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شهرستان

استاندار مرکزی: 

برجام ايستادگي ايران بر تعهدها را به جهانيان نشان داد
| استاندار در آيين افتتاح نمايشگاه دستاوردهاي چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي استان : برجام ايستادگي ايران بر تعهدها را 
به جهانيان نشان داد.آقازاده اســتاندار مركزى در آيين افتتاح نمايشگاه دستاوردهاي چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي استا ن، گفت: 
برجام صداقت و ايســتادگى ايران را بر تعهداتش به جهانيان نشان داد و جمهورى اســالمى در اين بخش كارنامه مثبت دارد.آقازاده استاندار 
مركزى اظهار كرد:  ايستادگى يك طرفه جمهورى اسالمى ايران در برجام با وجود خروج و بدعهدى كشورهاى 1+5 در اين قرارداد تعهد ايران 

را به قرارداد هاى بين المللى ثابت كرد.وى با يادآورى ايجاد ساز و كار مالى كشورهاى اروپايى با ايران ادامه داد: اين سازكار مالى در برابر وعده هايى كه اين كشورها به 
ما مى دادند ناچيزاست.استاندار مركزى گفت: جمهورى اسالمى ايران در مدت يك سال گذشته هيچ سودى از برجام نبرده و تحريم ها به ضرر كشور بوده است.آقازاده 
ادامه داد: ايران تا زمانى كه منافع كشور و مصلحت رهبر معظم انقالب در برجام باشد بر اين عهد باقى مانده و در صورت خروج از اين قرارداد قادر است در مدت كوتاه به 
غنى سازى 20 درصدى دست يابد.وى يادآور شد: كشورهاى بزرگ و قدرتمند جهان با وجود تمامى وسعت و قدرت خود تا كنون نتوانسته اند در برابر آمريكا ايستادگى 

كنند در صورتى كه جمهورى اسالمى ايران با اتكا به توان داخل و در سايه خوداتكايى و وحدت توانسته چرخ اقتصاد خود را به گردش در آورد.

با هدف افزایش کمی و ارتقاء کیفی آب استحصالی؛

چاه شماره 31 اسالمشهر احياء و بازسازی شد
| الناز عباسی خبرنگار کائنات - با اســتفاده از اعتبارات جارى و داخلى عمليات اصــالح و بازسازى و همچنين محوطه سازى چاه  
شماره 31 اسالمشهر انجام و به اتمام رسيد . با عنايت به تامين و توزيع بخش قابل توجهى از آب آشاميدنى شهروندان و مشتركين محترم اين 
شهر از طريق چاههاى موجود در منطقه و لزوم به روز بودن اين چاهها ، عليهذا پيرو تاكيدات جناب آقاى مهندس صدرائيه مدير عامل محترم 
شركت ، موضوع به روزرسانى و اصالح و بهسازى چاههاى آب شرب اسالمشهر در دستور كار قرار گرفته و به منظور افزايش دبى موجود و به روز 

رسانى تجهيزات و چاهها مطابق برنامه ريزى صورت گرفته انجام مى پذيرد . شفاء نظرپور با اشاره به عمليات اجراء شده در اين خصوص يادآور شد : با عنايت به قدمت 
تاسيسات و تجهيزات سرچاهى  و از كار افتادگى و فرسودگى الكتروموتور و پمپ چاه شماره 31 كه موجب افت كّمى آب استحصالى اين چاه گرديده بود ، عليهذا طى 
بهمن جارى عمليات به روز رسانى و تجهيز مجدد اين چاه با صرف هزينه هاى الزم از محل اعتبارات جارى و داخلى آغاز شد . و عالوه بر تخليه و تعويض الكترو موتور 
،پمپ اين چاه نيز به همراه تجهيزات و اتصاالت مربوطه تعمير و بازســازى گرديد و با بهسازى محوطه و ارتقاء ضريب امنيتى محدوده چاه ، چاه مذكور با آبدهى حدود 

15 ليتر بر ثانيه مجدد در مدار بهره بردارى قرار گرفت. 

