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استاندار کرمانشاه از بخش سرفیروزآباد بازدید کرد
اسداهلل رازانی استاندار کرمانشاه به همراه جمعی از مدیران کل و معاونین استانداری روز
شنبه وارد بخش سرفیروزآباد از توابع شهرستان کرمانشاه شد ...

اعضای شورای شهر اصفهان بر
تسریع در پرداخت بموقع حقوق
کارکنان شهرداری تاکید کردند
اعضـای شـورای اسلامی شـهر اصفهـان در نطـق هـای
میـان دسـتور و تذکـرات خـود ،اولویـت شـهرداری اصفهـان
را پرداخـت بموقـع حقـوق کارکنـان و پیمانـکاران ایـن اُرگان
دانسـتند.
بـه گـزارش ایرنـا ،یکـی از اعضـای ایـن شـورا روز شـنبه در
یکصـد و چهل و پنجمین جلسـه علنی شـورای اسلامی شـهر
اصفهان گفت :در شـش ماه گذشـته شـاهد صـرف هزینه های
بـدون مجـوز و ردیـف قانونـی ،عـدم اولویـت بنـدی در
پرداخـت هـا ،تجمیع بدهی ها بـه پیمانـکاران عمرانی ،خدمات
شـهری و فضای سـبز ،صـرف هزینه برای وام هـای دریافتی از
محـل فـروش اوراق مشـارکت در پـروژه قطار شـهری و عدم
دسـتیابی به درآمدهـای مصوب شـهرداری بودیم.
فتـح اهلل معیـن افـزود :جریـان افزایـش بـی رویـه نیـروی
انسـانی در مجموعـه شـهرداری اصفهـان ادامـه دارد و ایـن
سـازمان از اجـرای بخشـنامه مصـوب وزارت کشـور در زمینـه
سـاماندهی سـازمان هـای تابعـه اش خـودداری مـی کنـد که
از طرف هیات رییسـه شـورای اسلامی شـهر نیز واکنشـی به
ایـن اقـدام صـورت نگرفته اسـت.
معیـن تاکیـد کـرد :گسـترش بـی رویـه سـازمانی ،بـار مالـی
همیشـگی اسـت که بـر دوش شـهروندان اصفهانی سـنگینی
مـی کند.
وحیـد فوالدگـر عضو دیگر شـورای اسلامی شـهر نیـز اظهار
کرد:یکی از مشـکالت شـهرداری بویـژه در سـالجاری کاهش
شـدید درآمـد شـهری ناشـی از رکـود اقتصـادی و رکـود در
پـروژه های سـاختمانی اسـت.
وی اضافـه کـرد :ایـن موضـوع در تخصیـص اعتبـارات
عمرانـی نمایانگـر شـده و پرداخـت حقـوق کارکنـان و
مطالبـات پیمانـکاران شـهرداری را بـه تعویـق انداختـه
اسـت .فوالدگـر گفـت :شـهرداری در اجـرای پـروژه هـای
بـزرگ بـه سـمت تسـهیالت بانکـی و تامیـن مالـی گرانقیمت
روی آورده اسـت.
وی افـزود :ایـن در حالـی اسـت کـه بـا توجـه بـه شـرایط
موجـود بایـد در هزینـه هـای جـاری حداکثـر صرفـه جویی به
عمـل آیـد و در اختصـاص مبالـغ گـزاف بـرای برپایـی انـواع
همایـش ها ،جشـنواره هـا و برنامه هـای تبلیغاتـی تجدید نظر
شـود.یک عضـو دیگـر ایـن شـورا نیـز در نطـق میان دسـتور
خـود ،خواسـتار برخورد شـهرداری اصفهـان با سـوء مدیریت
مدیـران سـازمان ها بـرای تاخیـر در پرداخت حقـوق کارکنان،
کارگـران و پیمانـکاران بخـش خصوصی شـد.محمدرضا فالح
افـزود :بر اسـاس مصوبه صحن علنی شـورای شـهر اصفهان،
تـا موقعـی کـه حقـوق کارگـران و کارکنـان تحـت پوشـش
شـهرداری و سـازمان هـای وابسـته پرداخـت نشـده ،حقوق و
مزایای مدیران شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر نیـز نباید
پرداخـت شـود امـا ایـن مصوبـه در عمـل بـه اجـرا درنیامـده
اسـت .در ادامـه این جلسـه ،علیرضا نصر اصفهانـی عضو دیگر
شـورای اسلامی شـهر اصفهان نیـز با اشـاره به رکـود حاکم
بـر جامعـه و تاثیرپذیری درآمدهای شـهرداری از این شـرایط
تاکیـد کرد :بـرای خروج از ایـن وضعیت و عبور از این شـرایط
بـا حداقـل آسـیب بایـد در اجـرای طـرح هـا اولویـت گـذاری
و از برگـزاری همایـش ها ،جشـنواره هـا ،چاپ بنـر و بیلبورد و
برنامه های غیرضروری کاسـته شـود.
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طرح بیابانزدایی شرق اصفهان از اقدامات بارز زیست محیطی است
استاندار اصفهان گفت :طرح بیابانزدایی شرق اصفهان از اقدامات بارز زیست محیطی و
از فعالیت های مثبت دولت است ...

