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خبــر
خسارت به تاسیسات آبفارلرستان بر اثر سیل

خرم آباد-آفرینش
مدیرعامل شرکت آبفار لرستان گفت:در جریان سیل  ۶۲۰میلیون تومان
خسارت به تاسیسات و لولهها در پلدختر و کوهدشت وارد شده است.
به گزارش روابط عمومی ابفار اس��تان لرستان مهندس علیرضا کاکاوند
گفت:در جریان س��یل  ۶۲۰میلیون تومان خسارت به تاسیسات و لولهها در
پلدختر و کوهدشت وارد شده است.
وی اظهار کرد:در حادثه سیالب پلدختر آب  ۶۵روستای این شهرستان
قطع شد.
کاکاوند ادامه داد:تاکنون آب  ۵۵روس��تای این شهرس��تان وصل و ۱۰
روستا باقیمانده است که بعلت نبود راه دسترسی و قطع خطوط برق توسط
نیروهای این شرکت در دست بررسی است .
وی افزود:هش��ت اکیپ کار بازس��ازی لولهها و تاسیسات خسارت دیده
را برعهده دارند.
مدیرعامل ش��رکت آبفار لرس��تان گفت ۶۲۰:میلیون تومان خسارت به
تاسیسات و لولهها در پلدختر و کوهدشت وارد شده است.
معاون علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد:

عزم جدی دانشگاههای علوم پزشکی منطقه 5
کشور برای تامین داروهای مورد نیاز

یاسوج-ربیعی
معاون غذا و داروی دانش��گاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد
گفت:عزم جدی و تعامل میان دانش��گاههای علوم پزش��کی کالن منطقه 5
کشور و شرکتهای پخش دارویی در تامین نیازهای دارویی بیماران به وجود
آمده است.
به گزارش خبرنگار آفرینش از یاس��وج به نقل از روابط عمومی معاونت
غذا و دارو ،معاون غذا و داروی دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان کهگیلویه و
بویراحم��د با بیان اینکه در اجالس معاونین غذا و دارو منطقه  5کش��ور در
مورد راهکارهای حل مش��کالت و تعامل هر چه بیش��تر بین دانش��گاهها و
ش��رکتهای دارویی بحث و تبادل نظر شد و اظهار کرد:عزم جدی و تعامل
دانشگاههای علوم پزشکی کالن منطقه  5کشور و شرکتهای پخش دارویی
در تامین نیازهای دارویی بیماران به وجود آمده است.
امام بخش قائدی افزود:مش��کالت دارویی و نحوه توزیع دارو در اجالس
معاونین غذا و دارو و مدیران داروی دانشگاههای علوم پزشکی کالن منطقه
 5کش��ور و مدیران ش��رکتهای توزیع و پخش دارو که به میزبانی دانشگاه
علوم پزشکی فسا برگزار شد ،مورد بررسی قرار گرفت.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد با
اشاره به مشکالت موجود و تحریمهای دارویی ،گفت:دارو تحت تاثیر بازار ارز
میباشد و در راستای ثبات بازار باید با کمک شرکتهای توزیع و پخش دارو
اقدامات بهتری انجام ش��ود تا بتوانیم ذرهای از رنج بیماری مردم در تامین
داروها را کاهش دهیم و این مهم با همکاری و تعامل ش��رکتهای دارویی و
داروسازان امکان پذیر میباشد.

