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 5روستایکوهستانیاملشگیالن
بهشبکهسراسریگازمتصلشدند

رشت-خبرنگاراقتصادسرآمد -آئین افتتاح گازرســانی به  5روستای صعب العبور و
کوهستانی شهرســتان املش با حضور معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
گیالن ،نماینده و فرماندار املش و همچنین معاون مهندســی و اجــرای طرح ها و
مسئولین شرکتگازاستانگیالن درروستاهایکجیدوکشمشبرگزارشد.
در این مراسم حسین مصطفی پور معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری گیالن با
تشکر از زحمات مدیریت و کارکنان شرکت گاز بجهت گازرسانی به مناطق دوردست
شهرستان املش گفت :بحمداهلل با تالش شرکت گاز و همراهی همه نهادها مرتبط ،این
انرژی پاک از هزاران کیلومتر دورتر به مناطق ییالقی املش رسیده است.
وی با بیان اینکه شــرکت گاز به عنوان یکی از ادارات برتر استان همواره توانسته است
رضایت مردم و مراجعین را جلب کند ،اظهار داشت :آقای نیکویی و همکارنش در شرکت
گاز گیالن در طی مدت کوتاه فعالیت دولت کار و کرامت توانسته است اقدامات خوبی را
در سطح استان انجام دهد.
در ادامه این مراسم سید علیرضا میرباقری معاون مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز
استان گیالن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجائی و باهنر و همه خدمتگزاران
به مردم ،اظهار داشت :با روشن شدن مشعل گازرسانی به 5روستای کجید ،دیماجانکش،
استخرسر،کشمشوپشتدرلنگه،میزانبهرهمندیگازروستاییشهرستاناملشبه95.5
درصد رسیده است.
میرباقری در خاتمه از برنامه شرکت گاز برای گازرسانی به 5روستای کوهستانی دیگر در
املش خبر داد و گفت :با بر
خورداری این روستاها از نعمت گاز طبیعی ،میزان بهره مندی گاز روستایی در املش به
حدود 9۸درصد خواهد رسید

کاهش بیش از 7متری سطح تراز آبهای زیرزمینی لرستان

خرمآبادرضاحبیبی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرعاملشرکتآبمنطقهایلرستانگفت:
بیش از هفت متر سطح تراز آبهای زیرزمینی استان کاهش پیدا کرده است.
داریوش حسننژاد ،در نهمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب لرستان ،اظهار کرد :وقوع
دو سال آبی کم بارش بصورت متوالی شرایط را برای سال آبی آینده سختتر خواهد کرد و
باچالشبسیارسختترینسبتبهامسالمواجهخواهیمبود.
وی ادامه داد :مشکالت تأمین آب شرب شهر خرمآباد از منابع آب زیرزمینی و چشمهها
در سال آبی پیش رو بسیار نگران کننده است و متأسفانه این مشکالت در پاییز امسال بروز
خواهد کرد.
حسننژاد اضافه کرد :آب شرب شهر خرمآباد از سه چشمه اصلی که از ارتفاعات سفید
کوهتغذیهمیشوندوچشمههایسرابمطهری،گلستانوگردابداراییعمدهترینمنابع
تأمین آب شرب شهر هستند که عالوهبر این سه چشمه ،از چندین حلقه چاه حفر شده در
مخازنچشمههانیزبهمنظورتأمینشرباستفادهمیشودکهباتوجهبهکاهشدبیچشمهها
و حجم آب نفوذی ،نشان از افت این چشمهها دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان افزود :دبی روانآبهای استان به طور متوسط در
مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 5۰درصد و نسبت به مرداد
ماه طول دوره آماری 9۰درصد کاهش داشتند.
وی بیان کرد :در این بین رودخانههای بادآور ،مادیان رود ،کشکان و سیالخور بیشترین
کاهش را داشته و متوسط سطح آبهای زیرزمینی محدوده دیگر استان در مردادماه14۰1
در مقایسه با مرداد ماه سال 14۰۰بطور متوسط حدود یک متر و چهل سانتمتر افت داشته
که معادل حجمی حدود  121میلیون مترمکعب بوده و نسبت به سال گذشته حدود 1.1
درصد کاهش داشته است.