مجوزایجاد دو رشته جدید دردانشکده فنی خوارزمی شهرضا صادرشد
رئیس دانشکده فنی خوارزمی شهرستان شهرضا گفت:این آموزشکده برای اولین بار در
شهرستان مجوز تدریس مقطع کاردانی رشته فناوری اطالعات و ...

استاندار اصفهان:

طرح بیابانزدایی شرق اصفهان از اقدامات
بارز زیست محیطی است

اســتاندار اصفهــان گفــت :طــرح بیابانزدایــی شــرق
اصفهــان از اقدامــات بــارز زیســت محیطــی و از
فعالیــت هــای مثبــت دولــت اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،رســول زرگرپــور روز شــنبه در
بازدیــد از طــرح بیابانزدایــی  10هــزار هکتــاری
شــرق اصفهــان افــزود :تشــکیل کارگــروه مقابلــه
بــا گــرد و غبــار از اقدامــت زیربنایــی در اســتان
اصفهــان بــود و فعالیــت هــای فراگیــری در ایــن
زمینــه انجــام شــد.
وی گفــت :دو هــزار و  400هکتــار از ایــن طــرح در

اســت.
وی تصریــح کــرد :بیابانزدایــی و جلوگیــری از
فرســایش خــاک و پدیــده گــرد و غبــار از طــرح های
اصلــی اســتان اســت و مراکــز زیــاد علمــی و
پژوهشــی نیــز در ایــن زمینــه بــا فعالیــت هــای
گســترده رقــم خــورد.
زرگرپــور خاطرنشــان کــرد :طرحهــا و شــیوه هــای
علمــی و پژوهشــی بــا موضــوع مقابلــه بــا گــرد
و خــاک کــه در اســتان اصفهــان در حــال انجــام
اســت را مــی تــوان در کشــورهای منطقــه نظیــر

ســال  94نهالــکاری شــد و امیدواریــم ایــن میــزان
در ســال  95بــه پنــج هــزار هکتــار برســد.
زرگرپــور اضافــه کــرد :کمبــود آب و پســاب بــرای
آبیــاری از محدودیــت هــای اصلــی اجــرای ایــن
طــرح بــه شــمار مــی رود.
اســتاندار اصفهــان گفــت :ایــن فعالیــت هــا را
مــی تــوان بعنــوان "نهضــت مقابلــه بــا گــرد و
خــاک" نامیــد.
وی افــزود :ایــن طــرح از اقدامــات اصلــی دولــت
در حفــظ محیــط زیســت بــود کــه بــا مدیریــت و
تــاش جهــادی بخوبــی در حــال پیشــرفت و انجــام

عــراق و ســوریه پــس از ثبــات در ایــن مناطــق بــه
اجــرا درآورد.بــه گفتــه وی 83 ،مجموعــه تولیــدی
گــچ غیراســتاندارد 51 ،مرکــز تولیــدی آجــر بــه
روش ســنتی و غیراصولــی و ســه معــدن مخــرب
محیــط ریســت تاکنون در اســتان بســته شــده اســت.
اســتاندار اصفهــان اظهارکرد :تســطیح و کشــت نهال
در معادنــی کــه کار آنهــا بــه پایــان رســیده نیــز از
جملــه اقدامــات در حــال پیگیــری و انجــام اســت،
زیــرا ایــن محــدوده هــا خــود از کانــون هــای ایجــاد
ریزگــرد و گــرد و غبــار محســوب مــی شــود.
زرگرپــور گفــت :بیشــترین اعتبــارات امســال بــه

آن سو
اخوان نسب :

