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شهرستان | بیست هفتمین دوره مسابقات کاراته شیتوریو شیتوکای کشور با قهرمانی تیم استان گلستان در شهرستان علی آبادکتول پایان 

یافت .به گزارش  روابط عمومی اداره کل پست استان گلستان، بیست هفتمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی سبک شیتوریو شیتوکای کشور 
با حضور 22 استان و حدود 800 نفر شرکت کننده از سراسر کشور در شهرستان علی آباد کتول استان گلستان برگزار شد .

 بهره برداری از یک حلقه چاه آب شرب
در شهرستان قدس

| مدیرامور آبفای شهرستان قدس ازبهره 
برداری یک حلقه چاه آب شرب درشهرستان قدس 
خبر داد.بهزاد رضوانی گفت: به دلیل ایجاد شکاف 
در جدار چاه آب باغبان واقع در خیابان چمن که 
سبب خروج چاه از مدار بهره برداری شده بود، طی 
بررسی های کارشناسی اقدام به جابجایی این چاه 
شد.او افزود: عملیات جابجایی تیر ماه سال جاری 

آغاز و ظرف مدت یک ماه به اتمام رســید.رضوانی بیان کرد: خروج چاه از 
مدار بهره برداری در برخی نقاط سبب افت فشار در زمان اوج مصرف شده 
بود، که با حفر و تجهیز چاه جدید 2۵ لیر بر میزان ظرفیت تولید آب شرب 

افزوده و اختالل شبکه آبرسانی رفع شده است.

پیام تبریک مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
 روستایی کرمانشاه 

به مناسبت عید سعید غدیر خم
ِکیَن  ِ الَِّذي َجَعلََنا ِمَن الُْمَتَمسِّ | اَلَْحْمُد ِلَّ

اَلُم ِة َعلَْیِهُم السَّ بِِوالَیَِة أَِمیِر الُْمْؤِمِنیَن َو الْئِمَّ
غدیر، گل همیشــه بهار زندگی اســت. دریای 
بی کرانه است؛ جاری بر جان  های پاک و اندیشه 
هــای تابناک.غدیر، تجلی خواســت خالق، روح 
آفرینش، برانگیزاننده ستایش و دست های بلندی 
اســت که انســان خاکی را به افالک می  کشاند.

خجسته باد بر شما و خانواده محترم حلول عید ال اکبر، عید والیت و امامت 
که به شکرانه تکمیل دین و تتمیم نعمت همگان با عرشیان و فرشیان است.

در هفته دولت از مدیر امور آبفار 
شهرستان کنگاور تقدیر شد
| در مراســم هفته دولــت که در 
روستای عبدالتاجدین شهرســتان کنگاور 
برگزار شد از مدیر امور آبفار شهرستان تقدیر 
شــد.به گزارش کائنات و به نقــل از روابط 
عمومی شــرکت آب و فاضالب روســتایی 
استان کرمانشاه ، گفتنی است در این مراسم 
که با حضور نیک کردار معاون امور عمرانی 

استانداری ، ایزدی فرماندار شهرستان کنگاور ، رضیئی مدیر کل دفتر 
فنی استانداری، خســروانی مدیرکل امور روستایی ، سعیدی مجد 
بخشــدار مرکزی کنگاور و عده ای از مدیران ادارات این شهرستان 
برگزار شد، اعضای شورای اسالمی ، دهیاری و اهالی روستای مذکور 
با اهدا لوح سپاس از زحمات و تالشهای علی بگ مرادی مدیر امور 
آب و فاضالب روســتایی شهرســتان کنگاور در خصوص آبرسانی 
به روســتای محروم عبدالتاجدیــن قدردانی بعمل آمد.روســتای 
عبدالتاجدین با 160 خانــوار و جمعیتی بالغ بــر 800 نفر در 20 

کیلومتری شمال غربی کنگاور واقع گردیده است.