آبرسانی به زائران اربعین از کنگاور تا مرز خسروی

کرمانشاه  -کبودی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان
کرمانشاه گفت :آبرســانی و تامین برق مورد نیاز زائران اربعین از کنگاور ورودی استان
کرمانشاه تا نقطه صفر مرز خسروی و منذریه عراق در حال انجام است و مشکلی در این
زمینه وجود ندارد.
«رضا داودی» در نقطه صفر مرز خسروی افزود :از شهر کنگاور تا اسالم آباد غرب 7۰درصد
زائرانکشوراز مسیراینشهرهاعبورمیکنندکهآبرسانیوتامینبرقپایدار،برقراراستو
خدمات به زائران ارائه می شود .وی اظهار داشت:از کنگاور تا پایانه مرز خسروی آب و برق
پایدار را تامین کرده ایم و با توجه به اینکه در سال های گذشته آب پایدار در سومار نداشتیم
در 15روزگذشتهعملیاتآبرسانیباتالشمشترکآبوفاضالب باقرارگاهنجفاشرف
انجاموآببهطول 14کیلومتربهپایانهمرزیسومارانتقالیافتوروستاهایمسیرنیزازآب
برخوردارشدندوآبپایدارایننقطهتامینشد.رییسقرارگاهصنعتآبوبرقاربعیندر
مرز خسروی گفت :در بحث آب غیر پایدار برای اربعین ،در حال حاضر در چند جبهه در
حال ارائه خدمات هستیم؛ در پارکینگ ها ،موکب ها و اردوگاه ها و نقاطی که ماند جمعیت
داریم ارائهخدماترا باتانکرهایثابت داریمکهاینتانکرهانیزدرسطحاستانباتانکرهای
سیار پر می شود  ،هرجا امکانات شبکه جوابگو باشد ارائه ی خدمات با شبکه از طریق آب
پایدار تامین و در خارج از محدوده شهر با تانکرهای ثابت و سیار آبرسانی انجام می شود.
داودی اضافه کرد :برق هم به شکل پایدار و نقطه ای تامین شده و آب بطری شده در این
هوای گرم برای زائران حیاتی است و خیل جمعیت زیادی در نقطه صفرمرز خسروی و
پایانهمنذریههستندکهچندشبکهآبرسانیبهصورتبطریشدهراطراحیکردیم.درنقطه
صفر مرزی آب را خنک سازی کرده و به زائران می دهیم و در منذریه هم به همین صورت
تامین آب سیار و ثابت و بطری شده را ارائه می کنیم و دایمی است.

نماینده ولیفقیه در فارس:

بایدرسانههایداخلیمقابلامپریالسیمخبریتقویتشوند

شیراز  -غزاله توانایی،خبرنگاراقتصادسرآمد-نماینده ولیفقیه در استان فارس بر لزوم
تقویترسانههایداخلیبرایمقابلهتاثیرگذاردرمقابلامپریالیسمخبریتاکیدکرد.
آیتاهلل لطفاهلل دژکام با حضور در پاتوق تبیین بســیج رسانه فارس بیان کرد :بسیج هر
جا که حضور داشته نقش هماهنگ کنندگی و هم افزایی را به خوبی با روحیه جهادی ایفا
کرده است.
به نقل از بسیج رسانه فارس ،آیتاهلل دژکام ادامه داد :این جلســه هم برای این بود که با
محوریت بسیج رسانه بتوانیم عقب ماندگیهای خود را در زمینههای مربوط به مسائل
مباحثرسانهایوتبلیغیکهامروزبسیارضرورتداردکهتقویتبشود،جبرانکنیم.
امامجمعهشیرازتاکیدکرد:بایدرسانههایداخلیرادرمقابلامپریالیزمخبریتقویتکنیم.
آیتاهللدژکامابرازامیدواریکردکهباهمکاریوهمفکریبسیجرسانه،کارجهادیمستمر
بهنقطهقوتیدرزمینهحرکتتبلیغیوکاررسانهایتبدیلشود.
رئیسسازمانبسیجرسانهفارسنیزباارائهگزارشازعملکردسهماههپاتوقتبیینبیانکرد:
حضور تصمیمگیران ارشد استان در بسیج رسانه و پاتوق تبیین ،نشان از اهمیت و جایگاه
ویژهاصحابمحترمرسانهدراستایپیشبرداهدافانقالببارویکردامیدافرینیدرجامعه
دارد .هادیرضاییبابیاناینکهبهترینوامینترینمشاورانبرایمسئوالندرنبردرسانهای
نامتقارن با دشمن ،اصحاب رسانه هستند ،گفت :سیاست گذاری رسانهای در استان باید
توسط فعاالن و دلسوزان این عرصه در کنار مسئولین انجام شود.