تولید صادراتگرا از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی است

معـاون امـور بانـوان اتـاق بازرگانـی اصفهـان گفـت :از اهـداف اقتصادمقاومتـی محوریـت تولید صادرات گرا اسـت
و بایـد در ایـن عرصـه بـه بانـوان بـه عنـوان قشـری کـه در اقتصـاد فرهنـگ و جامعـه تاثیرگـذار هسـتند اهمیـت
بیشـتری دهیم.
زهـرا اخـوان نسـب در این نشسـت گفت :هشـت سـال اسـت که معاونـت بانـوان در اتـاق بازرگانی فعالیـت خود را
آغـاز نمـوده اسـت و از همـان ابتـدا درصـدد بودیـم تا مشـکالت بانـوان را در حـوزه فعالیتهـای اقتصـادی یافته و
رفـع کنیم.
وی افـزود :پـس از تحقیقـات متوجـه شـدیم مشـکالت اصلـی بانوان در چند نقطه متمرکز شـده اسـت کـه مباحث
فرهنگـی و مشـکالت متعـدد در ایـن زمینه بـرای ورود به حوزه کسـبوکار ،مباحـث اقتصادی اسـت ضمن این که
بسـیاری از بانـوان نسـبت به حـق و حقوق خـود آگاهی کاملـی ندارند.
رییـس کمیسـیون اجتماعـی اتـاق بازرگانـی اصفهـان بـا بیان اینکـه تالش کردیـم در حـوزه توانمندسـازی زنان با
برگـزاری دورههـای مختلـف فعالیـت کنیم ،بیان داشـت :بـا وجود اینکه بسـیاری از زنـان ما تحصیل کرده هسـتند
امـا حـوزه مهارتهـای آموزشـی بانوان دارای مشـکالتی اسـت و با این وصـف آموزشهای تخصصـی مهارتهای
مختلـف در اولویت این کمیسـیون قـرار گرفت.
وی ادامـه داد :گرچـه اعضـای اتـاق افـرادی هسـتند کـه دارای کارت عضویـت هسـتند امـا محدودیتـی بـرای این
آموزشهـا نداشـتیم و بـه همـه افـرادی کـه کار اقتصادی در مشـاغل کوچـک و بـزرگ دارند آموزش و مشـاوره در
حـوزه کارآفرینـی و راهانـدازی کسـب و کار ارایه شـده اسـت.
اخـوان نسـب بـا بیـان اینکه تشـویق بانوان به اینکـه ارتباطات بیرونـی خود را افزایـش دهند به پشـتیبانی تحقیقات
انجـام شـده اسـت ،تصریـح کـرد :در دنیـای امـروز حضـور زنـان در عرصههـای مختلـف چشـمگیر اسـت و بـر
این اساس نمیتوان جنسیت را برای حضور در اجتماع مدنظر قرار داد.
وی افـزود :بایـد دیـدگاه شایستهسـاالری را در نظـر داشـته باشـیم بدیـن معنا که ارزش افـراد را بر مبنـای تالش و
همـت افـراد بنیـان نهیـم و از مرزبندیهای جنسـیتی دوری کنیم.
معـاون امـور بانـوان اتـاق بازرگانـی اصفهان تاکیدکـرد :بانـوان در حوزههای مختلـف اقتصادی ،تولیـدی ،تجاری و
خدماتی مشـغول هسـتند و بخشـی نیز در حوزه توریسـم و آژانسهای گردشـگری و یا صنایعدسـتی فعال هسـتند.
وی ادامـه داد :مشـکل عمـده بانـوان شـاغل در صنایعدسـتی بحـث فـروش و بازاریابـی اسـت و برخـی نمیداننـد
چگونـه وارد بـازار فـروش شـوند و یـا بـرای مشـتری یابـی و عرضـه کاال و صـادرات مشـکل دارند.
اخـوان نسـب گفـت :سـعی کردیـم بانوان شـاغل در حـوزه صنایعدسـتی و گردشـگری را جـذب کـرده و دورههای
آمـوزش کسـب و کار ،جلسـات بازاریابـی و ارتبـاط بـا مشـتری ،نحـوه بسـتهبندی و ورود به بـازار برای آنهـا برگزار
شـده است.
وی بـا بیـان اینکـه درخواسـت مـا از مدیـران میراث این اسـت که فکری اساسـی بـرای فروش محصـوالت صنایع
حـوزه صنایعدسـتی کننـد ،اظهـار داشـت :اصفهان قطب صنایعدسـتی کشـور و مطرح در سـطح مجامـع بینالمللی
اسـت و مـا باید مشـوق هنرمنـدان این عرصه باشـیم.
معـاون امـور بانـوان اتـاق بازرگانـی اصفهـان از مسـووالن میـراث فرهنگـی خواسـت تا در حـوزه فـروش بازاریابی
و صـادرات صنایعدسـتی عـزم جـدی داشـته باشـند و افـزود :واردات صنایعدسـتی دیگـر کشـورها کـه با مـا رقابت
داشـتند در سـالهای گذشـته کار اشـتباهی بـود و ضربـه مهلکـی به ایـن صنـف وارد کرد.
وی بـا بیـان اینکـه اقتصـاد مقاومتـي یعنـی اقتصـاد دانشبنیانـی کـه همه مـردم درگیر آن باشـند ،تصریـح کرد :از
اهـداف اقتصـاد مقاومتـی محوریـت تولیـد صـادرات گرا اسـت و باید در ایـن عرصه به بانـوان به عنوان قشـری که
در اقتصـاد فرهنـگ و جامعـه تاثیرگذار هسـتند اهمیت بیشـتری دهیم.
الهیاری  40:درصد شاغالن صنایع دستی استان را بانوان تشکیل میدهند
مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان اصفهان گفـت :گرچه حضـور خانمها در بخش آمـوزش صنایع دسـتی به میزان
 60درصـد اسـت امـا  40درصد شـاغالن این عرصـه را بانوان تشـکیل میدهند.
فریـدون اهللیـاری درنشسـت بانـوان سـرمایهگذار و کارآفرین در حوزههای گردشـگری و صنایعدسـتی کـه در اتاق
بازرگانـی اصفهـان برگـزار شـد بـا بیـن اینکـه نقـش بانـوان در صنعت گردشـگری بـه ویـژه در اصفهان چشـمگیر
اسـت ،اظهـار داشـت 40:درصـد شـاغالن عرصـه صنایـع دسـتی اسـت اسـتان را بانـوان تشـکیل میدهنـد اگرچه
حضـور خانمهـا در بخـش آمـوزش صنایـع دسـتی به میـزان  60درصداسـت.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان اصفهـان برنقش شـکلگیری انجمن بانوان توسـعه گردشـگری در سـاماندهی
فعالیتهـای بانـوان تاکیـد کـرد.وی بـا بیـان اینکـه اسـتان اصفهـان در حـوزه گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان
اصفهـان شـاخص اسـت ،ابـراز داشـت 15 :درصـد آثار ثبت شـده ملی مربـوط به اصفهان اسـت و در بخـش میراث
جهانـی نیـز بـا توجـه به ثبت سـه قنـات ایرانـی هفت اثـر ثبت شـده داریم.
وی ادامـه داد 199 :رشـته فعـال صنایـع دسـتی در اصفهـان داریـم کـه دو سـوم صنایع دسـتی کشـور و یک سـوم
صنایـع دسـتی دنیـا را تشـکیل میدهد.

