ت ملی حفاری ایران:
مدیر عامل شرک 

ملی حفاری سه حلقه چاه زمین گرمایی (ژئوترمال)  در ارتفاعات سبالن در استان اردبیل تکمیل  میکند

 6شهرستان
اخبار کوتاه
طرح بهارستان در 250روستای
استان مرکزی اجرا می شود

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان مرکزی گفت:
طرح بهارســتان در 250روستای استان مرکزی با اعتباری بالغ
برق  155میلیارد تومان در راســتای بهسازی شبکههای برق
روستایی اجرا می شود .مهندس محمود محمودی افزود:بمنظور
اجرای طرح بهارســتان در سطح استان در پنج محور جابجایی
و مقاومســازی پایههای برق معابر روستایی ،اصالح و احداث
روشنایی معابر عمومی در روستاها ،تقویت شبکه و تامین ولتاژ
مطمئن مشترکین روستاها ،اصالح فرسودگی شبکه از جمله پایه
و سیم وباز آرایی و تعدیل بار فیدرهای فشار ضعیف شبکههای
روستایی برنامه ریزی صورت پذیرفته است.وی با تأکید بر اینکه
طرح بهارســتان کام ً
ال روستا محور است ،افزود :اعتبار موردنیاز
برای اصالح ،بهســازی و توسعه شــبکههای برق روستایی،
بر اساس قانون بودجه ســال  ۱۴۰۰از محل اعتبارات عوارض
برق تأمین میشود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
مرکزی با بیان اینکه طرح بهارستان گفت :تعویض 3927اصله
پایه تیر برق،اصالح و تبدیل 240کیلومتر شــبکه فشار ضعیف
هوایی به کابل خودنگهدار ،بهینه ساری 32کیلومتر شبکه فشار
متوسط هوایی،اصالح 80دستگاه ترانس ،نصب و اصالح ۱۶هزار
دســتگاه چراغ ال .ای .دی را از جمله اقداماتی اســت که در
طرح بهارســتان طی سال جاری در دســتور کار قرار دارد و در
حال اجراست.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
با بیان اینکه طی ســال گذشته 240روستای استان با اعتباری
بالغ بر100میلیارد تومان طرح بهارستان اجرا شد ،افزود :تعویض
4714اصله پایه تیر برق ،اصالح و تبدیل 366کیلومتر شــبکه
فشار ضعیف هوایی به کابل خودنگهدار ،بهینه سازی 17کیلومتر
شبکه فشار متوسط ،اصالح 53دستگاه ترانس ،نصب و اصالح
16هزارو  200دستگاه چراغ ال .ای.دی را از جمله اقدامات انجام
شده در اجرای طرح بهارستان طی سال گذشته است.

بهره مندی ۸۰۶۶مددجو از
کمک هزینه فرانشیز و خدمات درمانی

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی از بهره مندی ۸۰۶۶مددجو
از کمک هزینه فرانشیز و خدمات درمانی خبر دادبنابراین گزارش
،مدیر کل کمیته امداد اســتان مرکــزی گفت :طی هفت ماهه
امســال هشــت هزارو ۶۶مددجو از هزینه فرانشیز و حمایتهای
درمانی کمیته امداد بهره مند شــدند .بــه گزارش پایگاه اطالع
رسانی کمیته امداد  ،مجید مومنی ،اظهار داشت :کمک به تأمین
هزینههای درمانی از اقدامات حمایتی کمیته امداد اســت و طی
هفت ماهه امسال هشــت هزارو ۶۶مددجو از هزینه فرانشیز و
حمایتهای درمانی کمیتــه امداد بهره مند شــدند .وی با بیان
اینکــه پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعــی مددجویان با هدف
توانمندسازی پایدار انجام میشــود ،اظهار کرد :افزایش امید به
زندگی ،تأمین آتیه و بهرهمندی از مستمری بازنشستگی از دیگر
اهداف پرداخت حق بیمه برای این افراد اســت .مومنی با اشاره
به اینکه در پنج ماهه نخســت امســال این نهاد پرداخت حق
بیمه  ۹۷۳زن سرپرســت خانوار و  ۲۰۹نفر از مجریان طرحهای
اشتغال را متقبل شده اســت ،تصریح کرد :به منظور حق بیمه
زنان سرپرست خانوار دو میلیاردو  ۲۸میلیون تومان و برای حق
بیمه مجریان طرحهای اشتغال  ۴۵۸میلیون تومان اعتبار در نظر
گرفته شده اســت .مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی با بیان
اینکه خیران میتوانند به درمان بیماران مورد حمایت کمک کنند،
گفت :پزشکان نیکوکار با ویزیت رایگان بیماران مورد حمایت و
ارائه خدمات درمانی مختلف به آنان همواره یاریگر کمیته امداد
در رســیدگی به امور فقرا و نیازمندان هستند که امید است این
همکاریها در سالجاری بیشتر از سالهای گذشته انجام شود.