کیوسک های شهرداری بندر بوشهر به مزایده گذاشته می شود

بوشهر -سهیالکرمپورنیا،خبرنگاراقتصادسرآمد-کیوسکهایسطحشهردرسهمرحله(کیوسکهایمحدودهفضایسبز،منطقهیکومنطقهدو)بهمزایدهگذاشتهمیشود.
کیوسک ها در نوبت جدید واگذاری تنها در رسته های فروش گل و گیاه ،فروش مطبوعات ،نشریات و ارائه اطالعات شهری ،فروش تنقالت بسته بندی شده و فروش صنایع دستی و تزئینات دریایی در
مراکز فرهنگی ،بوستان هاو در امتداد نوار ساحلی واگذار می شوند که عرضهدخانیات نیز در تمامی آنها ممنوع خواهد بود.
در نوبت نخست 24کیوسک واقع در فضای سبز سطح شهر از طریق فراخوان عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به افراد واجد شرایط واگذار خواهد شد.
افراد متقاضی تا 27شهریور ماه وقت دارند با مراجعه به سامانه ستاد فراخوان را دریافت کنند .حداکثر سن 65سال ،تابعیت ایرانی ،فاقد شغل و بیمه تامین اجتماعی متاهل و سرپرست خانوار و فاقد سوء پیشینه
کیفریازجملهشرایطاختصاصیبرایواگذارکیوسکهایسطحشهربوشهراست.
گفتنیاستتمامیشرایطمدنظربرایواگذاریکیوسکهادرسامانهستادقرارگرفتهومتقاضیانبایدنسبتبهمطالعهکاملآناقدامکنند.

افزایش كیفیت سطح ورق گرم فوالد مباركه
اصفهان -سمیه کربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-
کیفیت ورق گرم فوالد مبارکه با ارتقای دانش و
مهارتبازرسانکنترلکیفیخطنوردگرمافزایشیافت.
رئیس کنترل کیفی نورد گرم ضمن تأیید این خبر و با
بیان اینکه فعالیتهای اصلی بازرسان کنترل کیفی نورد
گرم بهطورکلی نظارت بر تولید محصول کالف گرم،
طبقهبندیوثبتاطالعاتکیفیمحصوالتدرسیستم
اطالعاتی مرکزی فوالد مبارکه اســت ،گفت :کنترل و
بازرسیجهتحصولاطمینانازانطباقمشخصاتفنی
محصوالت(ورق)بااستانداردهایتعیینشدهوسفارش
مشتریدرتمامیمراحلتولیدصورتمیپذیرد.
به گفته مســعود مهدیه ،پارامترهــای کیفی ورق گرم
در فوالد مبارکه مشــتمل بر کنترل نمودارهای ابعادی
(ضخامت عرض) ،کنتــرل نمودارهای دمایی (نورد-
کالف پیچ) ،کنترل و بازرسی کیفیت سطحی و کنترل و
بازرسی کیفیت شکلی است که کنترل و بازرسی کیفیت
سطح ورق مهمترین و حساسترین فعالیت بازرسان
کنترلکیفینوردگرممحسوبمیشود.
وی با بیان اینکه عالوه بر موارد فوق ،فعالیتهای زیاد
دیگری برای تحقق محصول با کیفیت مطلوب انجام

میشود ،ادامه داد :بازرسی سطح ورق با دستگاه بازرسی
اتوماتیک سطح (پارسیتک) و به روش چشمی انجام
میشود؛ بهنحویکه عیوب سطحی در دستورالعملها
آورده شده و تصمیمگیری و قضاوت نسبت به کاربرد
و حساسیت مشتریان صورت میگیرد؛ ازاینرو نقش

