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اصفهان -مریم مومنی-توســعه 
ایرانی -شــهردار کوشک اتمام پروژه 
سنگین باند شــمالی بلوار الغدیر را از 
اقدامات مهم و مطالبه مردم برشمرد 
و گفت: این پروژه از سال 86 به دلیل 
مشکالت مالی بال تکلیف مانده بود که 
طرح ســاماندهی هندسی و آسفالت 
بر این پــروژه مصوب و بــا همکاری 
مدیریت منطقه ۲ عملیات انتقال گاز، 
در بهمن ماه ســال ۱۴۰۰ اجرای این 

پروژه آغاز شد.
حســین حفیظــی  در خصوص 
اقدامــات و برنامه هــای انجام گرفته 

در مورد این پــروژه اظهار داشــت: 
ماشین آالت و تجهیزات را شرکت گاز 
در اختیار شهرداری کوشک قرار داده 
و اجرای این پروژه به عهده شهرداری 
است و بودجه ای بسیار هنگفتی برای 
آن در نظر گرفته شده است که پیش 
بینی می شود تا یک ماه آینده مرحله 
روکش آســفالت انجام شــود و کل 
این پروژه شــهریور ماه سال جاری به 

اتمام برسد.
حفیظی در خصوص جزئیات فنی 
این پروژه بیان کــرد: طول این پروژه 
یک و نیــم کیلومتر و عرضــی که به 

آسفالت اضافه می شود از 8 متر تا ۱۴ 
متر اســت و در دو فاز باند کناری بلوار 
الغدیر و اصالح  رفــوژ میانی و تقاطع 
عملیاتی می شود و رضایتمندی خوبی 
در سطح شــهر و ملی به همراه داشته 
است.هزینه این پروژه معادل 7۰درصد 
بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری کوشک 

می باشد.
شهردار کوشــک گفت:در قانون 
مالیات ارزش افزوده، سهم شهرداری ها 
به ویژه شهرهای کوچک کاهش یافته 
که درآمد آنها به یک هفتم رســیده و 
ضربه غیر قابل جبرانی به شهرداری در 

حوزه خدمت رسانی است.
وی در ادامــه اظهــار داشــت: 
ســاماندهی ورودی شــهر کوشک 
به عنوان یک ایراد شــهری به شــمار 
می آمد که پروژه نیم میدان از ســال 
8۲ برای آن در نظر گرفته شد که پس 
از مطالعه این طــرح اصالحات الزم 

انجام شد.
وی افــزود: در این طــرح به دلیل 
اینکه میدان بر روی یک بازارچه قرار 
گرفته، تاییدیه ایســتایی پل و میدان 
اخذ شد که شهریور سال ۹۹ این پروژه 

آغاز و اسفند ۱۴۰۰ افتتاح شد.

اولویت آزادسازی و بازگشایی 
معابر در کوشک

وی ادامه داد: از لحاظ فنی به ترتیب 
پروژه هایی که دارای اهمیت هستند 
بعد از دو پروژه میــدان ورودی و بلوار 
الغدیــر، اجرای ســقف دوم زورخانه 
است که سازه بســیار خاصی است و 
ورزشکاران باستانی و مردم خواستار 
راه اندازی چنین مجموعه ورزشــی 
شــدند که ۵ میلیارد تومــان هزینه 
این پروژه بوده و طی ۴ ســال آینده به 

بهره برداری خواهد رسید.
شهردار کوشک با اشاره به قدمت 
بیش از هزار سال این شــهر، گفت: با 
توجه به قدمت این شــهر حدود 6۰ 
هکتار بافت فرســوده و متراکم وجود 
دارد و جمعیت این شــهر ۲۰ هزار نفر 
اســت و به دلیل وجود کوچه های کم 
عرض کیفیت زندگی دچار مشــکل 
شــده بنابرایــن اولویت این شــهر با 

آزادسازی و بازگشایی معابر است.
وی ادامه داد :۱۲ مورد آزادسازی 
داشــتیم که ارزش ریالــی آن حدود 
8 میلیارد تومان طی 6 ماه اول ســال 
گذشــته بوده اســت و معمــوالً این 
آزادســازی ها یا به صورت نقدی و یا 
ارائه پروانه ها و امتیــازات و واگذاری 
زمین هــا انجام می شــد. حفیظی در 
خصوص برنامه های آتی گفت: بعد از 
زورخانه و بلوار الغدیر، بلوار امام خمینی 
در راســتای زیباســازی و با کمترین 
هزینه انجام شــد و عقد قرارداد المان 
شهری برای وردی و داخل شهر نیز در 
دستور کار قرار گرفته است. وی احداث 