برگزاریدورهآموزشیکاربران
جایگاههایسیانجیدراستانگلستان

مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان
از برگزاری دوره آموزشــی برای کاربران جایگاههای عرضه گاز
طبیعی فشرده در استان گلســتان خبر داد.سید محمد حسینی
در حاشــیه بازدید از این دوره آموزشــی ضمن اعالم این خبر
افزود:این دوره باهدف ارتقاء دانش و افزایش سطح کیفی کاربران
جایگاههای ســی ان جی طبق اســتاندارد آموزشی مصوب و
براساس تفاهم نامه همکاری امضا شده میان شرکت ملی پخش
فراورده های نفتی منطقه گلســتان بــا اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای استان برگزار شده است.بر پایه این گزارش در این دوره
آموزشــی شرکت کنندگان با انواع تجهیزات سی ان جی ،نحوه
صحیح ســوختگیری ایمن و نحوه واکنش در شرایط اضطراری
آشنا شدند.این دوره آموزشی به مدت  48ساعت برای  37نفر از
کاربران جایگاههای سی ان جی سطح استان گلستان در مرکز
آموزشی برادران اداره کل فنی حرفه ای در گرگان برگزار شد.
باحضور مدیر شرکت نفت استان گلستان:

جلسهکمیتههماهنگیباشرکتهای
حمل فراورده های نفتی برگزار شد

جلســه کمیته هماهنگی با شــرکتهای حمل و نقل فراورده
های نفتی استان با حضور مدیر و مسوولین شرکت ملی پخش
فراورده های نفتی منطقه گلستان و مدیران و اعضا هیئت مدیره
شرکت های حمل و نقل تحت پوشش منطقه گلستان در سالن
اجتماعات شرکت نفت اســتان برگزار شد.در ابتدا سید محمد
حسینی ،مدیر منطقه از مدیران شرکتهای حمل و نقل و رانندگان
نفتکش که با تالش و سختکوشــی در شرایط ناترازی مصرف
فراورده های نفتی و افزایش مصرف بنزین موجبات سوخترسانی
مطلوب به مصرف کنندگان را فراهم آورده اند تشکر و قدر دانی
نمود.وی پیرامون نقش حمل و نقــل بعنوان یکی از بارزترین
محورهای توسعه در کشور ،خاصه در چرخه تاثیرگذار و راهبردی
سوخترسانی مطالبی بیان و از خدمات ارزشمند و حرکت بخش
شرکتهای حمل و نقل و رانندگان نفتکش قدردانی و بر اهتمام
شــرکت در رفع مشکالت و چالشهای احتمالی پیش رو تاکید
کرد.در ادامه جلسه دهقان_رییس تأمین و توزیع منطقه به بیان
و یاد آوری اطالعیه های صادره از ســتاد تهران و موارد مرتبط
با شرکتهای حمل و نقل و رانندگان محترم نفتکش ها مطالبی
را مطرح نمود.گفتنی اســت در خاتمه این مراسم مدیر شرکت
ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با اعطای لوحی
از عملکرد شرکتهای حمل و نقل فراورده های نفتی تقدیر کرد.

مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره شــرکت ملی حفاری ایران
گفت :این شــرکت در چارچوب همکاری با شرکت توسعه صنایع
نفت و انرژی قشــم ( ) OEIDســه حلقه چــاه زمین گرمایی
(ژئوترمال) در ارتفاعات ســبالن در شهرســتان مشکین شهر در
استان اردبیل تعمیر و تکمیل می کند.
دکتر حمید رضــا گلپایگانی در این باره توضیح داد :حفاری این
چاه ها در راستای قرارداد شرکت  OEIDبا شرکت نیروگاه های

مــادر تخصصی برق حرارتی صورت مــی پذیرد و با نظر طرفین
شمار چاه ها قابل افزایش است.
وی افــزود :شــرکت ملی حفاری ایران پیش از این در ســال
 ۱۳۸۰نســبت به حفــر یک حلقه چاه اکتشــافی و دو حلقه چاه
تزریقــی در این منطقه اقدام کرده بــود و با توجه به نتایج مثبت
حاصله  ،متعاقب آن با انعقاد توافقنامه چهار ســاله فی مابین این
شــرکت و سازمان انرژی های نو ایران عملیات حفر و تکمیل ۱۸

حلقه چاه شــامل  ۱۰حلقه توسعه ای ،چهار حلقه توصیفی و چهار
حلقه تزریقی در این موقعیت کوهستانی و سردسیر انجام گردید.
مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران گفت :برای شتاب بخشی
در عملیات اجرایی حفاری سه حلقه چاه ژئو ترمال دستگاه حفاری
خشــکی  ۸۵فتــح اختصاص و مراحل جابجایــی آن از اهواز به
ســمت سبالن در استان اردبیل آغاز و در حال برپایی در موقعیت
تعیین شده است.
چهارشنبه  2آذر  1401شماره 3563

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

پیگیر خرید دستگاه دیالیز و راه اندازی بخش پیوند مغز و استخوان در استان هستیم

امتیــاز  -پروین امینی  -بهمن نقی پور در
گفتگو با خبرنــگاران افزود :طی پیگیر الزم خرید
دســتگاه دیالیز و راه اندازی بخــش پیوند مغز و
استخوان در این بیمارستان هستیم.
وی با اشاره به برگزاری تجمعات دانشجویی در
دانشگاه علوم پزشــکی تبریز گفت :دانشگاه علوم
پزشــکی تبریز در حوادث اخبر بیشترین مجوز ها
را بــرای برگزاری تجمعات قانونی در کل کشــور
صادر کرده است.
نقی پــور پیرامون فوت آیــار حقی گفت :خانم
حقی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی آزاد است و
ارتباطی به علوم پزشکی تبریز ندارد و علت اینکه
تســلیت داده بودیم دلیلش این بود که مادر ایشان
همکار ما بودند.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی تبریز همچنین با
بیان اینکه اکنون تنها تعــداد  ۶۲بیمار کرونایی
در آذربایجان شرقی بستری هستند ،گفت :هفتهها
است که هیچ فوت ناشی از کرونا در استان نداریم.
نقی پور گفت :اکنون تعداد  ۲۱بیمار کرونایی در
بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند و تنها ۱۰
بیمار متصل به دستگاه ونتیالتور هستند.
وی با اشــاره به تمهیدات دانشگاه علوم پزشکی
تبریز در حوزه ســامت روان جامعه طی روزهای
گذشــته ،گفت :ایجــاد مراکز مشــاروه ،برگزاری
دورههای آموزشی ،فعالیت دبیرخانه سالمت روان
و تدوین طرح جامع بــرای فعالیتهای ادارات در

حوزه سالمت روان از جمله اقدامات دانشگاه علوم
پزشکی تبریز است.
نقــی پــور در ادامه در خصــوص مصرف باالی
داروهای آنتی بیوتیک ،گفت :یکی از مشــکالت
امــروز ما مصرف بیمــورد و بیــش از حد آنتی
بیوتیکها اســت کــه خطراتی چــون مقاومت
میکروبی ،جواب ندادن دارو و … را منجر میشود.
وی در خصوص مشکالت تامین دارو طی روزهای