ارتقای دانش و مهارت بازرسان کنترل کیفی و حذف
خطاهای انسانی ،همسانســازی قضاوت در شرایط
یکساندراینتصمیمگیریهاحائزاهمیتاست.
مسعود مهدیه تصریح کرد :عیوب سطحی نورد گرم
حدود  ۸۰درصد عیوب محصوالت را شامل میگردد

و از بین این عیوب ،عیب ناخالصی غیرفلزی بیشترین
سهم را داراست و بهبود در این زمینه ،عالوه بر مزایای
اقتصادی به تولید محصول باکیفیت در زمان کوتاهتر
منجرخواهدشد.
وی تأکید کرد :طی سالهای اخیر فعالیتهای زیادی
برای کاهش عیوب انجام شده که یکی از پیشرفتهترین
روشهایحلمسئلهبرایاینموضوعپروژهحلمسئله
به روش شش سیگما برای کاهش ناخالصی غیرفلزی
است .با اســتفاده از این روش تمامی عوامل تأثیرگذار
بر ایجاد عیب استخراج و دادههای مرتبط طی مراحل
مختلفجمعآوریوپسازتحلیلاطالعات،مهمترین
عوامل تأثیرگذار تعیین میشود تا بهطور اختصاصی بر
روی آن کار شود .رئیس کنترل کیفی نورد گرم با تأکید بر
اینکهدراینزمینهپروژههایبهبودمتعددیتعریفشده،
خاطرنشانکرد:یکیازمؤثرتریناینپروژههادرقسمت
کنترل کیفی نورد گرم با عنوان «ارتقای دانش و مهارت
بازرسانکنترلکیفیدرجهتقضاوتمحصوالتگرم»
بوده که با توجه به اولویت پروژه ،اجرای آن در دستور کار
قسمت قرار گرفت و این اقدام اصالحی یکی از اولین
پروژههایاتمامیافتهدر این زمینه معرفی شد.

حضور مدیر عامل آبفای استان ؛

عملکرد حوزه خدمات مشتركین و درآمد آذربایجان شرقی بررسی شد
تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-
عملکرد حوزه خدمات مشــترکین و درآمد با
حضور مدیر عامل آبفای اســتان آذربایجان شرقی و
مدیرانمناطقتبریزوشهرستانهایاستان
عملکرد حوزه خدمات مشــترکین و درآمد استان با
حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان
شرقی  ،معاونان  ،مدیران ستاد ،مدیران 7گانه شهرستان
تبریزوشهرستانهایتابعهاستاندرمحلسالنکنفرانس
شرکت مورد بررسی قرار گرفت  .مهندس خانی در این
دیدار ضمن قدردانی از زحمات پرسنل  ،حفظ روحیه
همدلی همراه با تالش مضاعف به منظور رشد و ارتقای
شرکت و مدیریت را خواستار شد.
وی ادامه افزود :با توجه به تابستان سخت پیش رو اهتمام

ویژه کارکنان شرکت آب و فاضالب را در گذر موفق از
پیک مصرف و مدیریت مصرف به منظور جلوگیری از
قطعی آب در تبریز و سایر شهرستان های استان را به از
رسالت های اصلی شرکت دانست .
مدیرعاملشرکتآبوفاضالبآذربایجانشرقیادامه
داد:سالگذشته 15شهرستاناستاندچارتنشآبیبودند
که با برنامه ریزی های انجام شده و تالش تمام پرسنل
زحمت کش امسال به 7شهرستان رسیده که سعی داریم
سالبعدبهصفرشهرستانبرسد.
مهندس خانــی تصریح کرد :مدیریــت مصرف آب،
شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز و وصول آب
بهاء به طور جدی و مستمر توسط امور آب و فاضالب
شهرستان هادر دســت پیگیری و اجراست که جهت

