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گلستان

دیدار مدیرعامل آب و فاضالب
روستایی گلستان با فرمانداران استان
گرگان ،خبرنگار وطن ام�روز :رئیس هیات مدیره و
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روستایی استان
گلستان با فرمانداران شهرستانهای گنبدکاووس،
مینودش��ت و گالیکش بهصورت جداگان��ه دیدار و
گفتوگ��و کرد .در ای��ن دیدارها خواس��تار در ابتدا
گزارش مبس��وطی از روند پروژههای درحال اجرای
شهرس��تانهای یاد ش��ده ایراد کرد .وی ادامه داد:
تغییر شرایط اقلیمی و کاهش نزوالت جوی و سطح
آبهای زیرزمینی و دبی چاهها و چشمهها ،استفاده
از آب شرب برای مصارف غیرضروری و کشاورزی از
سوی مشترکان ،از دالیلی است که موجب شده است
امسال مشکل کمآبی یا افت فشار آب را داشته باشیم.
مرکزی

رونمایی از سوئیچ مخابراتی

اراک ،خبرنگار وطن امروز :طی مراس��می با حضور
دکتر ب��راری ،مع��اون حقوق��ی وزارت ارتباطات،
مهن��دس مش��یدی مدیرعامل ش��رکت مخابرات
استان مرکزی ،مدیرکل اداره پست استان مرکزی
و مدیرکل فناوری اطالعات اس��تانداری مرکزی از
جدیدترین دس��تاورد س��وئیچ مخابراتی در استان
مرکزی رونمایی شد .مهندس مشیدی طی مصاحبه
اختصاصی با واحد مرکزی خبر استان مرکزی گفت:
این س��وئیچ ارتقایافته نوع خارجی آن است که با
هزینه کمتر و امکانات بیش��تر توسط کارشناسان
بومی استان به بهرهبرداری رسیده است و با نصب
در نقاط مختلف ش��هری ،میتوان به مجتمعهای
مسکونی در کوتاهترین زمان تلفن واگذار کرد.
کرمانشاه

 96درصد جمعیت شهری استان
کرمانشاه از نعمت گاز برخوردارند

کرمانشاه ،خبرنگار وطن امروز :مدیرعامل شرکت گاز
اس��تان کرمانشاه گفت :هماکنون بیش از  96درصد
جمعی��ت ش��هری و  31درصد جمعیت روس��تایی
استان کرمانش��اه در قالب  23شهر و  254روستا از
گاز طبیعی بهرهمند هستند .سیدحمید فانی با اشاره
به پذیرش بیش از  423هزار مش��ترک گاز طبیعی
در استان ،اظهار داشت :هماکنون در استان کرمانشاه
 407ه��زار مش��ترک در بخش خانگ��ی و  16هزار
مشترک نیز در بخشهای تجاری ،عمومی و صنعتی
از گاز طبیعی بهرهمند هس��تند .س��یدحمید فانی
گفت :پذیرش این تعداد مش��ترک با اجرای  5هزار
و  300کیلومتر ش��بکهگذاری ،اجرای  505کیلومتر
خط انتقال ،نصب بیش از  200هزار انش��عاب گاز و
گازرسانی به  23شهر و  254روستا انجام شده است.
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ایجاد مشکالت فراوان با آغاز به کار سد خرسان 3در کهگیلویه و بویراحمد