| مدير آبفا اردستان در كارگاه آموزشى توانمند سازى آموزگاران در زمينه مديريت مصرف 
بهينه آب گفت: از آموزگاران و مربيان آموزش و پرورش مى خواهيم بازوى توانمد آبفا در ترغيب 
مردم به مصرف بهينه آب باشند شريعتمدار اعالم كرد:با توجه به محدوديت شديد منابع آبى در 
شهرستان اردستان  هنوز مصرف سرانه آب در  اين شهرستان بيشتر از متوسط استان است.وى 
با اشاره به ميزان سرانه آب در اردســتان تصريح كرد: در حال حاضر ميزان سرانه آب خانگى در 
اردستان بيش از 180 ليتر در شبانه روزاست در صورتى كه مصرف سرانه آب در استان 154 ليتر 
در شبانه روز مى باشد.مدير آبفا اردســتان گفت: با توجه به محدوديت شديد منايع آبى در اين 
شهرستان مى طلبد با همكارى و تعامل قشر بسيار اثر آموزگاران فرهنگ مصرف صحيح آب را در 
جامعه ترويج دهيم.شريعتمدار با بيان اينكه در سالهاى اخير آبفا و اداره آموزش و پرورش اردستان 
همكارى مطلوبى در راستاى ترغيب دانش آموزان به مصرف صحيح آب داشته اند اظهار داشت:در 
سالهاى اخيرآبفا با همكارى اداره آموزش و پرورش  اقدام به برگزارى برنامه هاى متنوع پيرامون 

چگونگى مصرف بهينه آب براى دانش آموزان نمود كه در اين ميان مى توان به برگزارى مسابقه 
نقاشى آب مساوى زندگى اشاره كرد.وى گفت: با نصب فشار شكن بر روى شبكه توزيع آب فشار 
شبكه را از 6 اتمسفر به 3 اتمسفر كاهش داديم كه اين امر در راستاى توزيع عادالنه آب در دستور 
كار قرار گرفت .مدير آبفا اردستان اعالم كرد:در تابستان 23 حلقه چاه متفرقه در اردستان مورد 
بررسى قرار گرفت كه در نهايت 4 حلقه چاه آب از شهردارى كه از لحاظ كيفى و سالمت مورد تاييد  
دستگاههاى ذيصالح بود به شبكه آب متصل شد كه منجر به افزايش 55 ليتر آب در ثانيه در شبكه 
توزيع شهرستان اردستان گرديد. وى گفت: آبفا اردستان عالوه بر تامين آب شرب جمعيت 35 
هزار نفرى شهرى آب شرب 24 روستا را با جمعيتى بالغ بر 5 هزار نفر را نيز تامين مى كند.مدير 
آبفا اردستان گفت: از آموزگاران مى خواهيم در اين كارگاه آموزشى پس از آشنايى بيش از پيش با 
راههاى مصرف بهينه آب ،اين راهكارهها را به دانش آموزان به خوبى بياموزند تا در مصرف صحيح 
آب در جامعه نهادينه شود.در ادامه اين جلسه مومنيان مدير آموزش و پرورش شهرستان اردستان 

گفت: بدون ترديد آموزش و پرورش يكى از موثر ترين نهادهايى است كه نقش بسزايى در فرهنگ 
سازى موضوعات مختلف در جامعه دارد كه در اين ميان مى تواند نقش  بسيار موثرى در ترغيب 
مردم در مصرف صحيح آب در جامعه داشته باشد.وى افزود: آموزش و پرورش بعنوان يك دستگاه 
زيربنايى مسئوليت نهادينه نمودن مصرف بهينه آب را دارد كه تالش مى شود با برگزارى برنامه 
هاى فرهنگى متنوع در اين زمينه موفق عمل نمايد.مديرآموزش و پرورش شهرستان اردستان 
گفت:انتظار مى رود با برگزارى كارگاه آموزشى توانمند سازى آموزگاران در زمينه مصرف بهينه 
آب ،مربيان با بهره گيرى از اين آموخته ها دانش آموزان را بهتر از گذشته ترغيب به مصرف صحيح 
آب نمايند.در ادامه اين نشست محسن شفيعا رئيس آموزش همگانى شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان با اشاره به اقليم گرم وخشك كشور و اســتان عنوان كرد: در سالهاى اخير شرايط آب و 
هوايى استان به گونه ايى است كه متوسط بارندگى به 210ميليمتر كاهش يافته بنابراين در چنين 

شرايطى مصرف آب بايد متناسب با منابع موجودباشد .

مدیرروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان :

تعامل خوب رسانه های کردستان ميانبری مهم در 
توسعه بخش کشاورزی استان است

| خبرنگارکائنات-  مهدى فتحى در ابتداى نشســت خبرى 
رئيس سازمان جهاد كشاورزى اســتان كردستان با اصحاب رسانه اظهار 
داشت:هدف از برگزارى اين جلسه ايجاد وفاق و همدلى در مطرح كردن 
اخبار به منظور رشد و توسعه بخش كشــاورزى است. وى افزود: ارتباط 
و همدلى بين مديران بخش كشــاورزى و خبرنگاران در انجام رســالت 
خبرى آنها بسيار تاثيرگذار خواهد بود. مدير روابط عمومى سازمان جهاد 
كشاورزى استان گفت: بخش كشاورزى استان كردستان نظر به جايگاه 
ويژه اش الزم و ضرورى است كه رسانه ها با توجه به سهم بخش كشاورزى 
از اشتغال و توليد ناخالص ملى، به كشاورزى استان توجه بيشترى نمايند. 
وى ضمن تقدير از تالش اصحاب رسانه در جهت اطالع رسانى و افزايش 

