار بسيار حائز اهميت است، از اين رو سامانه 124 اين سازمان 
به صورت شبانه روزى آماده دريافت و پاسخگويى به گزارش هاى مردمى است.
وى به صراحت اعالم كرد كه با همكارى همه دستگاه هاى نظارتى تمام مراكز 

رسمى و غيررسمى ذخيره و عرضه كاال در استان تحت نظارت مى باشد. 

 مديرعامل شركت آبفاى استان فارس گفت: 
خشكسالى باعث خارج شدن حدود يك سوم 
چاه هاى آب شرب فارس از مدار شده است.به 
گزارش كائنات و به نقل از ايســنا، محمدعلى 
قلندرى در جمع خبرنــگاران گفت: در يك 
بازه ى زمانى 2 ساله حدود 200 حلقه چاه در 

سراسر استان فارس از مدار شده است.
او جمع كل چاه هاى آب شــرب موجود در 
حوزه ى تحت مديريت اين شــركت در فارس 
را حدود 425 حلقه اعالم و خاطرنشان كرد: 
مهمترين چالش هايى كه با آن مواجه هستيم 
تغيير اقليم، افزايش درجه ى حرارت و افزايش 
ميزان تبخير، خشكســالى ســنواتى، كاهش 
بارندگى و برداشت ها و مصرف بى رويه از منابع 

مختلف آبى است.
قلندرى با بيان اينكه برداشت و مصرف بى رويه ى آب خصوصا در بخش كشاورزى 
مشهود است، فرونشست زمين، مرگ آبخوان ها، افزايش جمعيت مصرف كننده، 
آلودگى آبها و قيمت ناچيز آب بها را از ديگر چالش هــاى فراروى بخش آب ذكر 
و اضافه كرد: كاهش 65 درصدى بارندگى به نســبت ســال گذشته و كاهش 56 

درصدى بارندگى نسبت به ميانگين درازمدت نيز از چالش ها محسوب مى شود.
او مهمترين رويكرد وزارت نيرو در بحث كم آبى را افزايش ســازگارى دانست و 
گفت: با ايجاد يك كارگروه متشكل از مديران دســتگاه هاى مختلف، مسائلى را 
در قالب 6 محور دنبال كرده ايم كه مديريت عرضه و تقاضا در آبهاى ســطحى و 
زيرزمينى، عرضه و تقاضاى آب كشاورزى، احياى تاالب ها و درياچه ها، مديريت 

آب نامتعارف و ژرف و ... از اين محورها بوده است.
قلندرى با تصريح اينكه برنامه هاى مدونى را آبفاى اســتان فارس در اين زمينه 
دنبال كرده و مى كند، اصالح و بازسازى سيستم ها و شبكه هاى آبرسانى، مديريت 
فشار و شناسايى مشتركان پرمصرف و فرهنگسازى در زمينه ى مصرف بهينه ى آب 

به همراه افزايش ظرفيت تامين آب مورد نياز را از اولويت ها برشمرد.
او با تاكيد بــر اينكه اقدامــات فرهنگى در بخش آب اولويت اصلى محســوب 

مى شود، خاطرنشان كرد: آبفاى فارس ايجاد 
46 حلقه چــاه آب را در برنامه قــرار داد كه 
تاكنون 15 حلقه حفر شده، 5 حلقه در حال 
حفارى است و 25 حلقه  چاه نيز مراحل اقدام 

را طى مى كند.
قلندرى همچنين از مهندســى مجدد 20 
حلقه چاه و بهسازى چشــمه هاى آب شرب 
را از موارد مــد نظر آبفاى فارس دانســت و 
گفت: اقدامات خوبى در خصوص رفع مشكل 
شــهرهاى دچار كمبود آب در استان فارس 
انجام شــد و خوشــبختانه اكنون فارس در 
زمينه ى آب شــرب وضعيت نســبتا پايدارى 

دارد.
مديرعامل آبفاى اســتان فارس با يادآورى 
اينكه امســال هــوا حداقل 2 درجــه به طور 
ميانگين گرمتر از سال گذشته بوده اســت، گفت: با توجه به كاهش 65 درصدى 
بارندگى و افزايش تعداد مشتركان در استان، پيش بينى امسال اين بود كه حداقل 