برایتوانخواهانبهزیستی؛

اخیر نیز گفت :طرح دارویار اجرا شده در سطح کشور
یک طرح بســیار ارزشمند است که کمک میکند تا
خدمات دارو رســانی افزایش یابد اما مشکالتی که
روزهای گذشــته در تامین دارو ایجاد شــد به خاطر
یکسری کمبود داروی سراسری است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز با اشاره به
تمهیــدات وزارت بهداشــت و کاهش کمبود دارو
طی روزهای گذشته ،گفت :قیمت داروها با نسخه

افزایش نیافته و یکی از اهــداف طرح دارویار نیز
این بود تا همه با سیســتم نســخهای به داروخانه
مراجعه کنند.
وی ادامه داد :نسبت به ماه قبل برخی کمبودهای
دارو در کشور کاهش یافته ولی در حوزه داروهای
خاص یکسری کمبودهای کشوری داریم .سهمیه
دارویی اســتان نیز به دلیل فعایت شــرکتهای
دارویی در اســتان و مراجعه بیماران سایر مناطق

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عنوان کرد:

کشور به استان ،باالتر از متوسط کشور است.
نقی پور در خصوص بیمارســتان مردانی آذر نیز
گفت :این بیمارســتان یکی از افتخارات اســتان
اســت و بیــش از  ۱۰۰الی  ۱۲۰تخت بیشــتر از
بیمارستان کودکان قبلی برای بخش کودکان دارد.
بخشهــای جدید نیز در این بیمارســتان در حال
راه انــدازی بوده و کودکان در این بیمارســتان به
بهترین شکل ممکن و با بهترین دستگاهها تحت
درمان قرار دارند.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه فرســودگی
دستگاههای پزشــکی یکی از مشکالت دانشگا ه
علوم پزشکی تبریز اســت ،گفت :افزایش چندین
برابری قیمتهای تجهیزات پزشــکی باعث شده
تا جایگزینی دســتگاههای جدید به سختی انجام
بگیرد اما پیگیر هستیم تا این موضوع عملی شود.
نقی پور با اشــاره به فعالیــت هفتگی گروههای
جهادی پزشکی در استان ،افزود :بحث محرومیت
زدایی و عدالت ســامت در سطح استان طی یک
سال گذشته سرعت گرفته و از وضعیت و مشکالت
مناطق مختلف استان بازدید کرده و سعی میکنیم
تا مشکالت مناطق محروم را حل میکنیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی در
مورد بیماری آنفلوانــزا نیز گفت :آنفوالنزا بیماری
ویروسی است و نیاز به آنتیبیوتیک ندارد ،متاسفانه
تجویز و استفاده بیمورد از آنتیبیوتیکها مقاومت
میکروبی را افزایش میدهد.

شهردار فالورجان خبر داد:

 59خدمت توانبخشی ستارهدار
تحت پوشش بیمه سالمت درآمد

تشریحدالیلکاهشآنتیبیوتیکدر
سطح جامعه و مشکالت ناشی از آن

آماده سازی بستر رودخانه
زاینده رود در شهر فالورجان

جلســه کارگروه اجرای تفاهم نامه بیمه سالمت وبهزیستی کشور درخصوص پوشش
بیمه ای  59خدمت توانبخشی ستاره دار در اداره کل بیمه سالمت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت جلسه کارگروه اجرای تفاهم نامه بیمه
ســامت وبهزیستی کشور درخصوص پوشش بیمه ای  59خدمت توانبخشی ستاره دار
شــامل خدمات کاردرمانی ،گفتاردرمانی ،بینایی سنجی ،شنوایی شناسی و ارتوپدی فنی
روز شنبه  28آبان در محل اداره کل بیمه سالمت برگزار شد.
این جلسه که با حضوردکتر عابد قاسمیان معاون توانبخشی استان دکترژاله جو معاون
بیمه وخدمات سالمت اداره کل بیمه سالمت وهمکاران ذیربط انجام شد وضعیت فعلی
اجرای تفاهم نامه دراســتان بررسی وراهکارهای اجرای بهینه برنامه مورد بحث وتبادل
نظر قرارگرفت.
الزم بذکر است ،باتوجه به پوشش  70درصدی هزینه خدمات براساس تعرفه خصوصی
کدهــای خدمت موضوع تفاهم نامه فیمابین  ،درصــورت انعقاد قرارداد همکاری دفاتر
توانبخشــی درسطح استان ،بیمه شدگان توانخواه تحت پوشش بیمه سالمت از مزایای
بیمه درمحل ارائه خدمت برخوردار خواهند گردید.
درپایان این گزارش آمده اســت مسئولین محترم توانبخشی می توانند به منظور انعقاد
قرارداد همکاری به ادارات بیمه سالمت شهرستان ویا اداره نظارت وارزشیابی اداره کل
بیمه سالمت استان مراجعه نمایند.