بهره مندی 3 روستای شهرستان 
گنبدکاووس از نعمت آب شرب سالم و 

بهداشتی در هفته دولت 
| همزمــان با گرامیداشــت هفته 
دولت کــه با حضور اســتاندار گلســتان ، 
فرماندار ، امام جمعه ، مدیران دستگاه های 
اجرایی استانی و شهرستانی و اقشار مختلف 
مردم برگزار گردید، 3 روستای شهرستان 
گنبد از نعمت آب شــرب ســالم بهداشتی 

پایدار بهره مند شدند.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبو فاضالب 
روستایی اســتان گلستان: سید مهدی حســینی مدیر امور آبفار 
شهرســتان گنبد کاووس حجم عملیات پروژه هــای افتتاحیه را 
شــامل حفر یک حلقه چاه عمیق، احداث یــک باب مخزن فلزی 
هوایــی به حجم 100 متــر مکعب و اجرای شــبکه توزیع بطول 

13کیلومتر و استاندارد سازی ۵99 مورد انشعاب برشمرد.
وی تصریح کرد: جهت اتمام پروژه های به بهره برداری رسیده 
مبلغ 18000 میلیون ریال هزینه شده است. وی در پایان گفت: 
با افتتاح این پروژه ها روســتاهای ایمر مالســاری ، گوزمی تپه و 
ارازمحمد آخوند بــا 1630 خانوار و جمعیتی بالغ بر 3482 نفر از 

نعمت آب شرب سالم و بهداشتی پایدار بهره مند گردیدند.

برگزاری دروه آموزشی پیشگیری از بیماری 
سرطان  در شرکت نفت منطقه مرکزی 

| دوره اموزشی اشــنایی با روشهای 
پیشگیری از بیماری سرطان در منطقه استان 
مرکزی برگزار شد.به گزارش کائنات و به نقل 
از روابــط عمومی منطقه اســتان مرکزی و به 
همت واحد آموزش یک دوره اموزشی اشنایی با 
روشهای پیشگیری از بیماری سرطان با حضور 
دکتر انوشیروانی فوق تخصص انکولوژی جهت 

تعدادی از کارکنان واحد های مختلف منطقه و عالقمندان به این موضوع 
برگزار شــد ، یاداوری می گردد دوره فوق می تواند در اطالع رسانی به 
همکاران در خصوص تشخیص اولیه بیماری ، علت بیماری ، انواع سرطان 
و نحوه درمان انها مراجعه به موقع به پزشک متخصص و استفاده از تغذیه 
مناسب میتواند در اشنایی هرچه بیشتر با این بیماری و بهبود در درمان 

به موقع ان موثر باشد. 

آسیب های اجتماعی و ویژه برنامه های 
ایام محرم در شورای فرهنگ عمومی 

اسالمشهر بررسی شد
| شــصت و یکمین جلســه شــورای 
فرهنــگ عمومی اسالمشــهر بــا حضور حجت 
االســالم قلی پور امام جمعه موقت اسالمشهر 
، ملکشاهی معاون سیاســی انتظامی فرماندار، 
حســینی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و سایر اعضای شورا روز پنج شنبه  16 شهریور 
ماه در محل سالن جلسات اداره فرهنگ و ارشاد 

اســالمی برگزار شــد. به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی اداره 
فرهنگ و ارشاد اســالمی اسالمشهر، جلســه با تالوتی چند از کالم ال 
مجید آغاز و با ارائه گزارش دســتگاههای اجرایی با موضوع آسیب های 
اجتماعی ادامه یافت و سپس حجت االســالم قلی پور امام جمعه موقت 
و رئیس جلســه ضمن خیرمقدم و تبریک ایام، با اشاره به آیاتی از کالم 
ال مجید، واقعه  غدیر را اکمال دین برشمرد و افزود: خداوند متعال نور 
را برای رهایی بندگانش از ظلمت فرســتاده و با معرفی حضرت علی)ع( 
توسط پیامبر)ص( در واقعه غدیر والیت را در کنار قرآن قرار داد تا قرآن 
بی والیت نماند. امام جمعه موقت اسالمشــهر در سخنانش بیان داشت: 
ما اگر به قرآن عمل کنیم و کمی دغدغه داشــته باشیم که مسیرمان در 
راستای قرآن و اهل بیت)ع( باشد خدا هم کمک خواهد کرد تا همه کارها 

درست انجام شود و مابه پیروزی دست یابیم.

| مهناز نوبری- نشست هم اندیشی دکتر مسعود 
نصرتی شهردار منتخب رشت با شهرداران مناطق پنجگانه 
، مدیر ارتباطات و اموربین الملل , رئیس سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی و رئیس ســازمان سیما منظر و فضای 
سبز شهرداری رشــت در راســتای برنامه ریزی ویژه برای 
برگزاری مراسم دهه عاشورا در ساختمان تاریخی شهرداری 
برگزار شدگزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 