تحقق بیشــتر اهداف مورد نظر از ظرفیت دهیاران و
شوراهایاسالمینیزاستفادهخواهدشد
وی با اشــاره به بــه اخطاریه های صادر شــده برای
انشعابات غیرمجاز و جریمه تعدادی از این انشعابات،
گفت:جمعآوریانشعاباتغیرمجازووصولمطالبات
الزمه تداوم خدمات آبرسانی است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی
تکریماربابرجوعوخدماترسانیبهمردمرااولویت
نخست دانست و اظهار کرد :الزمه رسیدن به این هدف
مهم در ابتدا رضایت شغلی کارکنان است که تمام تالش
خود را در این راستا به کار میبندیم.
مهندس خانی خاطرنشان کرد :خدمت رسانی به مردم
شریف آذربایجان شــرقی ،همواره اولویت مدیران و
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اخبار
معاون اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:

سواحل سیراف
از لکه های نفتی پاک سازی شد

بوشهر  -سهیالکرمپورنیا،خبرنگاراقتصادسرآمد-معاون دریایی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت :با حضور تیم مقابله
با آلودگی ،سواحل سیراف از لکه های نفتی پاک سازی شد.
محمد قاسمی در تشریح این خبر اظهار کرد :پیرو دریافت گزارش
آلودگی نفتی در ساحل شهر سیراف ،تیم مقابله با آلودگی به شهر
سیراف اعزام شد.
وی بیان کرد :با رسیدن به ساحل شهر سیراف تیم مقابله با آلودگی
سریعا با استفاده از ظرفیت کوادکوپتر اقدام به پایش خط ساحلی
و هم چنین دریا کرد که در ساحل منطقه مشکوک به آلودگی و در
منطقهدیگرآلودگیهاییبهصورتپراکندهرویتشد.
قاسمی یادآور شد :تیم مقابله با آلودگی با توجه به شرایط موجود
ابتدا اقدام به پاکســازی آلودگی های مشاهده شده کرد و سپس
با حضور رئیس اداره بندر و دریانــوردی کنگان و نماینده یگان
حفاظتاقدامبهپایشمناطقمشکوککردکهبابررسیهایانجام
شدهآلودگینفتیمشاهدهنشد.
وی اظهار کرد :با بررسی های بیشتر مشخص شد که آلودگی به
صورتپراکندهبهنوارساحلینفوذکردهوباتوجهبهحجمآلودگی
ووسعتآنپیشنهاداستفادهازتجهیزاتمکانیکیدادهشد.
قاسمی با اشاره به نامشخص بودن مشناء آلودگی ایجاد شده ،ادامه
داد :با تایید رئیس محیط زیست کنگان و شورای شهر سیراف،
آلودگی با استفادهاز تجهیزات مذکور جمع آوری شد که با توجه به
شرایطجزرومدی،عملیات باموفقیتپایانیافت

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد:
کارکنان شرکت آب و فاضالب استان بوده و با تدابیر
اندیشیده شده این راه با قوت بیشتر ادامه خواهد داشت.
وی از کارکنان این منطقه درخواســت کرد در تصمیم
سازی هامشارکت فعال داشته باشند تا شرکت به اهداف
خوددستپیداکند.

سهم پساب شهری در آبیاری فضای سبز
به ۳۰درصد خواهد رسید

راهآهن ،راهحل برون رفت لرستان از بن بست توسعه
خرمآبادرضاحبیبی،خبرنگاراقتصادسرآمد-رئیس
مجمعنمایندگانلرستانگفت:راهآهناستانبایدبه
ریلکشوروصلشودکهازبنبستتوسعهبیرونبیاییم.
فاطمه مقصودی ،در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد:
ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی به
وفاق ،همدلی و پیشرفت استان توجه داریم و هرجا درد
ببینیمبایدورودکنیم.
وی عنوان کرد :فلسفه مجمع نمایندگان این است که همه
مادرمقطعیازکارخودرویکلاستانتمرکزکنیم،چراکه
وظایف ما در چهار سطح منطقهای ،استانی ،ملی و فراملی

دستهبندیمیشود.
مقصودی بیان کرد :برخی از پروژهها در ســطح استان
داریم که با مجمع پیش میرود و باید روی آنها اجماع
داشتهباشیم.
رئیس مجمع نمایندگان لرستان با اشاره به اینکه ارتباط ما
با دولت خوب است ،ادامه داد :هدف ما مردم بوده و ورود
ما به وزارتخانهها برای توسعه استان است.
وی ادامه داد :ما در لرستان تخت و تجهیزات پزشکی کم
داریم و تنها یک موتور محرک در این زمینه ،چرا لرستان
بایدتنهااستانیباشدکهیکدانشگاهعلومپزشکیدارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اعالم کرد ؛