پیاده روها حدود هفت هزار متر مربع، 
تأمین قیر آسفالت حدود ۳ هزار و ۵۰۰ 
تن، تأمین روشــنایی معابر که حدود 
۳۵۰ روشــنایی تعویض و جابجایی 
۲۰ پایه خطرســاز را از دیگر اقدامات 
برشــمرد و گفت: انجام دفع آب های 
ســطحی به صورت مطالعات محور از 
دیگر اقدامات شایســته ای است که با 
نگاه کلی و بــه دور از منطقه ای انجام 
شده است و به ســمت قنات ها روانه 
می شود. شهردار کوشک خاطر نشان 
کرد: احداث مراکز فرهنگی و فرهنگ 
سرای شهر کوشک و ساخت باغ بانوان 
از اقدامات فرهنگی به شــمار می رود 
که کلنگ زنی فرهنگسرا در این دوره 
انجام و پیش بینی می شــود که تا 8۰ 

درصد آن پیشروی داشته باشد.

شهردار کوشک:

پروژه الغدیر تا پایان شهریور ماه به بهره برداری خواهد رسید

حفیظی: با توجه به قدمت 
این شهر حدود ۶۰ هکتار 

بافت فرسوده و متراکم 
وجود دارد و جمعیت این 
شهر ۲۰ هزار نفر است و 

به دلیل وجود کوچه های 
کم عرض کیفیت زندگی 

دچار مشکل شده 
بنابراین اولویت این شهر 
با آزادسازی و بازگشایی 

معابر است

ارومیه-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب آذربایجان غربی گفت: امســال ۲۲۰ روستا در 
شهرستان های مختلف استان با همراهی قرارگاه امام حسن 
مجتبی )ع( از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.
لطیف خوش ســیرت گفت: عملیات اجرایی آبرسانی 
به این تعداد روستا در قالب طرح آبرسانی به ۳7۹ روستای 
استان آغاز شده اســت. او می گوید: برای آبرسانی به این 
روستا ها از محل اعتبارات محرومیت زدایی هزینه خواهد 
شد. خوش سیرت  می گوید: اعتبار پیش بینی شده برای 

این پروژه ها بیش از ۹ هزار و 6۰۰ میلیارد ریال است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب آذربایجان غربی 
گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی آبرسانی به 6 روستا 
در مجتمع شــهید باکری میاندوآب به طور کامل به اتمام 

رسیده و ۱۹ روستا نیز در آستانه اتمام است.

خوش سیرت گفت: در سردشــت هم با اجرای مخزن 
دخیره یک هزارمتر مکعبی ۲۲ روستای مشکل دار از محل 

تصفیه خانه آب سردشت تامین آب شرب خواهند شد.
او می گوید: پیشرفت بســیاری از طرح های اجرایی در 
این حوزه، جلوتر از برنامه زمان بندی است که امیدواریم با 

همین سرعت، روند تکمیل طرح ها را انجام دهیم.

گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
سرپرست شرکت توزیع برق گلستان گفت: با ورود به فصل 
های گرم سال مصرف برق در گلستان به سه الی چهار برابر 

می رسد.
سید احمد موســوی اظهار کرد: 6۰ درصد مشترکین 
شــرکت توزیع برق گلســتان را مصارف خانگی تشکیل 
می دهند به همین دلیل در فصل گرم سال، شاهد افزایش 
سه الی چهار برابری مصرف برق هستیم.وی با اشاره به اینکه 
در روزهای عادی ســال مصرف برق ۳۵۰ مگاوات است، 
خاطرنشان کرد: در تابستان روزانه مصرف برق به بیش از 
هزار و ۵۴۰ مگاوات می رسد.موسوی این حجم از افزایش 
مصرف را ناشی از استفاده وسایل سرمایشی دانست و گفت: 
از همه مشــترکین خانگی می خواهیم که مانند سنوات 
گذشته در فصل گرما برای مدیریت مصرف برق همکاری 

الزم را با ما داشته باشند تا با مشکل مواجه نشویم.
سرپرست شرکت توزیع برق گلستان یادآور شد: برای 
اینکه تابســتان خوبی را پشت سر گذاشــته باشیم حتماً 
سیستم های گرمایشی در دمای ۲۴ و ۲6 درجه تنظیم شود 
و این امر سبب خواهد شد که ۲۰ الی ۳۰ درصد صرفه جویی 

در مصرف انرژی داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان : 