امتیاز  -امینی هرندی – معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان در پی
کاهش آنتی بیوتیک در سطح جامعه و مشکالت ناشی از آن برای مردم در نشست خبری
دالیل آن را اعالم و نسبت به آگاه سازی مردم در خصوص مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک
ها در جمع تعدادی از خبرنگاران در سالن پویش دانشگاه به سواالت آنان پاسخ گفت .دکتر
محمود اعتباری معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان در پاسخ به سوالی در
خصوص دالیل بازار آشفته آنتی بیوتیکها در طی هفتههای گذشته اعالم داشت :بهدنبال
شیوع بیماری کرونا و مراقبتهایی که در طی دو سال اخیر بعمل آمد بطور قابل توجهی از
شیوع آنفوالنزا و عفونتهای ویروسی کاسته شد و داروخانهها هم از اعالم نیاز به داروهای
ویژه این دسته از بیماریها خودداری میکردند .از سوی دیگر امسال آنفوالنزا چهار تا شش
هفته زودتر از معمول شایع شد و همه را غافلگیر نمود .عالوه بر آن تغییرات سیاست ارزی
تامیــن دارو ،تحریم و عدم برنامهریــزی را هم باید از مهمترین دالیل کمبود آنتی بیوتیک
در کشور و اســتان دانست .وی استفاده نادرست از آنتی بیوتیک ها توسط مردم را از جمله
دالیل ایجاد مقاومت دارویی نسبت به میکرو ارگانیسمها اعالن و افزود :مصرف خودسرانه
آنتی بیوتیک ها توسط مردم و عدم مشاوره با پزشک و داروساز خسارتهای جبرانناپذیری
را بر سیستم درمانی تحمیل نموده و همه این عوامل باعث گردیده تا مصرف آنتی بیوتیک
در کشور ،حتی  16برابر میزان معمول باشد .محمود اعتباری مصرف آنتی بیوتیک ها توسط
نسخ پزشک را از نظر اقتصادی هم به نفع مردم دانست و بیان نمود :تمامی آنتی بیوتیک ها
تحت پوشش بیمه ها هستند و مصرف این دسته از داروها باعث کاهش هزینه از جیب مردم
میگردد.دکتر رسول سلطانی عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان و تشخیص داروئی بیماریهای عفونی هم در این نشست حضور داشت و گفت :چهار
فاکتور در ایجاد مقاومت داروئی و تجویز غیرمنطقی آنتی بیوتیک ها موثر است که عبارتند از:
مردم ،پزشک ،داروساز و محیط.وی در توضیح ابن مطلب افزود :مردم با مصرف خودسرانه،
پزشکان با تجویز داروی آنچه که بیمار طلب می کند و عدم آگاهی از بهروزترین اطالعات
داروئی ،داروساز هم با ارائه دارو بدون نسخه پزشک و شلوغی مطب ها و درمانگاه ها (محیط)
چهار عامل موثر ایجاد مقاومت داروئی هستند.ســلطانی در بخش دیگری به عوارض دیگر
آنتی بیوتیک ها عالوه بــر مقاومت داروئی پرداخت و توضیح داد :مصرف آنتی بیوتیک ها
عوارضی از جمله ناراحتی های قلبی ،اسهال ،پارگی مفاصل ،عفونت های پوستی ،زخم های
غیرعفونی و مشکالت چشمی را بهمراه دارد که اوال آنرا نباید خودسرانه مصرف نمود و دوم
اینکه مصرف آنتی بیوایک تجویز شده توسط پزشک باید بطور کامل مصرف گردد.