مقصودی با اشاره به اجرای پروژه راهآهن لرستان و وصل
شدن یک شــاخه از آن به بروجرد ،عنوان کرد :راهآهن
لرستانبایدبهریلکشوروصلشودکهازبنبستتوسعه
بیرون بیاییم و نزدیکترین مسیر وصل شدن شبکه ریلی
به همدان از طریق بروجرد اســت که بعد از آن به ریل
سراسری وصل میشویم.
رئیس مجمع نمایندگان لرستان افزود :ما نمایندگان مردم
لرستان در مجلس شورای اسالمی ممکن است در برخی
مسائل اختالف سلیقه داشته باشیم اما آنجا که بناست کل وی تصریح کرد :باید اقدام و تالش خود را بیشتر کنیم
استان سود ببرد دلها یکی است.
کهحرکتخوبیبرایاستاندرسطحملیداشتهباشیم.

رییس شورای اسالمی شهرستان همدان:

درخشش دانش آموزان همدانی در
مرحله کشوری جشنواره خوارزمی

آزادسازی بستر رودخانهها منجر به
تخریب منابع طبیعی و باغات نشود

همدان-فاطمه دی آبادی،خبرنگاراقتصادسرآمد -مدیرکل
آموزش و پرورش استان همدان از درخشش دانش آموزان
همدانی در مرحله کشــوری هشتمین دوره جشــنواره نوجوان
خوارزمی در استان اصفهان خبر داد.
محمود نقوی در جمــع خبرنگاران اظهار کرد :مرحله کشــوری
جشنواره نوجوان خوارزمی از روز دوشنبه  14شهریور لغایت پنج
شنبه  17شهریورماه با حضور  52۳دانش اموز منتخب دختر و پسر
از سراسر کشور در استان اصفهان برگزار گردید.
نقوی افزود :در این جشــنواره دانش آمــوزان در  9محور علمی
و آموزشــی (زبــان و ادبیات فارســی ،پژوهــش ،فعالیت های
آزمایشگاهی ،دست سازه ،زبان انگلیسی ،بازارچه کار و فناوری،
ریاضی ،برنامه نویسی و مناظره علمی مطالعات اجتماعی) رقابت
نمودند.
وی اضافه کرد :هشتمین دوره جشنواره مذکور از مهر ماه  14۰۰در
تمامی آموزشگاه های دوره اول متوسطه و با شرکت  1۰7749نفر
رشته در  9محور (سه محور ریاضی ،برنامه نویسی و مناظره علمی
امسال اضافه گردیده بود) آغاز به کار کرد و دانش آموزان منتخب
پس از طی مراحل آموزشــگاهی ،منطقهای و اســتانی ،به مرحله
کشوری راه پیدا کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان بیان کــرد :در محور
زبان و ادبیات فارســی ،ســبا صالحی از مالیر و امیرصالح نظاملو
از کبودرآهنگ ،در محور پژوهش ،علی جمشــیدی از مالیر ،در
محور فعالیت های آزمایشگاهی ،پریا عربستانی و غزاله چاوشی
نیا از ناحیه 1همدان ،در محور دست ســازه ،امیررضا رحمانی از
ناحیه 2همدان ،در محور زبان انگلیسی ،ثنا گرشاسبی فخر و آرینا
هدایتی از ناحیه 1همدان ،در محور بازارچه کار و فناوری ،معصومه
یعقوبی ،ستاره رضایی و یگانه دارابی از نهاوند ،در محور ریاضی،
باران نانکلی از ناحیه 1همدان ،در محور برنامه نویســی ،محسن
پاینده پیمان و آیدین محمدی از ناحیه 1همدان و در محور مناظره
علمی(مطالعات اجتماعی) ،نرگس کامرانی صالح و مانا ملکی از
ناحیه 2همدان رتبه های برتر را کسب نمودند.
نقویدر پایان گفت :دانش آموزان برتر جشنواره در شبکه یادگیری
آموزش عضو می شوند و افراد مستعد به نهادهای حمایتی (مانند
بنیاد ملی نخبگان) معرفی می شوند.