امسال ۲۲۰ روستای آذربایجان غربی از آب شرب سالم و 
بهداشتی بهره مند می شوند

سرپرست شرکت توزیع برق گلستان خبر داد؛

 افزایش ۴ برابری مصرف برق گلستان 
در فصول گرم سال

کرمان -فرسنگی،خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیر عامل 
شــرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان با رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان 

دیدار کرد
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق 
جنوب اســتان کرمان،  مدیرعامل این شرکت با رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان دیدار نمود و ضمن تبریک 
انتصــاب دکتر مهدی احمدی نژاد به ســمت ریاســت 
دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی 
کرمان، درباره حوزه جغرافیایی شــرکت و آغاز پیک بار 
سال ۱۴۰۱ و ناترازی بین تولید و مصرف و نحوه جبران آن 

از طریق مدیریت مصرف توضیحاتی ارائه داد.
مهدوی نیا همچنین بر ضــرورت همکاری ادارات در 
خصوص مدیریت صحیح مصرف انرژی و سایر مشترکان 

تاکید نمود.
دکتر مهدی احمدی نژاد نیز ضمن تقدیر و تشــکر از 
حضور ایشــان یاداور شد که شــرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان همواره در زمان اوج فراگیری ویروس کرونا 
و مناسبت های هفته پزشک و پرستار، با حضور در جمع 
همکاران قدردان زحمات کادر درمانی بوده و به هر طریق 
از فعالیت های همکاران ما تقدیر نموده که از این حســن 

توجه، کمال تشکر را دارم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه 
کرونا همچنان پابرجاست، بر ضرورت استفاده از ماسک تا 
پایان سال جاری به خصوص در اماکن عمومی و سربسته 

تاکید نمود.
وی با بیان اینکه در برخی از کشــورهای آفریقایی و 
آمریکایی شاهد افزایش ابتال به زیر سویه های اومیکرون 
هســتیم خاطرنشــان کرد: با توجه به گردش ویروس، 
احتمال اینکه بازهم با همه گیری کرونا مواجه شــویم، 

وجود دارد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان با الزامی دانستن 
واکسیناسون حداقل هشتاد درصد مردم به خصوص دانش 
آموزان تا پایان شهریور ماه تصریح کرد: یکی از دالئل مهم 

کاهش ویروس واکسیناسیون اکثریت جامعه می باشد.

تبریز - امید محمد زاده اصل النجق،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-پرستار بخش ویژه مراقبتهای ویژه قلب بیمارستان 
شــهید مدنی تبریز گفت : پرستاری یک شــغل و حرفه 
مقدسی اســت که فقط با صبر و بردباری می توان در این 

حرفه، دوام آورد.
داود نورالهی با بیان اینکه خدمت در لباس پرستاری، یک 
موهبت الهی است اظهار داشت: چون یک پرستار، دائما با 
مراجعین بیمار، بدحال و سرتاسر درد و استرس، سر و کار 
دارد، می توان گفت که این شغل، ارزش و جایگاه ویژه ای در 

پیشگاه خداوند خواهد داشت.
مدرس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد تبریز گفت: 
انسان در مسیر زندگی خود اهدافی دارد که همواره رسیدن 
به ثبات مالی و امیال دنیوی در اولویت بوده است اما برای 
یک پرستار، خدمت شبانه روزی و کاستن از درد انسانها، 

اولویت اول بوده است.
وی در ادامه با اشــاره بــه وضعیت تربیــت و آموزش 
پرســتاران حرفــه ای و آکادمیک گفت : خوشــبختانه 
دانشــگاههای تبریز در زمینه پرستاری، از لحاظ کیفیت 
دانشجو و اساتید، شرایط بهتری دارند و جزء چهار دانشگاه 

برجسته کشور محسوب می شوند.
داود نورالهی در ادامه این گفتگو با اشاره به ویژگی های 
یک پرستار خوب گفت: پرستار خوب باید صبر و تحمل زیاد 

داشته باشــد تا بتواند هوای بیماران و همراهان را داشته 
باشند چرا که عرض کردم، پرســتار با مراجعین سرتاسر 

بیماری و درد و ... مواجه است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه توصیه دارم جوانان با 
آگاهی و عالقه، رشته پرســتاری را انتخاب کنند گفت: به 
نظر من، یک پرستار با دانش و عاشــق، از صد پرستار غیر 
تخصصی که بدون عالقه به این حرفه ورود پیدا کرده اند، 
بهتر است و باید تالش کنیم که پرســتاران را از هر لحاظ، 

ارتقا بدهیم.
پرستار بخش ویژه مراقبت های قلبی بیمارستان شهید 
مدنی تبریز در خاتمه، مرخصی همراه با رضایت و بهبودی 
بیماران را، بهترین و شیرین ترین لحظات کاری یک پرستار 

بیان کرد.