امــور مرتبــط بــا محیــط زیســت اختصــاص یافــت و
ایــن تخصیــص نشــانگر توجــه بــه مســائل زیســت
محیطــی و حفــظ ســامت مــردم اســت.
طــرح بیابانزدایــی  10هــزار هکتــاری شــرق
اصفهــان شــامل فعالیــت هایــی نظیــر نهالــکاری،
آبیــاری و حفاظــت آبــان پارســال در منطقــه
'سِ ــگزی' اصفهــان( 15کیلومتــری شــرق اصفهــان)
آغــاز شــد و تــا پایــان ســال  94حــدود دو هــزار و
 400هکتــار از آن بــه زیــر کشــت نهــال رفــت.
ایــن طــرح بــا مشــارکت اداره کل منابــع
طبیعــی و آبخیــزداری ،بســیج ســازندگی ســپاه
صاحــب الزمــان (عــج) و اداره کل محیــط زیســت
اســتان اصفهــان و ســازمان هــای مــردم نهــاد در
حــال اجراســت.
ایــن طــرح قــرار اســت تــا پایــان ســال  96منطقــه
وســیعی از شــرق اصفهــان را پوشــش داده و از
فرســایش خــاک و پدیــده گــرد و غبــار جلوگیــری
کنــد.
آبیــاری ایــن مناطــق بوســیله روش هــای مختلــف
تامیــن مــی شــود و میــزان آبیــاری آن حــدود
یکســال خواهــد بــود و پــس از آن پوشــش گیاهــی
بطــور طبیعــی ،آب خــود را تامیــن مــی کنــد.
وقــوع طوفــان هــای مکــرر و ایجــاد گــرد و غبــار
معلــق در هــوا در ســال هــای گذشــته خســارت
زیــادی بــه مناطــق نظامــی شــرق اصفهــان از جملــه
پایــگاه هوایــی هشــتم شــکاری و همچنیــن مناطــق
شــهری وارد کــرده اســت.
ایــن نــوع پوشــش گیاهــی از نــوع تــاغ و قــره داغ
اســت و نــوع کشــت آن بصــورت قطعــه ای اســت
و  10هــزار هکتــار بــه قطعــات یکصــد هکتــاری
تقســیم و نهــال هــا در آنهــا کاشــت مــی شــود.
در ایــن مراســم چنــد اصلــه نهــال توســط اســتاندار
اصفهــان در ایــن منطقــه کاشــته شــد.بر اســاس
اعــام کارشناســان منابــع طبیعــی اصفهــان ،وســعت
بیابــان هــای ایــران 20درصــد مســاحت کشــور
اســت در حالــی کــه ایــن رقــم در اســتان اصفهــان
بــه  30درصــد مــی رســد .بیابــان هــای اصفهــان
بیشــتر در نیمــه شــرقی ایــن اســتان قــرار دارد.