آغاز کشت نخود انتظاری در  12هزار هکتار
اراضی کردستان

سنندج-آفرينش
مدیر امور زراعت س��ازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت:کشت نخود
انتظاری (پاییزه) در س��طح  12هزار هکتار از اراضی زراعی دیم این اس��تان
آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان جهاد کش��اورزی استان کردستان به
نقل ازایرن��ا ،محمدصالح احمدی اظهار داشت:کش��ت محصول نخود برای
حداق��ل  100ه��زار هکتار اراضی اس��تان برنامهریزی ش��ده ب��ود که جهاد
کشاورزی در نظر دارد با انجام اقدامات ترویجی کشت انتظاری را حداقل در
 12هزار هکتار انجام دهد.
وی افزود:به علت تغییرات اقلیمی ،آب و هوایی و کاهش بارشهای بهاره
برای بهرهگیری بذر محصول از بارشهای پاییزه و زمس��تانه ،زودرس کردن
محصول ،کوتاهی دوره رش��د در محصول نخود ،کشت مرسوم نخود از فصل
بهار به پاییز (موسوم به کشت انتظاری) انتقال یافته است.
احمدی با بیان اینکه کش��ت انتظاری همزمان با اولین بارش ش��روع و
ت��ا آخر آذر ماه نیز ادامه دارد ،تاکید کرد:راندمان تولید کش��ت انتظاری به
نسبت کشت سه برابر بیشتر از کشت بهاره است به صورتی که کشاورزان در
هر هکتار  750کیلوگرم محصول برداشت میکنند.
مدیر امور زراعت س��ازمان جهاد کش��اورزی کردس��تان ب��ا بیان اینکه
شهرستان های کامیاران ،دیواندره ،سقز و دهگالن هر سال بیشترین میزان
کش��ت محصول نخود را به خود اختصاص میدهند ،گفت:جهاد کش��اورزی
 100ت��ن از ارقام پربازده نخود ویژه کش��ت انتظاری داخلی ش��امل منصور
و ع��ادل و ارق��ام خارجی یارانه دار ش��امل آزکان ،آراد و آراز را تامین کرده
است.
وی یادآور شد:این ارقام اکنون به شهرستانها حمل شده و در حال توزیع
بین کشاورزان است تا در کنار بذور خود مصرفی برای افزایش راندمان مزارع
مورد استفاده قرار گیرد.
احمدی اضافه کرد :امکان کاش��ت و برداش��ت محصول نخود به صورت
مکانیزه از دیگر مزیت های کش��ت انتظاری اس��ت که جهاد کشاورزی برای
کاشت مکانیزه آن  25دستگاه کارنده آماده واگذاری را در اختیار کشاورزان
قرار خواهد داد.وی گفت :در خصوص برداشت مکانیزه نیز اکنون در حال تهیه
ه��د ه��ای برداش��ت مکانیزه نخود هس��تیم ک��ه در فصل به��ار در اختیار
بهره برداران قرار گیرد.

برگزاری جشنواره سراسری فرآگیری نخستین
واژه آب در بوکان

ارومیه -صدیقی
جش��نواره فرآگیری نخس��تین واژه آب با محوریت مدیریت مصرف به
صورت سراسری در شهرستان بوکان برگزار شد.
جش��نواره سراس��ری یادگیری نخس��تین واژه آب با حض��ور مهندس
خدای��اری مدی��ر امور آب و فاضالب ش��هری بوکان و جمعی از مس��ئولین
آموزش و پرورش ،مدیران ادارات و جمعی از دانش آموزان پایه های اول و
دوم ابتدایی در سالن ارشاد شهرستان بوکان برگزار شد .
مهن��دس خدایاری مدیر امور آبفای بوکان ضمن خیرمقدم به مدعوین
و مس��ئولین به ضرورت نهادین��ه کردن مصرف صحی��ح آب از مقاطع پایه
و دانشآم��وزی تاکید ک��رد و گفت:نق��ش دانشآم��وزان در رعایت الگوی
مصرف آب بس��یار حائز اهمیت است و همگان باید در مصرف صحیح آب و
صرفهجویی این نعمت الهی نهایت دقت الزم را داشتهباشند.
این مس��ئول با تاکید بر نهادینهک��ردن فرهنگ صحیح مصرف آب بین
دانشآموزان ،ادام��ه داد:دانشآموزان در صرفهجویی این نعمت الهی نهایت
دقت را داشتهباشند تا در آینده با مشکل کمآبی مواجه نباشیم.
گفتنی اس��ت اجرای سرود  ،نمایش طنز با موضوع آب و اهداء جوایز به
برندگان مسابقه حضوری از دیگر برنامههای این جشنواره بود .