الملل شهرداری رشت دکتر نصرتی درسخنانی با تاکید بر 
ضرورت برگزاری مراسمی متفاوت با سالهای گذشته اذعان 
داشت: جلسه امروز در راستای همفکری و انجام کار تلفیقی 
شهرداری های مناطق با سازمانهای مرتبط جهت اجرای برنامه 
های خالقانه و متفاوت با ســال های گذشته است. شهردار 
رشــت با تاکید بر پرهیز از دولتی کردن مراسم دهه محرم 
یادآور شد: هرگاه برنامه ای از صفر تا صد برگزاری آن دولتی 
شود از جایگاه مردمی دور خواهد ماند. بنابراین اگر میخواهیم 
مراســم و عزاداری ویژه ماه محرم به عنوان تأثیرگذارترین 
جریان مذهبی هم چون جشن عید شعبان موفق شود باید 

به صورت خودجوش و مردمی اداره شود. وی در ادامه افزود: 
با توجه به مدت کوتاه باقی مانده تا ماه محرم شایسته است 
تابا همفکری مسئولین شهرستانی، نیروی انتظامی ، مساجد 
و صداو ســیما در برگزاری هرچه بهتر مراسم ایام فوق گام 
برداشت. دکتر نصرتی از ضرورت تشکیل گروه همیاران محرم 
خبر داد و گفت: مناطق و سازمانها می توانند با متمرکز کردن 
حمایت های خود با شهرداری مرکز نقش بسزایی در توزیع 
عادالنه حمایت مادی شهرداری با هیات های مذهبی داشته 
باشند. فاطمه قدیمی حرفه با اشاره به پراکندگی برگزاری 
مراســم های مذهبی ویژه دهه محرم در سطح شهر اذعان 
داشت:  سیاهپوش کردن ســاختمان مرکزی و ساختمان 
شهرداری از وظایف هرساله روابط عمومی در ایام فوق است.

مدیر ارتباطات و اموربین الملل شهرداری رشت گفت: عالوه 
بر برگزاری جلسات شهرداری و سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی  با هیأت مذهبی در  سال گذشته جلسه ای نیز با 
پیرغالمان که یک کار متفاوت و معنادار بود از سوی روابط 

عمومی شهرداری رشت برگزار شد. 

شهردار منتخب رشت خبر داد:

ضرورت 
تشکیل گروه 
همیاران محرم

| عبدالرحیم دشمن زیاری - سرپرست اداره امور 
شعب بانک مهر اقتصاد اســتان بوشهر- با سردار صفری 
فرمانده تیپ پیاده ســپاه امام صادق )ع(  استان  بوشهر 
دیدار و گفتگو کردند.در این نشست عبدالرحیم دشمن 
زیاری ضمن تبریــک دهه امامت و والیــت و عید غدیر 
خم گزارشــی از عملکرد بانک مهر اقتصاد  استان بوشهر 
در سال گذشته و 6 ماه امسال را ارائه دادند.وی با تاکید 
به نهادینه کردن فرهنگ سازی بانکداری اسالمی اظهار 
داشت: بانک مهر اقتصاد  اهتمام ویژه ای برای اجرای  طرح 
بانکداری اسالمی در استان انجام داده که در همین راستا 
تعامالت بسیار خوبی با  دستگاه های اجرایی استان داشته 

است.دشمن زیاری با بیان این که ایجاد اشتغال در استان 
یکی از دغدغه های ماست، خاطر نشان کرد: مقام معظم 
رهبری در فرمایشاتشان فراهم کردن زمینه اشتغال برای 
جوانان را یکی از الویت ها عنوان کردند. ســردار صفری 
در این دیدار ضمن تبریک دهه امامت ووالیت و انتصاب 
عبدالرحیم دشمن زیاری به عنوان  سرپرست بانک مهر 
اقتصاد استان بوشهر گفت: بانک مهر اقتصاد، بانکی ارزشی 
و ریشه دار است که با هدف خدمت به بسیجیان و عموم 
مردم راه اندازی شد که با سرلوحه قراردادن قوانین شرعی 
در فعالیت های اقتصادی اقدامات مناسبی نیز در راستای 

تحقق بانکداری بدون ربا صورت داده است.