ایران امروز

استاندار کرمانشاه از بخش سرفیروزآباد بازدید کرد
اســداهلل رازانــی اســتاندار کرمانشــاه بــه
همــراه جمعــی از مدیــران کل و معاونیــن
اســتانداری روز شــنبه وارد بخــش
ســرفیروزآباد از توابــع شهرســتان
کرمانشــاه شــد و از نزدیــک در جریــان
مشــکالت ایــن بخــش قــرار گرفــت.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ،بخشــدار
ســرفیروزآباد ،مهمتریــن مشــکالت
روســتاییان ایــن بخــش را کمبــود آب
شــرب عنــوان کــرد کــه هــم اکنــون
توســط تانکرهــای ســیار آبرســانی
می شود.
منوچهــر کاظمــی نــژاد ،دیگــر مشــکالت بخــش ســرفیروزآباد را نبــود ادارات دولتــی و کمبــود
امکانــات بهداشــتی و درمانــی و نداشــتن بــرق برخــی روســتاها عنــوان کــرد.
استاندار کرمانشاه از پروژه آبرسانی چشمه روستای سرین بازدید کرد.
پــروژه آبرســانی ســرین در محــور ســرین  -آهــوران بــه طــول  33کیلومتــر قــرار اســت آب
شــرب  11روســتای بخــش ســرفیروزآباد را تامیــن کنــد کــه تاکنــون بــا  60درصــد پیشــرفت
فیزیکــی و  18میلیــارد ریــال اعتبــار کار آبرســانی بــه  6روســتای آن انجــام شــده اســت.
رازانــی اعــام کــرد :مقــرر شــده از حــق انشــعاب آب بــرای روســتاییان ایــن پــروژه رایــگان
باشــد.
اســتاندار کرمانشــاه همچنیــن از پــروژه راه آســفالت محــور ســرین – آهــوران کــه  16کلیومتــر
از  24کلیومتــری آن انجــام شــده بــا  37میلیــارد ریــال اعتبــار ملــی انجــام شــده بازدیــد کــرد.
در جریــان ایــن ســفر اســتاندار کرمانشــاه از نزدیــک در جریــان رونــد ســاخت  6خانــه روســتایی
بخــش ســرفیروزآباد کــه توســط بســیج ســازندگی ســپاه در دســت ســاخت اســت ،قــرار گرفــت.
احمــد صفــری و ســید قاســم جاســمی نماینــدگان کرمانشــاه در مجلــس شــورای اســامی نیــز در
ایــن ســفر اســتاندار کرمانشــاه را همراهــی مــی کننــد.