شماره 5995

سال بیست و یکم

مدیرکل بهزیستی یزد:

تأمین هزینه های درمانی معلوالن
دشوارتر شده است

یزد – اکبر خیرخواه
مدیرکل بهزیس��تی یزد با اشاره به
تغیی��ر و ابالغ قانون جدی��د حمایت از
حق��وق معلولین گفت:خوش��بختانه در
قانون جدی��د بهزیس��تی میتواند ارائه
خدمت به معلوالن را توسط دستگاههای
قضایی پیگیری و مطالبه کند.
جلیل عفتی با بیان اینکه اس��تان
یزد اولین استان کشور است که خدمات
حمایت از معلوالن را به بخش خصوصی
و س��ازمانهای مردم نه��اد واگذار کرده
است ،افزود :تشکلهای مردم نهاد فعال
در حوزه بهزیس��تی یک��ی از مهمترین
ظرفیتهای استان یزد است.
وی با بیان اینکه متخلفینی که به
هر دلیل از انجام مناسبسازی خودداری
کنند تا انفصال از خدمت پیش میروند،
اف��زود:در قانون جدید توج��ه جدی به
بح��ث مناسبس��ازی در هم��ه مراحل
ساخت و سازها اعم از ساخته شده و در
حال ساخت انجام شده است.وی با اشاره
به وجود بیش از  500میلیون معلول در
جه��ان ،افزود:معلولیت ان��واع مختلفی
دارد و با این تعریف بررس��یهای نشان
میدهد که ح��دود  10درصد جمعیت
ایران به انواع معلولیتها مبتال هستند.
مدیرکل بهزیس��تی اس��تان یزد با
بی��ان اینکه قری��ب به ی��ک میلیون و
 500ه��زار نفر معلول در کش��ور وجود
دارند ،گفت:از تعداد کل معلوالن کشور
 700هزار نفر معلولیت شدید دارند.
عفتی در ادامه تصریح کرد:در استان

ی��زد  25هزارو  200نف��ر انواع معلولین
تحت پوشش بهزیستی هستند و تقریبا
همی��ن تعداد ه��م خدمات م��وردی را
دریافت میکنند.
وی با اش��اره به فعالیت  206مرکز
ارائ��ه خدمات توانبخش��ی در اس��تان
یزد خاطرنش��ان ک��رد :از تع��داد مراکز
توانبخش��ی این اس��تان فقط  10مرکز
دولتی هستند.این مقام مسئول گفت38:
درصد معلوالن اس��تان یزد جس��می و
حرکتی 34 ،درصد روانی 13.5 ،درصد
بینایی 12 ،درصد شنوایی و  1.5درصد
معلولین گفتاری هستند.
این مس��ئول در بخ��ش دیگری از
سخنان خود اضافه ش��دن سه دستگاه
ون مناسبس��ازی ش��ده تا  12آذر ماه

به ن��اوگان حمل و نق��ل عمومی یزد را
یکی از تعهدات ش��هرداری به اداره کل
بهزیستی دانس��ت و بیان کرد:متأسفانه
وضعیت اس��تان یزد از نظر حمل و نقل
عمومی برای معلوالن مطلوب نبوده و از
استانهای کشور پایین تر است.
مدیرکل بهزیس��تی یزد با اشاره به
ضرورت نهادینهش��دن تفکر آمادهسازی
ش��هر برای تمام اقش��ار جامعه ،تصریح
کرد:امیدواری��م ش��هردار جدی��د ی��زد
حمایت از معلوالن با مناسبسازی معابر
شهری را در دستور کار خود قرار دهد.
وی پیگی��ری برای تحت پوش��ش
دادن معلوالن زیر چتر بیمه تکمیلی را
یکی از اقدامات در دستور کار بهزیستی
عنوان کرد و ادامه داد :تأمین هزینههای

درمانی ،خدماتی و بهداشتی معلوالن به
واس��طه افزایش قیمتها سخت تر شده
است.
عفتی تأکید ک��رد :خدمات آموزش
عالی رایگان ،خدمات ورزش��ی مختلف،
کمکهای هزینهه��ای فنی و حرفهای،
کمکهای هزینههای ارتق��ای کارآیی،
مسکن ارزان قیمت با مسئولیت وزارت
راه و شهرس��ازی ،معافیتهای مالیاتی
و  ...از جمل��ه م��وارد توجه ش��ده ویژه
حمای��ت از معل��والن در قان��ون جدید
است.این مس��ئول با بیان اینکه اجرای
این قانون به مش��ارکت همه دستگاه ها
نیاز دارد ،گفت:در قانون آمده اس��ت که
س��اعت کار افراد معلول  10س��اعت در
هفته کاهش پیدا کند.