در 15 شهر با چالش تامين آب شرب مواجه باشيم.
قلندرى اضافه كرد: خوشبختانه در اوج گرما و به واسطه ى اقدامات انجام شده و 
همراهى خوب مردم، تنها در 10 شهر استان فارس با مشكل كم آبى، كم فشارى و 
... مواجه شديم و اكنون تنها در 3 شهر مشكالتى وجود دارد؛ در بخش هاى مرتفع 

شهر داراب، حاجى آباد و قادر آباد با مشكل روبرو هستيم.
اين مقام مسئول با تصريح اينكه طى 4 ماه اول امسال و على رغم تمام مشكالت 
شــاهد كاهش 1 درصدى مصرف آب در اســتان فارس بوديم، گفت: كماكان به 
همراهى مردم نيازمند هســتيم تا بتوانيم به صرفه جويى 20 درصدى در مصرف 
آب دست يابيم.قلندرى با بيان اينكه ميزان پرت آب در فارس حدود 25 درصد و 
كمتر از عدد 26.4 درصدى ميانگين كشورى است، به اقدامات اصالح و بهينه سازى 
شــبكه هاى تامين و توزيع آب شرب اشاره و خاطرنشــان كرد: هزينه ى اصالح و 
بهينه سازى شبكه هاى آب بسيار سنگين است و در شرايط فعلى اقتصادى امكان 

تخصيص منابع مالى وجود نداشت، اگرچه اقداماتى انجام داده ايم.

خروج یک سوم چاه های آب فارس از مدار

| علــى فرهــور مديرعامل شــركت در خصوص 
مشــاركت واحدهاى نيروگاه در كنترل فركانس شــبكه 
گفت: واحدهاى بخارى نيروگاه شهيدر جايى بنا به ضرورت 
پايدارى تجهيزات و حفظ امنيت شــبكه سراسرى توليد 
برق به ويژه در پيك لحظه اى تابســتان جارى، در كنترل 
فركانس شبكه سراسرى توليد برق كشور، مشاركت دارند. 
به گزارش روابط عمومى شركت مديريت توليد برق شهيد 
رجايى، على فرهور افزود: براى كمك به پايدارى تجهيزات 
و برقرارى امنيت شــبكه برق، واحدهاى بخارى نيروگاه 
شــهيد رجايى در حالت كنترل فركانس قــرار مى گيرد 
كه پس از قرار گرفتن واحدهــا در اين حالت، اين مهم به 
صورت خودكار به مركز ديسپاچينگ ملى واگذار مى شود 
و اين درحالى است كه  كنترل فركانس شبكه، تابع مصرف 
برق از سوى مصرف كنندگان انرژى الكتريكى در سراسر 

كشور است.
على فرهور در تشــريح اهميت كنترل فركانس شــبكه 
توليد برق اظهار داشــت: از نكات قابل اهميت در امنيت 
شبكه توليد برق، كنترل شبكه در فركانس 50 هرتز است 
كه در سال هاى گذشته با مانورهاى بهره بردارى، كنترل 
انحرافات از اين مقدار فركانس، حــدود 0,3 هرتز بود كه 
پس از اجراى طرح فوق، اين كنترل در محدوده 0,1 هرتز 
انجام مى شود. بنابراين با مشاركت نيروگاه هاى حرارتى 
در كنتــرل فركانس، عمال افزايــش و كاهش فركانس در 
شــبكه توليد، به دليل محدود شدن نوســان آن در بازه 

كمتر، موجب افزايش ضريب ايمنى تجهيزات برقى خانگى، 
صنعتى و كشاورزى مى گردد.