مجوزایجاد دو رشته جدید
در دانشکده فنی خوارزمی شهرضا صادرشد

رئیـس دانشـکده فنـی خوارزمـی شهرسـتان شـهرضا گفت:ایـن
آموزشـکده بـرای اولیـن بـار در شهرسـتان مجـوز تدریـس مقطع
کاردانـی رشـته فنـاوری اطالعـات و مقطـع کارشناسـی رشـته
الکترونیـک کاربـردی را دریافـت کـرده اسـت.
بـه گـزارش روز شـنبه ایرنـا بـر اسـاس اعلام روابـط عمومـی
دانشـکده فنـی خوارزمـی شـهرضا سـید مجیـد عطایـی افـزود:
بـا توجـه بـه ایـن دورشـته جدیـد و افزایـش ظرفیـت رشـته های
قبلـی پیـش بینـی مـی شـود در مهـر مـاه آینـده  160دانشـجوی
جدیـد الورود در چهار رشـته به جمعیت دانشـجویان این دانشـکده
اضافه شود.
وی بـا اشـاره بـه وجود  403دانشـجوی شـبانه و  321دانشـجوی روزانه در ایـن مرکز افـزود :هم اکنون
 6رشـته الکترونیـک عمومـی ،بـرق صنعتـی ،نـرم افـزار ،حسـابداری ،امورعمومـی سـاختمان و مکانیک
خـودرو در مقطـع کاردانـی در آموزشـکده فنی خوارزمی شـهرضا وجـود دارد.
رئیـس آموزشـکده فنـی خوارزمـی شـهرضا اظهـار کـرد :ایـن آموزشـکده پنجمیـن مرکـز دارای مجوز
تدریـس رشـته کارشناسـی الکترونیـک کاربـردی در کشوراسـت.
عطایـی تصریـح کرد :این آموزشـکده رتبـه دوم پژوهش در بین اسـتان های یزد ،اصفهـان و چهارمحال
و بختیاری را کسـب کرده اسـت.

بازدید بیش از  750نفر مهارت آموز دوره ارتقای فرهنگی و
اجتماعی منطقه مرکزی کشور از تصفیه خانه آب باباشیخعلی اصفهان
بیــش از  750نفــر از مهــارت آمــوزان دوره ارتقــای
فرهنگــی و اجتماعــی مشــمول مــاده  28طــی دوره ای
 4روزه در محــل تصفیــه خانــه باباشــیخعلی عــاوه
بــر بازدیــد از تأسیســات تصفیــه خانــه تحــت آمــوزش
مصــرف بهینــه آب نیــز قــرار گرفتنــد.
در ایــن دوره آقایــان مهــارت آمــوز  400نفــر و بانــوان
مهــارت آمــوز حــدود  250نفــر بودنــد کــه از اســتانهای
اصفهــان ،قــم ،فــارس ،یــزد و مرکــزی بودنــد .ایــن
مهــارت آمــوزان کــه در مقاطــع کارشناســی،
کارشناســی ارشــد و دکتــری بودنــد قــرار اســت در
ســال تحصیلــی جدیــد در خدمــت آمــوزش و پــرورش
باشــند .بــر ایــن اســاس در ایــن دوره آموزشــی
مهــارت آمــوزان عــاوه بــر اینکــه بــا روش تصفیــه
آب کــه بــه صــورت فیزیکــی و شــیمیایی صــورت
مــی گیرد آشــنا شــدند و آنهــا فراینــد تصفیــه آب مانند
آشــغالگیری ،انعقــاد ،تــه نشــینی ،فیلتــر و ضدعفونــی
بــا ازن و کلــر را از نزدیــک مشــاهده نمودنــد و تحــت

آمــوزش مصــرف بهینــه آب نیــز قــرار گرفتنــد بــه
گونــه ای کــه یکــی از کارشناســان آبفــا بــا بیــان
آمــار و ارقــام مرتبــط بــا آب تجدیدپذیــر در کشــور
افــزود :باتوجــه بــه محدودیــت شــدید منابــع آبــی
درســت مصــرف کــردن آب الزم و ضــروری بــه نظــر
مــی رســد .ایــن کارشــناس بــا تأکیــد بــر اســتفاده از
تجهیــزات کاهنــده مصــرف گفــت :اســتفاده از دوش
کــم مصــرف موجــب مــی شــود مصــرف آب تــا 75
درصــد کاهــش و نیــز اســتفاده از فــاش تانــک 6
لیتــری ،صرفــه جویــی  70درصــدی را بــه دنبــال دارد.
وی بــه اصالحــات رفتــاری اشــاره کــرد و گفــت:
اســتفاده حداکثــری از حجــم ماشــین های لباسشــویی،
اســتفاده از ماشــین ظرفشــویی بــا راندمــان بــاال،
کاهــش زمــان اســتحمام ،بازرســی دوره ای کولرهــای
آبــی ،اســتفاده از پمــپ هــای سیرکوالســیون بــرای
تنظیــم دمــای آبگــرم بــه جــای هــدر دادن آب
واســتفاده از ســایبان بــرای کولــر از جملــه مــواردی