شهردار ارومیه:

راهاندازی خزانه شهر در ارومیه

ارومیه-یزدان پناه
محمد حضرت پور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه
درآمدهای پایدارش��هرداریها در سه رکن تعریف شده
اس��ت ،با اش��اره به راهاندازی خزانه شهر با هدف ثبت
ارزش افزوده داراییها و ایجاد ش��فافیت در بین مردم،
خاظرنشان کرد:در خزانه شهر ارزش افزوده تمام دارایی
شهر بصورت منقول و غیر منقول بصورت کارشناسی در
قالب آمار ثبت و پالک زده میشود.
حضرت پور با بیان اینکه کمکهای دولت عمدتا از
طریق مراجع قانونی حاصل و در قالب برخی درآمدها
ب��ه ش��هرداری تحصی��ل میش��ود گفت:درآمده��ای

ش��هرداریها در قالب درآمدهای حاصله از کمکهای
دولتی از قب��ل چون ارزش افزوده مالیاتی ،س��وخت و
جرای��م راهنمای��ی و رانندگ��ی و گم��رک ،درآمدهای
حاصله از قبل پرداخت عوارض نوسازی ،پسماند ،کسب
و پیشه و خودرو و درآمدهای حاصله از پروانه ساخت و
کمیسیون ماده  100است.
وی ب��ا اش��اره به کمکه��ای دولت بص��ورت غیر
مس��تقیم ،بیان کرد:کمکهای دول��ت از قبل عوارض
و س��ایر کمکها به ش��هرداری چندان مطلوب نیست
اگرچ��ه کمکه��ای معن��وی دول��ت و همراه��ی در
کمیسیون مختلف چون ماده صد قابل ستودنی و جای

تقدیر دارد .
ش��هردار ارومیه با بیان اینکه درآمدهای حاصل از
عوارض با مش��ارکت ش��هروندان تحقق مییابد ،عنوان
کرد:این نوع درآمدهای مشارکتی باعث رونق اقتصادی
شهر ش��ده که ش��هروندان بیش از گذش��ته در جهت
عمران و آبادانی شهر مشارکت پر رنگ داشته باشند.
حضرت پ��ور درآمدهای حاصله از پروانه س��اخت
وکمیسیون ماده صد را مقطعی عنوان کرد و گفت:این
نوع در آمدها با گذر زمان و با تثبیت نرخ رشد جمیت
به عنوان درآمد پایدار برای شهرداری تحقق نمییابد و
با رکود مسکن این نوع درآمدها تعطیل میشود.

شهردار کالنشهر تبریز:

شهروندان از تاکسی های مجوز دار استفاده کنند

تبریز-توفیقی
ش��هردار کالنش��هر تبریز از تمامی
ش��هروندان خواس��ت که ب��رای حفظ
امنی��ت خود و خانواده از تاکس��یهای
مجوزدار استفاده کنند.
ای��رج ش��هین باه��ر در پاس��خ به
اظه��ارات یک��ی از اعض��ای ش��ورای
ش��هر راجع ب��ه ض��رورت حمای��ت از
تاکس��یرانان تبریز عنوان کرد:حمایت
از این قش��ر زحمتکش را وظیفه اصلی
خود میدانیم و در صورت نظر مس��اعد
اعضای محترم شورا ،در بودجه سال ۹۸
نی��ز میتوانیم اعتباراتی را به این حوزه

اختصاص دهیم.
وی در ادام��ه س��خنان خ��ود ب��ا
مقایس��ه اس��تفادهکنندگان از تاکس��ی
و اتوب��وس اب��راز کرد:معم��وال اقش��ار
ضعیف از اتوبوس ب��رای جابجایی خود
اس��تفاده میکنند و بر این اساس تالش
میکنیم که به این بخش توجه بیشتری
نس��بت به س��ایر بخشها داشته باشیم
و امیدواریم اعضای ش��ورای ش��هر نیز
بیش از پیش ،شهرداری کالنشهر تبریز را
در تحقق اهداف و برنامههای خود همراهی
کند.
ش��هردار در ادام��ه س��خنان خود

ب��ا انتق��اد ش��دید از افزای��ش فعالیت
تاکسیهای غیرمجاز اینترنتی در تبریز
اظهار کرد:فعالیت تاکسیهای اینترنتی
غیرمج��از در تبری��ز ،درب فعالی��ت و
اشتغال رانندگان تاکسی را تخته کرده
است.
ش��هینباهر در همین راس��تا ادامه
داد:متاس��فانه تع��داد بس��یار زیادی از
رانن��دگان شهرس��تانهای همج��وار،
ه��ر روز ب��ه تبری��ز میآین��د و پس از
مسافرکشی غیرمجاز به شهرستان های
خود بازمیگردند.
شهردار کالنشهر تبریز با بیان اینکه