روستاهایی که زیرآب می روند

سد خرس��ان  3حکایتی دیگر از سدهایی است که
پشت به کهگیلویه و بویراحمد کردهاند و نه تنها مرهمی
بر زخمهای محرومیت مردم این اس��تان نیستند بلکه
نمکی بر زخمهایش��انند و تنها آوارگی و بیخانمانی را
برای آنها به ارمغان میآورند .به گزارش مهر ،کهگیلویه
و بویراحمد را میتوان س��رزمین چش��مهها و آبهای
جاری نام نهاد که این منابع  4رود پر آب بش��ار ،مارون،
زه��ره و خیرآباد را بهوجود میآورند .رود بش��ار یکی از
پر آبترین رودهای اس��تان اس��ت .رودخان��های که از
کوههای تنگسرخ و س��پیدان سرچشمه میگیرد و از
دل ش��هر یاس��وج میگذرد و در مسیر خود با پیوستن
ب��ه رودخانه «ماربر» رود خرس��ان را ش��کل میدهد و
اندک��ی بعد رود ب��زرگ کارون را میآفریند .با این حال
هنوز صاحبخانه از این منبع عظیم محروم است و مردم
این اس��تان باید تابستانهای داغ و سوزان را در کم آبی
بگذرانند و تشنه لب بمانند و زمینهای کشاورزی آنها
هم از بیآبی خش��ک شود یا آنقدر از آبهای زیرزمینی
برداش��ت کنند تا دیگر چیزی در زمین باقی نماند .در
این ش��رایط در نشست بررسی سد «خرسان »3خبر به
زیر آب رفتن  17روستای منطقه «سادات محمودی»
شهرستان دنا ،مسؤوالن کهگیلویه و بویراحمد را شوکه
کرد .دهستان «سادات محمودی» بزرگترین و در عین
حال زیباترین و غنیترین منطق��ه به لحاظ وجود آثار
باستانی و جاذبههای گردشگری ،منابع آبی و طبیعی در
استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب میشود که شامل
بیش از  50روس��تای دارای سکنه اس��ت .با اجرای این
سد ،روستاهایی همچون «لمای سفلی»« ،دزدک باال و

پایین»« ،مازه گز»« ،لمای علیا»« ،دره شوره»ُ « ،منج»،
«دشت بز»« ،ده پایین»« ،دو راه غماشکه»« ،سر سور»،
«ده ش��یخ»« ،س��رتنگ»« ،کله گه»« ،گل چهرآباد»،
«رودش��تی»« ،س��رتل چینگ��و»« ،بیژگ��ن»« ،کالت
محمودی» و ...زیر آب میروند .به گفته معاون هماهنگی
و امورعمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد اجرای این
پروژه شهرس��تان دنا را به  2قسمت تقسیم و بیش از 5
هزار نفر جمعیت را بیکاشانه و آواره خواهدکرد .پژمان
نیکاقبالی با انتقاد از مس��ؤوالن این سد ،گفت :برخی
روستاهای دیگر این منطقه اگر چه از خطر غرق شدن در
امان ماندهاند ولی در حقیقت تمام زیرساختها و راههای
دسترسی آنها به مرکز استان و شهرستان دنا قطع خواهد
شد و ساکنان این روستاها نیز مجبور به ترک روستاهای

کتاب کلید کنکور رونمایی شد
مش��اور ارش��د مدیر گ��روه آموزش��ی محبوبی (ش��یوه)
گفت:کت��اب کلید کنکور اولین کتابی اس��ت که در بحث
کنک��ور ای��ران رونمایی ش��ده و تنها منبع س��واالت آن
کتابهای درس��ی است که خیر و
برکت و آسایش را برای خانوادهها
به همراه دارد .به گزارش ریالنیوز،
پرویز محبوبی ،مش��اور ارشد مدیر
گروه آموزش��ی محبوبی (ش��یوه)
در مراس��م رونمایی از کتاب کلید
کنک��ور گفت:کتاب کلی��د کنکور تنها کتابی اس��ت که
منابع آن کتابهای درس��ی بوده و ه��دف از طراحی این
کتاب کاهش اس��ترس دانشآموزان و همچنین کمکردن

هزینههای خانوادههاست .وی با اشاره به اینکه تستهای
موجود در بازار نوعی اتالفوقت است ،افزود :بهترین روش
برای قبولی در کنکور استفاده از کنکورهای سراسری 5سال
قب��ل اس��ت و هدف از چ��اپ این
کتاب فرمولیتهکردن تستهاست.
محبوب��ی در پایان اظهار داش��ت:
 70درصد سواالت کنکور همیشه
در حال تکرارشدن است و طراحان
کنکور موظفند س��واالت کنکور را
طوری طراحی کنند که در تمام مدارس قابل ارائه باش��د.
گفتنی است؛ عالقهمندان میتوانند جهت اطالعات بیشتر
به نشانی اینترنتی  www.sanjesh.usمراجعه کنند.