همــدان -فتانــه ازانی،خبرنگاراقتصادســرآمد -رئیس
کمیسیون خدمات شهری شورای اســالمی شهر همدان
تاکید کرد :آزادســازی بســتر رودخانهها منجر به تخریب منابع
طبیعی و باغات نشود.
علی اکبر نظری در جلســه کمیســیون خدمات شهری ،زیست
محیطی و بهداشت شور،ا افزود آزادسازی بستر رودخانهها طبق
دســتور و نامه دادستان انجام شــود اما این طرح باید به صورت
کارشناسی شده صورت پذیرد.
نظری با بیان اینکه دولت در چندین سال اخیر تصمیماتی در زمینه
آزادسازی بستر رودخانه ها اتخاذ کرده است ،یادآور شد :در این
زمینه باید حقوق مالکانه مردم نیز رعایت شود.
وی در این خصــوص اضافه کرد :در امر آزادســازی نباید منابع
طبیعی و باغات را تخریب کنیم بلکه احــداث بناها و تصرفات
غیرقانونی در حریم رودخانهها تخریب شود چرا که این تصرفات
منجر به بسته شدن بستر رودخانه و کم شدن مسیر روان آب شده
سپس متعاقب آن منجر به سیل میشود.
نظری با اشاره به اشــتباه ارزیابی کارشناسی میزان تصرف بستر
رودخانه عباسآباد ،اظهارداشت :در این زمینه باید از کارشناسان
خبره دادگستری استفاده شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان در ادامه به
ظرفیت هویتهای فرهنگی تاریخی شــهر همدان نیز اشاره و بر
پیگیری ایجاد تشکیالت و ساختار مناسب برای حوزه گردشگری
شهرداری تاکید کرد.
نظری اجرای طرح پیادهراههای شــهر را اقدام مناسبی در حوزه
گردشگری دانست و یادآورشد :هدف از اجرای این طرح ایجاد
بستر گردشگری و آرامش برای مردم بوده است اما به دلیل عدم
اجرای کامل طرح هنوز شاهد نابسامانیهایی در پیاده راه بوعلی
هستیم.
رئیس شــورای اســالمی شهرســتان همدان خطاب به مدیران
شهرداری تاکید کرد :ناسامانیهای پیادهراه بوعلی را رفع کنید تا به
عنوان مظهر گردشگری برای جامعه باشد و مردم از آن بهره ببرند.
نظری افــزود :از ظرفیتهای ایجاد شــده باید اســتفاده کرد و
دســتگاههای اجرایی بهتر وظایف خود در این خصوص عمل
کنند .
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آغاز سال تحصیلی جدید کرمانشاه
با حضور  ۳7۰هزار دانشآموز

پرورش استان کرمانشــاه با پیشبینی حضور  ۳7۰هزار

دانشآموز در سال تحصیلی جدید ،گفت 26 :هزار همکار
و شاغل متولی تعلیم و تربیت ،نزدیک به  4هزار مدرسه با  15هزار
کالس درس آماده آغاز مهر بانشاطی هستند.
ســلمان محمدی مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمانشاه
اظهار کرد :بعد از ســه ســال آموزش در فضای مجازی ،امسال
برای ســال تحصیلی  14۰1در واقعیت فضای جدیدی را تجربه
میکنیم خواهیم کرد .وی ادامه داد :طی سه سال کرونا ،معلمان و
همکاران ،اجازه ندادند فرآیند تعلیم و تربیت تعطیل شــود ،ولی
هیچ آموزشی جای آموزش و پرورش را نمیگیرد و هیچ فناوری
و تکنولوژی هــم نمیتواند جای معلم را بگیــرد چرا که فقط به
دنبال درس دادن و انتقال محتویات کتاب نیستیم؛ آموزش همراه
با پرورش مدنظر است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد :پروژه مهر
را در راستای بررسی تمام مسائل مربوط به بازگشایی مدارس با
کمیتههای مختلف تعریف شده ،تقریب ًا از سه ماه پیش برنامهریزی
برای بازگشایی مدارس را با جلسات متعددی با حضور استاندار
شــروع کردیم .وی با پیشبینی حضور  ۳7۰هزار دانشآموز در
سال تحصیلی جدید ،گفت 26 :هزار همکار و شاغل متولی تعلیم
و تربیت ،نزدیک به  4هزار مدرسه با  15هزار کالس درس آماده
آغاز مهر بانشاطی هستند .وی خاطرنشان کرد :رزمایش بازگشایی
مدارس در راستای استقبال مدیران و معلمان از دانشآموزان2۳ ،
شهریورماه برگزار میشود که به دنبال آن پنجشنبه  ۳1شهریورماه
همزمان با سراسر کشور جشن شــکوفهها و در دوم مهرماه هم
بازگشایی مدارس را خواهیم داشت.