آگاهى هاى بهره برداران بخش كشاورزى استان، اظهار اميدوارى كرد برگزارى اين جلسات عاملى براى اعتماد بيشتر 
بين اصحاب رسانه و بخش كشاورزى باشد. به گفته وى، تالش هاى ارزشمند اصحاب رسانه ها در اين بخش قابل 

تقدير است اما  خواستار ارتباط بيشتر اصحاب خبر و رسانه با بخش كشاورزى در استان هستيم.

مدیر کل ورزش گلستان:

بيش از 400 برنامه فرهنگی ورزشی را در دهه فجر 
امسال خواهيم داشت

| مدير كل ورزش و جوانان استان گلستان گفت: به مناسبت 
چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى بيش از 400 برنامه فرهنگى 
ورزشى را در دهه فجر امسال خواهيم داشت.به گزارش روابط عمومى 
ورزش و جوانان استان گلســتان ، بهمن طيبى، صبح امروز يكشنبه 
هفتم بهمن ماه در نشست خبرى چهلمين سالگرد انقالب اسالمى 
اظهار كرد: اداره كل ورزش و جوانان سال گذشته به عنوان دستگاه 
برتر دهه فجر با 300 برنامه انتخاب شد.وى افزود: امسال تعداد برنامه 
هاى خود را از لحاظ كمى به 400 برنامه رسانديم و قول داده بويدم كه 
در چهلمين سالگرد انقالب اقدامات بهترى داشته باشيم.طيبى گفت: 
در طول سال گذشته اتفاقات شايسته اى در جامعه ورزش اتفاق افتاد 

و بزرگترين مسابقات تاريخ گلستان شاهد بوديم. در سنوات گذشته حجم بزرگى از مهمانان خارجى و داخلى 
براى مسابقات مختلف به استان آمدند و سطح كيفى مسابقات بسيار باال بود.

123 مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان خبرداد؛

 همدان
بزرگ می شود

| محبوبه یادگاری - علت اصلى افزايش قيمت مســكن در همدان 
تراكم زياد و كمبود فضا براى رشد  ساخت و سازها ست مى باشد.مديركل راه 
وشهرسازى استان همدان از افتتاح 5طرح به ارزش بيش از 33ميليارد تومان در 
دهه فجر خبرداد و گفت: همچنين در اين ايام عمليات اجرايى 12طرح با بيش 
از 63ميليارد تومان اعتبار در استان آغاز خواهد شد.حسن ربانى ارشد، درجمع 
خبرنگاران، با تأكيد براينكه بيمارستان 86تختخوابى بهار يكى از بزرگترين 
پروژه هاى قابل افتتاح در اين ايام است،اظهار كرد: بيش از 31ميليارد تومان 
اعتبار براى ساخت اين بيمارستان هزينه شده است. وى با اشاره به پروژه هاى 
كلنگ زنى راه هاى اصلى استان در ايام دهه فجر ،خاطرنشان كرد: محور قهاوند 
كميجان با اعتبار 3 ميليارد تومان، محور نهاوند فيروزان با اعتبار 16 ميليارد 

تومان و محور تويسركان كنگاور با اعتبار 12 ميليارد تومان در اين ايام كلنگ زنى خواهند شد. وى با بيان اينكه چندين 
پروژه راه روستايى نيز در ايام دهه فجر در استان همدان آماده كلنگ زنى است،تصريح كرد: پروژه راه روستايى اسدآباد 
-توانه، امين آباد- فهرومند، اكبر آباد- شريف آباد، قشالق -راوند، گيان- نهاوند، ناصر آباد- زين آباد و قانقانلو- آقچه خرابه 

از طرح هايى است كه در دهه فجر امسال كلنگ زنى مى شود.

استانها

خبرنامه

دانشجویانعلومپزشکیچهارمحالوبختیاریازابتدایتاسیستاکنونروندصعودیداشتهاند

برگزاری کارگاه آموزشی توانمند سازی آموزگاران مصرف بهینه آب در اردستان

| معاون اموزشى دانشگاه علوم پزشكى چهارمحال و بختيارى گفت: نتايج به دست آمده نشان مى دهد سير افزايش دانشجويان علوم پزشكى شهركرد  
از سال تاسيس دانشگاه روند صعودى داشته است. برزو خالدى فر معاون اموزشى دانشگاه علوم پزشكى چهارمحال و بختيارى در نشست خبر يبا اصحاب رسانه  
اظهار كرد: اين دانشگاه كار خود را از سال 1365 با پذيرش 204 دانشجو در سه رشته و دو مقطع تحصيلى در قالب دو دانشكده آغاز كرد. 
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برپايی نمايشگاه دستاوردهای انقالب، 
فرصتی مغتنم در جهت اطالع رسانی 