خود هستند .وی بیان داشت :چگونه است که طرحی با
این بزرگی را میخواهند در استان کهگیلویه و بویراحمد
عملیات��ی کنند ولی تاکنون با مس��ؤوالن این اس��تان
هیچگونه هماهنگی و مش��ورتی نکردهاند .نیکاقبالی با
طرح سؤاالتی ،بیانکرد :آیا مسؤوالن مطالعات اجتماعی
این طرح را انجام دادهاند؟ آیا فکری به حال آواره ش��دن
 5هزار نفر جمعیت این استان کردهاند؟ برای اشتغال و
سکونت و زمینهای کشاورزی آنها که قرار است زیر آب
برود چارهای اندیش��یده شده است؟ معاون هماهنگی و
امورعمرانی استانداری بیان داشت :بسیاری از کشاورزان و
مردم روستاهای منطقه ساداتمحمودی هنوز ترک خانه
ن خانه و زمینهای کشاورزیهایشان را یک
و زیر آب رفت 
خیال میدانند .وی با بیان اینکه با اجرای طرح سد هزینه

زیادی بر این اس��تان وارد میشود ،یادآور شد :مسؤوالن
اس��تان از اجرای این پروژه ملی اطالعی ندارند .از سوی
دیگر مش��اور اجرایی طرح س��د خرس��ان  3نیز گفت:
مطالعات اولیه این طرح از س��ال  86انجام شده و برخی
استعالمها نیز در این راس��تا دریافت شده است.حسن
رخش��انزاده افزود :حدود  23روستا نیز در این منطقه
به لحاظ زراعی و کش��اورزی و تخریب برخی تاسیسات
زیربنایی از جمله جاده دچار خسارت خواهند شد .وی با
اشاره به مشخصات طرح ملی سد خرسان  3گفت :حجم
مخزنی این سد حدود 10هزار و  158میلیون مترمکعب
برآورد ش��ده و جزو  10س��د بزرگ کش��ور محس��وب
میشود .رخشانزاده تصریح کرد :محل اصلی اجرای این
سد در استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان لردگان
در مجاورت روستای طالئیه است .وی هدف اصلی این
سد را تولید انرژی برقابی معادل یکهزار و  106مگاوات
عنوان کرد و گفت :اگر هر خان��وار حدود  400مگاوات
استفاده کند این میزان برای یک شهر  200هزار نفری
کافی اس��ت .استاندار کهگیلویه و بویراحمد اما با انتقاد
از این موضوع گفت :مردم منطقه ساداتمحمودی این
اس��تان که در محدوده سد خرسان  3هستند معیشت
خود را از دس��ت خواهند داد .سیدموسی خادمی افزود:
اجرای سد خرس��ان  3کار کارشناسی شدهای نیست و
باید تیم کارشناسی در این استان تشکیل شود تا تبعات،
مشکالت و معضالت ناشی از احداث این سد را بررسی
کنند .وی عنوان کرد :اجرای این سد به راههای ارتباطی،
اراضی کش��اورزی ،مناطق دیدنی و گردشگری و میراث
تاریخی استان خسارات جبرانناپذیری را وارد میکند.

برگزاری آیین تجلیل از فرهیختگان روابط عمومی
هتل الله تهران سهشنبهشب به همت موسسه فرهنگی
هنرمتعال��ی میزبان خانواده ب��زرگ روابط عمومی ایران
بود .در ابتدای این مراسم چند گره به اولین فرش روابط
عمومی به صورت نمادین توسط
احم��د مس��جدجامعی ،محمد
ش��فقی ،غالمرضا کاظمی دینان
و س��یدمحمد هاش��میاصل ب��ا
هدف تحکیم ،یکدس��تی و رشد
جلوههای زیب��ای روابط عمومی
کشور زده شد و احمد مسجدجامعی گفت :انشاءاهلل آغاز
کار بافت این فرش س��مبلیک شروع باز کردن گرههای
مساله روابط عمومی باشد و با حمایت همهجانبه از سوی