امتیاز  -بهادری  -ساماندهی رودخانه های شهری در رونق اقتصادی شهرها تأثیر بسزایی
داشــته و برنامه ریزی جهت رسیدن به دستاوردهای اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی
از ضروریات انکار ناپذیر این شــهرها است .از گذشته تا بحال نیز حاشیه رودخانه ها مکانی
مناسب جهت احداث تفرجگاه ها در تأمین آسایش شهروندان بومی منطقه و گردشگران غیر
بومی به حساب می آید .مهندس محمدعلی عزیزی افزود :در راستای ساماندهی رودخانه و
همچنین پدید آوردن محیطی آرام و به دور از آلودگی های زیست محیطی و بصری(چشم
انداز زیبای رودخانه) شهرداری فالورجان با هماهنگی های انجام شده با آب منطقه ای استان
اصفهان اقدام به پاکسازی و بستر ســازی کف رودخانه و تسهیل در جریان آب زاینده رود
نموده اســت .شهردار فالورجان در ادامه خاطر نشان ساخت :معاونت های اجرائی_خدمات
شــهری و عمرانی با استفاده از نیروها ،ادوات ،تجهیزات و ماشین آالت مکانیکی مورد نیاز
اقدام به بسترسازی و پاکسازی رودخانه نمودند .مهندس محمدعلی عزیزی همچنین عنوان
نمود :متاسفانه با تغییر دبی آب رودخانه شرایط برای رشد علف های هرز بستر رودخانه فراهم
می گردد که این موضوع مشکالت عدیده ای از جمله به آتش کشیده شدن آنها و به دنبال
آن آلودگی هوا و خسارت بعضا جبران ناپذیری را در بر دارد و در ماه های قبل با جاری شدن
آب رودخانه رشد علف ها ،سازها و جلبک ها منظر شهری در حوالی رودخانه را دچار نا زیبایی
بصری نمود که با همت معاونت های اجرائی_خدمات شهری و عمرانی عملیات پاکسازی
کف رودخانه انجام شد

مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی نیروهای مسلح کشور:

مدیر امور آبفای رشت؛

 300هزار سرباز در سال جاری
آموزشهای مهارتی را فرا گرفتند

فقط آب بلوار گیالن و مناطقی از خیابان
امین الضرب رشت از چاه تامین میشوند

مشــاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهــارت آموزی نیروهای
مسلح کشور گفت :در سال جاری  ۳۰۰هزار نفر از سربازان در قالب
مهارتآموزی ،آموزش دیدهاند که این میتواند زمینه اشتغال آنهارا
فراهم کند .ســردار موسی کمالی در جلسه قرارگاه مهارت آموزی
نیروهای مسلح استان بوشهر ،اظهار داشت :در مدت چهار سالگذشته
یک میلیون نفر از سربازان تحت پوشش مهارتهای عمومیو تخصصی
قرار گرفته که  ۷۰۰هزار نفر مدرک مهارت آموزیدریافت کردند .وی
با بیان اینکه تالش میکنیم تا محیط سربازی همچون یکدانشگاه
سبب کسب دانش و معرفت باشد،افزود :یش از چهارسال از تشکیل
قرارگاه مهارت آموزی میگذرد و خداوند راشاکریم که با تدوین اسناد
راهبردی و هم افزایی ظرفیتها درراستای تحقق یکی از تدابیر مهم
رهبر انقالب در موضوع مهارتآموزی اقدامات اساسی داشته باشیم.
سردار کمالی تاکید کرد :نهضت مهارت آموزی در نیروهای مسلحبه
صورت جدی شکل گرفته و نیروهای مسلح مصمم هستند بافراهم
کردن امکانات و تجهیزات و سازوکارهای الزم حرفه آموزیسربازان
در نیروهای مسلح را تحقق بخشند و بزودی به جاییبرسیم که اعالم
کنیم که هیچ ســربازی بدون داشتن مهارت عمومی وتخصصی از
نیروهای مسلح ترخیص نخواهند شد.مشاور عالی قرارگاه مرکزی
مهارتآموزی کارکنان وظیفه نیروهایمسلح ادامه داد :قرار بود تا پایان
سال  ۱۴۰۱تمامی سربازانتحت پوشش مهارتهای مهارت آموزی
قرار بگیرند که به دلیلشــیوع کرونا محقق نشد و امیدواریم تا پایان