اقدامات و عملکرد شرکت گاز است 
| زینــب قلیپــور- نمايشــگاه 
دســتاوردهاى انقالب اســالمى از تاريخ 6 
بهمن به مدت يك هفته با حضور كليه نهادها 
و ســازمان هاى دولتى اســتان در پياده راه 
فرهنگى شهردارى رشت برگزار شد.حسين 
اكبر مديرعامل شــركت گاز اســتان گيالن 
در خصوص نمايشــگاه دستاوردهاى انقالب 

اسالمى گفت: عمليات گازرسانى پس از انقالب شكوهمند اسالمى 
به طور گسترده اى در سراسر استان به انجام رسيده و برگزارى اين 
قبيل نمايشگاه ها فرصت مغتنمى درجهت اطالع رسانى خدمات و 
دستاوردهاى شركت گاز اســت.وى اظهار داشت: در اين نمايشگاه 
پرسنل شركت گاز استان عالوه بر اطالع رسانى در زمينه گازرسانى، 
در خصوص پروژه هاى كيفى شــركت و نيز فرهنگ مصرف بهينه و 
ايمن گاز طبيعى اطالعات و آگاهى هاى الزم را به بازديد كنندگان 
ارائه نمودند.اكبر با اشاره به استقبال پرشور مردم از نمايشگاه و بويژه 
غرفه شــركت گاز بيان نمود: در اين نمايشگاه بيش از 5 هزار نفر از 
گيالنيان عزيز از اقصى نقاط استان از غرفه شركت گاز بازديد نموده و 
در خصوص دستاوردهاى كيفى و كمى شركت اطالعات الزم را كسب 
نمودند.مديرعامل شركت گاز استان گيالن ضمن قدردانى از نگاه ويژه 
مسئولين استان بويژه حضرت آيت اهللا فالحتى نماينده محترم ولى 
فقيه درگيالن به تالش ها و خدمات شركت گاز گفت: حضور نماينده 
محترم ولى فقيه در غرفه شــركت گاز و تشــكر از خدمات پرسنل 
شركت مايه دلگرمى و انگيزش بنده و همكارانم گرديد.وى در پايان 
از عوامل برگزارى نمايشگاه كه زمينه آشنايى بيشتر مردم با خدمات 

و دستاوردهاى شركت گاز را فراهم نمودند، تشكر و قدردانى كرد.

خبر

برگزاری مراسم گراميداشت چهلمين 
 سالگرد پيروزی انقالب اسالمی

در مخابرات کرمانشاه  
| مراسم گراميداشت چهلمين سالگرد 
پيروزى شــكوهمندانقالب اسالمى ايران در 
روز دوشــنبه مورخ 15 /11 /97 بعد از اقامه 
نماز ظهر و عصر در محل نمازخانه ساختمان 

مركزى مخابرات استان برگزار گرديد.
درابتداى اين مراسم كه مهندس قباديان 
مدير مخابرات منطقه كرمانشــاه ومديران و 

كاركنان مخابرات اســتان حضور داشتندحســين آتشكارى،رييس 
اداره روابط عمومى مخابرات منطقه كرمانشاه ضمن تبريك ايام اهللا 
دهه مبارك فجر،چهلمين سالگردپيروزى شكوهمندانقالب اسالمى 
ايران رانشانه اقتداروعظمت نظام مقدس جمهورى اسالمى برشمرد.
سپس آقاى دكتر موسوى به عنوان ميهمان مراسم طى سخنانى 
به بيان دستاوردهاى چهل ساله انقالب اسالمى و جايگاه رفيع نظام 

مقدس جمهورى اسالمى درجهان پرداختند.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه كرمانشاه در اين مراسم 
كه مسئول بسيج كارمندى سپاه تيپ نبى اكرم (ص)، فرمانده پايگاه 
حوزه 2 كارمندى امام هادى(ع) وهمراهان ايشــان و فرمانده پايگاه 
بســيج خواهران نيز حضور داشتند، سركار خانم ميترا ايرانى مهر به 
عنوان مسئول جديد پايگاه بسيج خواهران مخابرات منطقه كرمانشاه 

معرفى گرديد
همچنين در ادامه مراسم با اهداى لوح و هديه از آقاى محمد رسول 
گودينى كه از كاركنان اداره روابط عمومى مخابرات استان مى باشد به 
خاطر كسب مقام اول در جشنواره رسانه اى ابوذر تجليل بعمل آمد.