مس��ؤوالن و مجموعههای خصوصی ک��ه حامی روابط
عمومی کشور هستند شاهد بالندگی و رشد این موضوع
پراهمیت باش��یم و در سومین سال برگزاری این مراسم
وزین این هن��ر ایرانیاالصل را از
طرف جامعه روابط عمومی تقدیم
رئیسجمه��ور محترم ک��ه نگاه
وی��ژهای به رواب��ط عمومی دارند،
کنی��م .غالمرض��ا کاظمیدینان،
رئیس شورای سیاستگذاری هفته
روابط عمومی گفت :یکی از اهداف برگزاری این مراس��م
تجلیل از فرهیخت��گان روابط عمومی و قدردانی از همه
دستاندرکاران این عرصه است.

اصفهان

بازديد از تصفيه خانه
و تأسيسات آب روستايي

اصفه�ان ،خبرنگار وطن امروز :مع��اون برنامهريزي
و توس��عه شركت مهندسي آب و فاضالب كشور از
تأسيسات آب شرب و تصفيهخانه  9روستايي حاشيه
زايندهرود واقع در شهرستان سامان بازديد كرد .در
اين بازديد كه فرماندار س��امان و مديرعامل شركت
آبفار وی را همراهي ميكردند مقرر شد با پيگيري
مس��ؤوالن استاني و حمايتهاي شركت مهندسي
آبفاي كش��ور اين تصفيهخانه هر چه سريعتر وارد
مدار بهرهب��رداري قرار گيرد .مديرعامل ش��ركت
آب و فاضالب روس��تايي اس��تان با اعالم پيشرفت
فيزيك��ي  90درص��دي اين طرح آبرس��اني اظهار
اميدواري كرد با تالش و كوشش مجموعه همكاران
و همياري مردم در رفع مشكالت اجتماعي امسال
ش��اهد بهرهبرداري از اين طرح باش��يم .مهندس
تورج احمدپور با اش��اره ديون ش��ركت آبفا در اين
پروژه و طرحهاي مشاب ه خواهان توجه و عنايت ويژه
مسؤوالن شد .معاون برنامهريزي و توسعه شركت
مهندسي آبفاي كشور نيز خبر از توجه ويژه شركت
مهندسي به بحث تكميل مجتمعهای آبرساني داد.
خوزستان

اعالم اسامی پیشنهاددهندگان برتر
ملی حفاری در سال 92

اه�واز ،خبرنگار وط�ن امروز :مهن��دس حمیدرضا
گلپایگانی ،مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران و
رئیس ش��ورای همیاری نظام مش��ارکت کارکنان،
مدیران و پیش��نهاددهندگان برتر س��ال  1392را
معرفی کرد .بر پایه این گزارش ،ارزیابی نتایج عملکرد
مدیران و پیشنهاددهندگان برتر در سال  92توسط
اعضای ش��ورای همیاری نظام مش��ارکت کارکنان
مورد بررسی قرار گرفت و آقایان جهانگیر شجاعی،
فرش��ید قاسمی و س��عید اکبری به ترتیب مدیران
مدیریتهای خدمات فنی حفاری ،خدمات س��یال
حفاری و عملیات حفاری در خشکی –  1رتبههای
اول تا س��وم نظام مشارکت کارکنان در سال 1392
را ب��ه خود اختصاص دادند .همچنین آقایان اصالن
شیرعلیپور ،اس��ماعیل موالیی بیرگانی ،امیدعلی
ممبینی ،حمی��د نیکفرجام ،اس��ماعیل دهقانی،
احسان ابرهام ،علیرضا احمدنژاد ،عباس امیری ،سعید
نیس��انزاده ،رضا پوری ،مجید فرحانزادگان ،احمد
بهرامی عیسیآبادی ،شهرام گلناریان ،حیدر کردونی،
جواد فرحانی ،محمد سلطانی ،علی حسیناحمدی،
محمد تقیپور و خانم الهام مدرسزاد بهعنوان نفرات
برتر از میان کارکنان مدیریتهای مختلف شرکت
انتخاب شدند و طرحهای آنان مورد تصویب شورای
همیاری نظام مشارکت قرار گرفت.