مشــهد -فاطمه صبوری،خبرنگاراقتصادسرآمد-معاون محیط
زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد ،از توسعه تصفیه خانه
هایمحلیدرشهرمشهدوتامین ۳۰درصدازآبموردنیازفضای
سبز شهری از طریق پسابهای تصفیه شده خبر داد .علی نجفی با
اعالم این خبر اظهار کرد :بر اساس قانون هوای پاک مصوب هیئت
وزیران ،سرانه فضای سبز مطلوب به ازای هر شهروند 15مترمربع
در نظر گرفته شده است و این در حالی است که شهر مشهد در حال
حاضر سرانه فضای سبزی معادل 19متر مربع به ازای هر شهروند
دارد.وی افزود :یکی از عوامل محدود کننده توسعه و نگهداری
فضای سبز در کشورمان تامین منابع آبی است که در سالهای اخیر
با برنامهریزیهای صورت گرفته تالش شده تا با اصالح الگوی
کشت در فضای سبز شهری و دستیابی به منابع آبی پایدار از نظیر
ساخت و توســعه تصفیهخانهها ،گام های مناسبی در این راستا
برداشته شود.نجفی بیان کرد :در حال حاضر نیاز آبی برای فضای
سبزشهرمشهدبیشاز 22میلیونمترمکعبدرسالاستکهحجم
عمده این آب با استفاده از چاه های غیر قابل شرب و پساب حاصل
از تصفیه خانهها تامین می شود.وی تصریح کرد :در حال حاضر
حدود سه میلیون متر مکعب از منابع آبی فضای سبز شهر مشهد
توسط پساب تولید شده در تصفیه خانه های چهل بازه شهرداری
و خین عرب تامین می شود که براساس برنامه ریزی های صورت
گرفتهواجرایخطانتقالازتصفیهخانهپرکندآباداینعددبهبیش
ازهفتمیلیونمترمکعبخواهدرسید.

خدمتی دیگر از آستان قدس رضوی برای
مردمحاشیهشهرمشهد بلواربصیرت
بازگشاییشد

مشــهد -فاطمه صبوری،خبرنگاراقتصادسرآمد -با اختصاص
بخشیازاراضیموقوفهشهرکشهیدرجایی،بلواربصیرتمشهد
امتداد یافت ویکی از محورهای تردد کلیدی در شرق این کالنشهر
در اختیار عموم مردم قرار گرفت.مسیر بازگشایی شده ،بخشی از
اراضی موقوفه  ۳2هکتاری در شهرک شهید رجایی مشهد است
که سال گذشته 5هکتار از آن برای احداث بیمارستان حاشیه شهر
مشهدبهدانشگاهعلومپزشکیمشهدواگذارشد.برایسایربخش
های این اراضی نیز با هدف توســعه خدمات عمومی فرهنگی
و اجتماعی ،طی مشارکت با شهرداری مشهد برنامهریزیهایی
صورت گرفته است که یکی از آنها ،اختصاصی فضای مورد نیاز
برای امتداد بلوار بصیرت و اتصال آن به بلوار مهریز و بلوار حر بوده
است.طی این تعامل و مشارکت ،عصر امروز با حضور قائم مقام
تولیت آستان قدس رضوی ،استاندار خراسان رضوی و شهردار
مشهد ،این مسیر افتتاح شد و در اختیار عموم مردم قرار گرفت.
تسهیل رفت و آمد و عبور و مرور مردم و کاهش بار ترافیکی منطقه
امیر آباد در شهرک شهید رجایی از مهم ترین مزیت های این پروژه
برای شرق مشهد است.