اســت کــه مــی تــوان بــا رعایــت آن در مصــرف آب
صرفــه جویــی شــود و از آنجایــی کــه ایــن مهــارت
آمــوزان جــذب وزارت آمــوزش و پــرورش شــده انــد
تحــت آمــوزش راههــای مصــرف صحیــح آب قــرار
گرفتنــد تــا بــا ترویــج راههــای مصــرف بهینــه آب
میــان آینــده ســازان کشــور از هدررفــت ایــن مایــع
حیاتــی جلوگیــری شــود.
همچنیــن ایــن مهــارت آمــوزان چگونگــی تصفیــه
آب  56شــهر و  300روســتا اســتان اصفهــان را بــا
جمعیتــی بالــغ بــر  4میلیــون نفــر مشــاهده کردنــد.
الزم بــه یــادآوری اســت ظرفیــت تصفیــه آب
باباشــیخعلی  12/5مترمکعــب در ثانیــه اســت کــه
از دو فــاز مجــزا تشــکیل شــده اســت؛ فــاز اول بــا
ظرفیــت  5مترمکعــب در ثانیــه و فــاز دوم بــا ظرفیــت
 7/5مترمکعــب در ثانیــه ،بــه طوریکــه از مرحلــه
آشــغالگیری کــه توســط دو دســتگاه اتوماتیــک در
فــاز اول و چهــار دســتگاه اتوماتیــک در فــاز دوم و

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم)

تاریخ انتشار 95/5/31 :روزنامه عصرمردم
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شــرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری
شیراز رأس ســاعت  15/30بعدازظهر روز چهارشــنبه  95/6/17در سالن
اجتماعات معاونت فنی و شهرســازی واقع در انتهــای خیابان رودکی برگزار
می گردد .از اعضاء محترم دعوت به عمل می آید رأس ســاعت مقرر در جلسه
حضور بهم رســانند .به موجب ماده  28اساسنامه در صورتیکه حضور عضوی در
مجمع میسر نباشــد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر
یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید .در این صورت هیچ عضوی نمی تواند
عالوه بر رأی خود وکالت بیش از سه عضو را بپذیرد.
دستور جلسه-1 :قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان -2رسیدگی و تصویب
صورتهای مالی منتهی به -3 94/12/29تعیین خط مشــی و برنامه تعاونی
و تصویب بودجه جاری و مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی -4گزارش
و ارائه نظرات درخصوص نحوه اجرای اتمام کار واحدهای آپارتمانی «البرز»
و اضافه بنــا و اضافه کاری ها -5تصویب پاداش در پــروژه البرز -6گزارش
پروژه های «زیتون» و «عرفان» و «ســهند» -7گزارش پروژه «گلدشت حافظ»
(صدور اسناد) -8تصمیم گیری درخصوص نحوه فروش واحد طبقه  19و تجاری
پروژه زاگرس و قیمت تمام شده -9واگذاری واحدهای مازاد پروژه ها به دلیل
عدم استقبال اعضا به پرسنل شرکتی طرف قرارداد شهرداری و یا سایر تعاونی های
مسکن -10انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل جهت یک سال مالی

هیأت مدیره تعاونی مسکن کارگران شهرداری شیراز
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نیــز بخــش تقســیم کننــده هــای آب در ایــن قســمت
مــاده منعقــد کننــده پلــی آلومینیــوم کلرایــد بــه آب
اضافــه مــی شــود ،حــوض هــای تــه نشــین کــه
تعــداد آنهــا  10عــدد اســت کــه حجــم هرکــدام
 9172مترمکعــب مــی باشــد .در حــوض هــای تــه
نشــین بــا اضافــه کــردن مــاده منعقدکننــده یکــی از
مراحــل تصفیــه آب صــورت مــی گیــرد .همچنیــن از
فراینــد ازن زنــی کــه طــی دو مرحلــه قبــل و بعــد از
تــه نشــینی و توســط دســتگاه هــای ازن ســاز موجــود
در تصفیــه خانــه انجــام مــی شــود بازدیــد کردنــد.
ظرفیــت هــر دســتگاه  18کیلوگــرم در ســاعت اســت.
همچنیــن از واحــد ضدعفونــی بــا کلــر ،منابــع ذخیــره
آب و نیــز واحــد کنتــرل کیفــی و آزمایشــگاه بازدیــد
کردنــد.در پایــان بســته هــای فرهنگــی کــه شــامل
 CDمدیریــت مصــرف کــه محتــوای آن هشــت
انیمیشــن کــه مصــرف بهینــه آب را بــه کــودکان و
نوجوانــان آمــوزش مــی دهــد و نیــز کتــاب کار بــا
عنــوان نغمــه آب یــک و دو کــه ویــژه گــروه ســنی
کــودکان و نوجوانــان اســت و کتابچــه خانــه فرهنــگ
آب کــه فعالیتهایــی کــه در ایــن مراکــز پیرامــون
فرهنــگ ســازی مصــرف آب انجــام مــی شــود ارائــه
گردید.