مدير عامل نيروگاه شهيد رجايى در ادامه افزود: واحدهاى 
اين نيروگاه از سال هاى گذشته، همواره در كنترل فركانس 
شبكه نقش موثرى داشته اند، اما ميزان مشاركت واحدها 
با انجام اقداماتــى در اين خصوص، از ابتــداى فروردين 
امســال، به صورت فعال ترى انجام مى شود كه مى توان 
به تنظيم كارت هاى سيستم كنترل UCS، تنظيم كارت 
هاى سيستم كنترل توربين EHC، نصب ركوردر مربوط به 
پارامترهاى مشاركت در كنترل فركانس واحدها، برگزارى 
جلسات هم انديشى با نيروگاه هاى مشابه و ... اشاره نمود.
على فرهور بيان داشــت: خوشــبختانه نتايح حاصل از 
مشــاركت در كنترل فركانس شبكه از ســوى واحدهاى 
بخارى اين نيروگاه بازخورد مطلوب از سوى مديريت شبكه 
را به دنبال داشته اســت و هم اكنون نيز با انجام اقداماتى 
جديد در نيروگاه ســيكل تركيبى، فرآيند مشــاركت در 
كنترل فركانس ايــن واحدها را آغاز كرده ايم كه نتايج آن 

اعالم خواهد شد.
مدير عامــل نيروگاه در پايان افزود: دســتيابى به نتايج 
مطلوب مشاركت واحدهاى بخارى نيروگاه شهيد رجايى 
در كنترل فركانس شبكه سراسرى، حاصل تالش هاى بى 
وقفه معاونت تعميرات بخار، به ويژه امور ابزار دقيق، معاونت 
بهره بردارى نيروگاه بخار و امور برنامه ريزى نيروگاه بوده 

كه قابل تقدير است.

مشارکت نیروگاه شهید رجایی در کنترل فرکانس شبکه سراسری تولید برق 

خبر

| پيرو نشســت قبلى « ايده آفرينى در پيشــگيرى ،كنترل 
وكاهش آسيب هاى اجتماعى »در اداره كل بهزيستى گلستان نشست 
ديگرى با حضور اساتيد مدعوين وهمكاران ستادى بهزيستى استان 
برگزار گرديد.به گزارش روابط عمومى بهزيســتى گلســتان، در اين 
نشست تخصصى ابتدا دكتر غفارى مديركل بهزيستى استان، ضمن 
خوش آمدگويى به حضــار وآرزوى قبولى طاعات وعبادات ،بحث را با 
تاكيد بر اينكه اين نشستها مى بايست داراى خروجى مناسب باشند 
آغاز نمود و گفت: بهتراســت از وقتى كه در اين نشستها گذاشته مى 
شــود بتوانيم نهايت بهره را برده تا بتوانيم به هدفمان كه دستيابى به 
بهترين ايده ها در جهت كنترل وكاهش آسيب است برسيم ودر اين 
زمينه اين توانمندى را داريم كه از ايده ها حمايت نموده وآنرا به منصه 
اجرا بگذاريم لذا اساتيد مى توانند ايده هاى كاربردى وجديد خود را 
بدون نگرانى از اينكه حق مادى ومعنوى ايده آنان از بين برود طرح خود 

را ارائه نمايند.وى افزود: شايسته است مديران علمى واجرايى طرح، 
هر چه زودتر جلسات كارشناسى خود را برگزار نمايند واز توانمنديهاى 
بدنه كارشناسى سازمان در معاونتهاى تخصصى استفاده نمايند . در 
ادامه معاونين تخصصى و اساتيد حاضر در جلسه به بيان نقطه نظرات 

خود پرداختند در پايان موارد ذيل مطرح ومورد تصويب قرار گرفت:
مقرر شد مديران علمى با همكاران زير مجموعه خود نشست هايى 

را حداكثر ظرف يك هفته  برگزار نمايند.
2- معاونت هاى تخصصى از توان كارشناسى حوزه و تجربيات كارى 
خود ،كميته هاى مربوطه را مطلع سازند و در نشست هاى مشترك به 

اجماع الزم دست يابند.
3- معاونت هــاى تخصصى زمان برگزارى نشســت هاى خود را به 
دبيرخانه كميته مســتقر در معاونت امور اجتماعى ( دفتر امور آسيب 

ديدگان اجتماعى ) اعالم نمايند.

برگزاری نشست ایده آفرینی در پیشگیری ،کنترل وکاهش 
آسیبهای اجتماعی در اداره کل بهزیستی گلستان