باید دستگاههای مسئول در این زمینه
پاس��خگو باش��ند تصریح کرد:اقدامات
الزم ب��رای راهان��دازی تاکس��ی آنالین
توس��ط شهرداری کالنش��هر تبریز آغاز
شده است.
ش��هین باه��ر ب��ا تاکید ب��ر اینکه
ش��هرداری در قبال عملکرد رانندگانی
که مورد تایید این مجموعه باش��ند به
شهروندان پاسخگو است ادامه داد:بنده
از ش��هروندان عزیز درخواس��ت میکنم
که برای حف��ظ امنیت و آرامش خود و
خانوادههایشان از تاکسیهای مجوزدار
استفاده کنند.

رئیس بهزیستی شهرستان قدس:

راه اندازی مرکز اعصاب و روان در شهر قدس
شهرستان قدس-مژگان عليقارداشي
نشس��ت خبری نی��ک افش��ار رئیس بهزیس��تی
ی معلوالن با
شهرس��تان قدس به مناس��بت روز جهان 
حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان قدس در نشست
خب��ری به مناس��بت روز جهان��ی معلول ب��ا اصحاب
رس��انه در محل این اداره گفت :باید در قبال معلوالن
مسؤولیت پذیر باشیم چون ،بزرگترین اقلیت هر کشور
را افراد ناتوان تش��کیل می دهند ،که بر اساس آمار در
جهان  100میلیون نفر معلول ش��دید و خیلی ش��دید
در جهان داریم.
نی��ک افش��ار افزود:متاس��فانه نگاه م��ردم جامعه
به معلولین به عنوان ش��هروند درجه دو مي باش��د،ما
درقان��ون مش��کالتی داریم ،قانون حمای��ت ازمعلوالن
چند س��الی است که مصوب ش��ده ،اما اجرا نمیشود
و به معلول بهعنوان ش��هروند درجه دو نگاه میش��ود.
ما متأس��فانه معلول را خوب نش��ناختهایم .تنها نیمی
از جمعی��ت  ١٠ت��ا ١٥درصدی معل��والن ایرانی قادر
ب��ه تأمین مخ��ارج زندگی خود هس��تند و بقیه حتی

نمی توانند از عهده هزینه رفتوآمد خود برآيند
نیک افش��ار در خصوص حمل نقل درون ش��هری
و ب��رون ش��هری که یک��ی از موانع روز م��ره معلولین
مي باش��د اظهار داش��ت:یکی از مهمترین موانعی که
به ط��ور روزمره افرادی که داراي معلولیت جس��می-
حرکت��ی هس��تند  ،دارند؛ موضوع حم��ل و نقل درون
شهری و برون ش��هری است ،نوع مشکالت به نوعی با
شدت معلولیت رابطه مستقیم دارد ،حمل و نقل و عدم
مناسبس��ازی محیطها تمام ابعاد زندگی افراد دارای
معلولیت را تحت ش��عاع خود قرار میدهد و متاسفانه
در شهرستان قدس در این خصوص کار خاصی صورت
نگرفته است.
وی در خصوص نحوه فعالیت و گس��ترش اوژانس
اجتماعی خاطر نش��ان كرد:با توجه ب��ه عدم خوابگاه،
در حال حاضر اورژانس اجتماعی تا س��اعت  20آماده
ارائه خدمت رس��انی به مردم قدس میباش��د و مردم
عزیز شهرس��تان قدس ميتوانند با مش��اهده هر گونه
ک��ودک آزاری فورا ب��ا  123تماس گرفته و موضوع را
اطالع دهند.