 ۱۴۰۲این هدف بهطور کامل محقق شــود.وی از برگزاری دومین
همایش ملی مهارتآموزی کارکنان وظیفهنیروهای مسلح خبر داد
و گفت :دومین همایش ملی مهارتآموزیکارکنان وظیفه نیروهای
مسلح با عنوان سرباز ماهر ،اشتغالمؤثر ،کارآمدی در  ۲۸آذر ماه سال
جاری با همکاری سازمانهایلشکری و کشوری حوزه مهارتآموزی
و اشــتغال از ســوی قرارگاهمرکزی مهارتآموزی برگزار میشود.
سردار کمالی اظهار کرد :عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشترو
شرکت در این همایش ،اعم از سرباز و غیرسرباز ،میتوانند آثارخود
را در قالب مقاله ،پیشنهاد سیاستی ،پروژه ،فیلم ،پوستر و…به پایگاه
اینترنتی  www.confsarbazmaher.comارسال کنند.

امیرطالبی گفــت :در حال حاضر فقط بلوار گیالن و مناطقی از
خیابان امین الضرب از چاه تامین آب میشوند که البته آب آن از
لحاظ بهداشتی کام ً
ال مورد تایید مرکز بهداشت میباشد .نشست
مشترک مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب گیالن و مدیر امور
آبفای رشــت با ســرهنگ امیرطالبی رئیس پلیس راهور استان
دیدار کردنــد .مازیار علیپور مدیرعامل شــرکت آبفای گیالن
ضمن تقدیر از همکاری یکســاله پلیس راهور با شــرکت آبفای
اســتان ،از کیفیت آب شــرب گفت و با تاکید بر نمونه برداری و
ســنجش مستمر کیفیت آب شرب گیالن افزود :خوشبختانه آب
آشــامیدنی این استان بر اساس آزمایشــات انجام شده مطلوب
و از کیفیت الزم برخوردار اســت .در ادامه این نشســت محمود
امیری مدیر امور آبفای رشــت گفــت :در اواخر دهه  ۷۰تصفیه
خانــه گیالن با ظرفیت محدود وارد مدار شــد ،اما با راه اندازی
فاز دوم تصفیه خانه ،آب شرب اکثر مناطق شهر رشت از تصفیه
خانه بزرگ گیالن تامین میشــود که آب بسیار با کیفیتی بوده
و از دبی کافی جهت تأمین تقاضای آب شــرب برخوردار است.
امیری افزود :در حال حاضر فقط بلوار گیالن و مناطقی از خیابان
امین الضرب از چاه تامین آب میشــوند که البته آب آن از لحاظ
بهداشــتی کام ً
ال مورد تایید مرکز بهداشت میباشد .شرکت آب
و فاضالب با همکاری شــهرداری در پی اجــرای پروژه اتصال
خطوط انتقال آب شرب این مناطق به تصفیه خانه بزرگ گیالن

میباشــد که در صورت تسریع اجرای این پروژه همه مناطق در
سطح شهر رشت از کیفیت آب شرب بسیار باال بهرهمند خواهند
شــد .امیری در نهایت از همکاری پلیس راهور با شرکت آب و
فاضالب در هموار کردن مشکالت مربوط به ترافیک سطح شهر
در پی اجرای عملیات مربوط به این شــرکت قدردانی و تصریح
کرد :قبل از اجرای هر پروژهای حتم ًا با پلیس راهنمایی رانندگی
هماهنگیهای الزم صورت خواهد گرفت .ســرهنگ امیرطالبی
رئیس پلیس راهور اســتان نیز از ارتباط موثر با شــرکت آب و
فاضالب گیالن ابراز رضایت نمود و از تالشهای این شرکت در
جهت خدمترسانی به مردم تشکر کرد.