پرستار بخش ویژه مراقبتهای ویژه قلب بیمارستان مدنی تبریز؛

خدمت در لباس پرستاری یک موهبت الهی است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان تاکید کرد؛

ضرورت  همکاری ادارات  و مشترکین  درمدیریت انرژی 

خبرخبر

 افزایش احتمال حریق در منابع 
طبیعی گلستان

گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان 
از افزایش احتمال آتش سوزی در گلستان خبرداد 
و گفت: نیروهای داوطلب مردمی را برای حفاظت از 
منابع طبیعی و مهار آتش های تابستانی آموزش 
دادیم. عبدالرحیم لطفی اظهار کرد: برای حفاظت 
از منابع طبیعی گلستان در فصل گرما و مهار آتش 
سوزی ها در مراتع، نیروهای داوطلب مردمی برای 
همکاری با کارکنان منابع طبیعی گلستان تحت 
آموزش قرار گرفتند. وی افزود: این نیروها به ۱۰۰ 
گروه ۱۱ نفره تقسیم شــده و تعدادی از این افراد با 

امکانات اولیه اطفا حریق تجهیز شده اند.
مدیرکل منابع طبیعی گلســتان با بیان اینکه 
بین ۱.۵ تا چهــار میلیارد تومان بــرای تجهیز و 
تهیه امکانات اطفا حریق بودجه نیاز است، گفت: 
بخش عمده ای از امکانــات و تجهیزات ما در آتش 
سوزی های سال گذشته از بین رفت و هم اکنون در 
حال بازسازی و تامین مجدد این تجهیزات هستیم.

    
رفع تصرف زمین های ملی 

بندرکیاشهر
رشت-مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی-

فرمانده انتظامــی گیالن از رفع تصــرف بیش از 
۲ هزار متر مربــع از اراضی ملی در بندرکیاشــهر 
آستانه اشــرفیه خبر داد. عزیزاله ملکی به دریافت 
خبر تصرف زمین های ملی توسط فردی سودجو 
در بندرکیاشهر اشاره کرد و گفت: ماموران پلیس 
آگاهی با هماهنگی قضائی با کارشناس اداره منابع 
طبیعی به محل اعالمی اعزام شدند. به گفته فرمانده 
انتظامی گیالن، فردی ۲ هــزار و ۴۳۵ متر مربع از 
زمین های ملی را در روستای دهکا به تصرف خود 
درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله بلوک، 
سیم خاردار و فنس محصور کرده بود. متهم ۴۹ ساله 
این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی 
معرفی شد و کارشناسان ارزش این زمین ها را ۲۴ 
میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال برآورد کردند. با حکم 
قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت 
و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، کلیه آثار تجاوز 

جمع آوری و رفع تصرف انجام شد.

    
ساخت دانش بنیان بزرگترین 
شیر های نفت و گاز کشور در 

اراک

اراک-صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی-شیر های 
۳۰ تنی صنعتی در شرکت اراک به صورت دانش 

بنیان و بدون نیاز به خارج طراحی و ساخته شد.
بزرگترین ولو های صنعتی یا همان شــیر های 
نفت و گاز در شرکت اراک به صورت دانش بنیان و 

بدون نیاز به خارج طراحی و ساخته شد.
خلیلیان مدیرعامل این واحد صنعتی در این باره 
مطالبی به شرح زیر بیان کرد. این کارخانه منحصر 
به فردترین کارخانه در ساخت انواع ولو های انرژی 
و صنعت آب اســت و این ولو های ۳۰ تنی در حالی 
ساخته می شــود که متنوع ترین تولیدات از این 
کارخانه راهی بازار داخل می شود. این توان داخلی 
در سایه تحریم حاصل شده اســت و با این حال ما 
برای زمان شکسته شدن تحریم هم برنامه داریم و با 
بازار های خارجی را برای صادرات جستجو می کنیم.

با تولید صفر تا صد ایــن قطعات در کارخانه هر 
سال از خروج میلیون ها دالر ارز کشور جلوگیری 

می شود.
اشــتغال مســقیم کارخانه ۳۰۰ نفر اســت و 
صنعتگران این کارخانه انتظــار دارند در صورت 
برداشته شدن تحریم ها هم با خرید داخل از چنین 

کارخانه هایی حمایت شود.
به جزمشــارکت در طرح گوره به جاسک، این 
کارخانه در تامین پروژه های ستاره خلیج فارس نیز 

مشارکت داشته است.

استانها