ني��ك افش��ار در خ��وص ايج��ا انجم��ن معلولين
شهرس��تان ق��دس توضي��ح داد  :يك��ي از نقايص��ي
ك��ه در شهرس��تان قدس وجود داش��ت ع��دم وجود
انجمن معلولين در شهرس��تان بود ،ت��ا معلولين عزيز
بتوانن��د از طريق انجمن خدمات بيش��تر و مطلوبتري
را كس��ب كنن��د و خواس��ته ه��اي خ��ود را به گوش
مس��ئولين برس��انند به حم��د اهلل بيش��تر زمينههاي
تش��كيل انجم��ن ايجاد ش��د و به احتم��ال قوي دفتر
آن در اداره قبل��ي واق��ع در خياب��ان مصل��ي خواهد
بود.
وی همچنین از راه ان��دازی مرکز اعصاب و روان
م��ردان و زنان در این شهرس��تان خب��ر داد ،و تصریح
کرد:متاسفانه به دليل شيوه مصرف قرصهاي صنعتي
آم��ار مبتاليان ب��ه ناراحتيهاي اعص��اب و روان زياد
ش��ده به همين دليل م��ا دوتا مركز مج��زاي اعصاب
و روان زن��ان و مردان را راه ان��دازي كرديم .این مرکز
در س��اختمانی مجزا افتتاح میش��ود و از هفته بعد در
خدمت عزيزاني كه داراي اختالل اعصاب و روان هستند
مي باشيم.
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در استان
شهردار قدس:

در برنامه ریزی های شهری ؛ رویکرد
"انسان محور" اعمال شود

شهرستان قدس-مژگان عليقارداشي
شهردار قدس ،در سمینار مشترک شهرداران استان تهران با شهرداران
اس��تان یزد ،ضمن تأکی��د بر لزوم احیای بافتهای تاریخی ش��هرها گفت:در
برنامهریزیهای شهری باید رویکرد "انسان محور" اعمال شود.
مس��عود مختاری شهردار قدس در سمینار مش��ترک شهرداران استان
تهران با شهرداران استان یزد با موضوع بافت تاریخی شهر جهانی یزد ،ضمن
تقدیر از مهمان نوازی مردم و شهرداران استان یزد گفت:با توجه به اهمیت
بافتهای تاريخي ش��هرها به عنوان جزئي از سرمايه ملي و فرهنگي کشور در
زيباش��ناختي ،تداوم خاطرات جمعي و هويتی ،در شهر یزد اقدامات مثبتی
در جهت احیای بافت تاریخی این شهر صورت گرفته که این اقدامات زمینه
حفظ میراث فرهنگی ،تاریخی ،مهندسی و معماری ایرانیان و شناساندن این
میراث گرانقدر به جهان را فراهم نموده است.
ش��هردار قدس بر گرایش "انس��ان مح��ور" در شهرس��ازی تأکید کرد
و افزود:ب��ا توج��ه به اعالم بانک جهانی که تا س��ال  ۲۰۲۰بیش از ش��صت
درصد از س��اکنین دنیا در ش��هرها اقامت می کنند؛ برنامه ریزی و اقدامات
مجموعه مدیریت شهری بر مبنای "انسان محوری" و "انسان گرایی" بیش از
پیش ضرورت مییابد که برای رس��یدن به این هدف باید حکمروایی خوب
شهری جایگزین متدهای مدیریتی دیگر در شهرها شود.
وی در ادامه به روند رش��د و تکامل س��ریع اس��تان تهران اشاره کرد و
ادامه داد :روند شکل گیری و تکامل شهرهای استان تهران را میتوان با دو
مش��خصه رشد س��ریع و بی برنامه آنها به ویژه از دهه پنجاه تاکنون ارزیابی
کرد که با رشد سریع صنایع مختلف در اطراف پایتخت و به تبع آن نیاز به
نیروی کار ،مهاجرت بی رویه به تهران و حواشی آن در حجم گسترده شکل
گرفت که این مسئله موجب شد در حال حاضر شاهد مشکالت عدیده ای از
جمله ترافیک ،رش��د حاشیه نشینی ،آلودگی محیط زیست و مهمتر از همه
بافت فرسوده این شهرها باشیم.