آگهی مناقصه عمومی شماره 95/39
(یک مرحله ای)
براساس مجوز شماره ( 1395/2210نوبت اول)

شرکت ملی گاز ایران
فارس -مناقصهگزار :شرکت گاز استان فارس
شرکت گاز استان
(سهامی خاص) -موضوع مناقصه :نصب انشعاب
-1شرح مختصر کار و محل اجرای پروژه :نصب  830فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده به روش تأمین
کاال ،تجهیزات و نصب به صورت توأم  PCدر سطح شهر وراوی و روستاهای نرمان ،چاه شرف ،خالده و میرملکی از توابع بخش مرکزی
وراوی ،شهرستان مهر(فهرست بهایی)
-2مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:
* مبلغ تضمین حداقل به مبلغ  187/000/000ریال میباشد که باید توسط پیشنهاددهنده به یکی از صورتهای ذیل اقدام گردد:
الف)ضمانتنامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران که تا سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد.
ب)واریز وجه نقد به حساب شماره  7846330058بانک تجارت شعبه استقالل کد  7840به نام شرکت گاز استان فارس
-3زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی :از تاریخ  95/5/30لغایت (95/6/1از ساعت  8صبح لغایت  16ایام اداری)
-4مهلت و محل تحویل پیشنهادات :حداکثر تا ساعت  13روز دو شــنبه مورخ  95/6/15دبیرخانه واحد حراست شرکت گاز استان
فارس
تذکر :مناقصه گران می توانند پیشنهاد مالی اصالحی خود را فقط یک بار در پاکت الک و مهر شده در جلسه بازگشایی پاکت های مالی
و قبل از شروع گشایش پاکت ها به صورت حضوری و دستی در قبال دریافت رسید به کمیسیون معامالت تسلیم کنند و پاکت اولیه خود
را به صورت الک و مهر شده تحویل گیرند.
-5مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد.
-6تاریخ ،ســاعت و محل گشایش پاکات :روز شنبه مورخ  95/6/20ساعت  14:30ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس -بلوار
استقالل -نبش خیابان باغ حوض -طبقه ششم -سالن کنفرانس
-7شرایط مناقصهگر
*داشتن شخصیت حقوقی یا حقیقی
*دارا بودن رتبه تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
*داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل برآورد مناقصه (به مبلغ  3/728/951/417ریال)
*دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
*داشتن تجهیزات الزم ،تخصص و توانایی فنی و مالی انجام کار مطابق با استانداردهای شرکت ملی گاز ایران
-8مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه:
)1-8ارائه معرفی نامه کتبی با ذکر دقیق موضوع مناقصه ،کد اقتصادی ،کد شناسه ملی اشخاص حقوقی  /حقیقی و مشخصات نماینده
شرکت
)2-8اصل فیش واریزی به مبلغ  250/000ریال به حســاب شــماره  2174633009003بانک ملی شعبه پاسداران شیراز ،شناسه
پرداخت()900350171
تذکر :پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.
شرکتهای واجد شرایط در بند « »7جهت خرید اسناد میتوانند به آدرس شرکت گاز استان فارس بلوار استقالل نبش خیابان باغ حوض طبقه
دوم دفتر امور قراردادها مراجعه و اسناد ارزیابی و همچنین اسناد مناقصه را دریافت نمایند .پیشنهادات مناقصهگرانی که حداقل امتیاز قابل
قبول را در ارزیابی کیفی کسب نمودهاند در زمان ذکر شده مفتوح خواهد شد اطالعات درج آگهی در وب سایت شرکت گاز استان فارس به
آدرس  www.farsgas.irو پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.irقابل دسترسی میباشد.
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روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