برگزاری دومین همایش پیادهروی خانوادگی
در گلستان

گرگان-قهرمان
همزمان با سراس��ر کشور دومین همایش پیادهروی خانوادگی با حضور
ش��همرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان ،آقای طیار نماینده محترم مردم
ش��ریف گنبد کاووس در مجلس ش��ورای اسالمی ،جمعی از مدیران استانی
و شهرس��تانی خانواده ش��هدای مخابرات  ،کارکنان ش��اغل  ،بازنشس��ته ،
قراردادی،بخ��ش پیمانکاری و خانوادههای محترمش��ان با پی��ام "ارتباطی
فراگیر" در دریاچه مصنوعی شهرستان گنبد کاووس برگزار گردید.
این همایش در فضای صمیمی با هدف نهادینهکردن فرهنگ ورزش در
بین کارکنان و خانوادههای آنان برای باال بردن انگیزه در محیط کار ،توسعه
برند مخابرات و نیز ایجاد نشاط اجتماعی برگزار گردید.
شهمرادی در جمع همکاران و خانوادههایشان ضمن تقدیر به مناسبت
موفقیتهای اخیر مخابرات منطقه گلستان در سطح کشور از تالش کارکنان
در جهت نیل به اهداف شرکت مخابرات و از صبر و حوصله خانواده آنها که
پشتوانه این عزیزان میباشند تشکر و قدردانی نمود.
مدی��ر مخاب��رات منطقه گلس��تان با بیان اینک��ه اس��تمرار برنامههای
ورزش��ی و تفریحی برای کارکنان جزء تاکیدات مدیران ارشد است گفت :با
مس��تمر نمودن اینگون��ه برنامههای فرهنگ��ی وتفریحی ،میت��وان روحیه
پرنشاطی رابرای همکاران ایجاد نمود.

آبرسانی به  ۱۳روستای لرستان از سد ایوشان

خرم آباد-خبرنگار آفرینش
مدیرعامل ش��رکت آبفار لرس��تان از احداث تصفیهخانه در سد ایوشان
خرمآباد برای تامین آب شرب روستایی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی آبفار اس��تان لرستان مهندس علیرضا کاکاوند
اظهار داش��ت:برای تامین آب شرب  ۱۳روستای منطقه چغلوندرود لرستان
در نظر داریم با آبگیری و احداث تصفیهخانه در دریاچه سد ایوشان خرمآباد
این مهم را به سرانجام برسانیم.
وی ادام��ه داد:ب��ا این کار  ۱۳روس��تا در منطقه چغلوند رود آبرس��انی
میش��ود و امیدواریم با تزریق به موقع اعتبارات ،شاهد سرعت بخشیدن به
چنین پروژههایی باشیم.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روستایی لرس��تان با اشاره به این که
برای آبرس��انی به روستاهای استان نیازمند همت و تالش گروهی هستیم،
تصریح کرد:افتتاح و بهرهبرداری از این پروژه ،اولین اقدام و فعالیت اساس��ی
برای تامین آب روستاییان از محل منابع آبی پایدار میباشد.
کاکاوند در پایان خاطرنش��ان کرد:با توجه به شرایط موجود امکان دارد
تکمیل این پروژه سالها به طول بینجامد ،لذا سرعت کار باید چندین برابر
شود.
رئیس اورژانس شهرستان دماوند:

نجات کودک  10ساله از مرگ حتمی در رودهن

رودهن-ایرج صادقعلی
رئی��س اورژانس شهرس��تان دماوند از نجات کودک  10س��اله از مرگ
حتمی دریکی از روستاهای بخش رودهن خبر داد.
عبدالرحمان رزمگه در گفتوگو با خبرنگار آفرینش اظهار کرد:بر اساس
تم��اس مردمی مطلع ش��دیم یک کودک  10س��اله در منطق��ه خور خوره
ق شده است.
روستای مهرآباد در استخر غر 
وی ادامه داد:بالفاصله یک گروه امدادی شامل تکنیسینهای قاسمی و
محمدرضایی به محل حادثه اعزام شدند و در کمترین زمان خود را به محل
حادثه رساندند.
رئیس اورژانس شهرس��تان دماوند بیان کرد:پس از رسیدن تکنیسینها
مشخص ش��د که کودک عالئم حیاتی بس��یار پایین دارد و عملیات احیا را
آغاز کردند.
رزمگ��ه اضافه کرد:پس از تالشهای فراوان کودک احیا ش��د و از مرگ
حتمی نجات پیدا کرد؛ کودک پس از احیا و اقدامهای اولیه به بیمارس��تان
سوم شعبان دماوند اعزام و در حال حاضر ،حال عمومی وی مساعد است.
وی ادام��ه داد:از خانوادهها درخواس��ت داریم ک��ه مراقب کودکان خود
باشند تا شاهد اینگونه حوادث ناگوار نباشیم.