 رونق اقتصادی و توجه به مقوله اشتغالزایی
در پنجمین جشنواره انگور

| رونق اقتصادی و اشتغالزایی با حضور فعال غرفه های نمایشگاهی پنجمین جشنواره انگور در 
دهکده ساحلی چی چست در جریان است. به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شهرداری ارومیه؛ 
غرفه های نمایشــگاهی پنجمین جشنواره انگور فضایی مناســب جهت به نمایش گذاردن توانمندی ها 

واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی  و توانمندی های  زنان خانه دار با به نمایش گذاشتن محصوالت خانگی و صنایع دستی و به 
نوعی ارتباط زنده و تاثیر گذار با مصرف کننده وگردشگران جهت معرفی توانمندی های خود جهت تبلیغ و فروش محصوالت است 
و حضور درچنین جشنواره هایی یکی از مهم ترین ابزارهای بازاریابی محصوالت و نوعی خودارزیابی داشته های خود برای تبلیغ در 
بازارهای داخلی و خارجی، کاهش بیکاری و افزایش درآمدهای مردم و رونق اقتصادی نقش کلیدی اســت.فروش و عرضه انگور در 
پنجمین جشنواره انگور نیز یک دستاورد مهم و بزرگ  جهت  معرفی انگور و شناساندن آن به گردشگران و تجار و  حرکت به سوی 
یک اقتصاد و رو به رشد، جهش صادراتی  و بازاریابی این محصول و توسعه آن نقش بسزایی دارد؛ اتفاق مهم که اینک در جریان است.

پیام تبریک معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان به مناسبت انتصاب دکتر رشیدی نژاد 

| دکتر ابوسعیدی معاون امور اجتماعی دانشــگاه علوم پزشکی کرمان در پیامی انتصاب دکتر 
رشیدی نژاد را به عنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمان را تبریک گفت. متن پیام بدین شرح می باشد:

جناب آقای دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد
احتراماً؛ بر خویش فرض می دانم از ســوی خود و کارکنان معاونت امور اجتماعی، انتصاب شایسته و مدبرانه حضرت عالی را به 
عنوان ریاست دانشــگاه علوم پزشکی کرمان صمیمانه تبریک عرض نمایم.انتصاب مسرت بخش شما برادر ارزشی ، مؤمن و متعهد 
در منصب ریاست دانشگاه بشارت دهنده محیطی پویا و سرشار از شور و نشاط و نوید بخش افزایش فضای دانش و بینش  در کالبد 
همه عالقمندان به این مجموعه عظیم علمی گردیده است. ازدرگاه ایزدمنان عزت، سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران به اسالم 
و نظام مقدس جمهوری اسالمی را مسالت دارم و برای جناب عالی مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل 
الهی در جهت رشد و شکوفایی این دانشگاه تمنا دارم وامید دارم با واسطه آراستن ساحت علم به فضایل اخالقی بسترفعالیت های 

اجتماعی دراین حوزه پررنگ تر جلوه نماید.

 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمشهر
با خانواده های معظم شهدا دیدار و گفتگو کرد

| همزمان با دهه والیت و امامت سید حسن حسینی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان اسالمشــهر به همراه رئیس اداره کتابخانه های عمومی  و تنی چند از کارشناسان اداره 
با خانواده های معظم شــهدا دیدار و گفتگو کرد.به گزارش کائنات و بــه نقل از روابط عمومی اداره 

فرهنگ و ارشاد اســالمی اسالمشهر ، در این بازدید و سرکشی ضمن مالقات با مادر شــهید برزگر و مادر شهید قلعه نوعی 
از رشادتهای آن شهیدان تجلیل و از زحمات پدر و مادر شــهید قدردانی شد .سید حسن حسینی در دیدار با مادران شهید 
گفت : ملت ایران مدیون و مرهون فداکاری، رشادت، شهامت و پایمردی این عزیزان سربلند هستند و امروز یکی از وظایف 
 مسئوالن رسیدگی به خانواده شهدا بخصوص پدران و مادران این عزیزان که اغلب دوران کهنسالی را طی می کند می باشد .
گفتنی است : در ادامه این دیدار سید حسن حسینی به همراه جمع حاضر جهت تجدید میثاق با شهدای جنگ تحمیلی در 

مزار شهدای امام زاده عقیل )ع( حاضر و با اهداء گل یاد و خاطره آنان را گرامی داشت . 

 بهره مندی 3 روستای شهرستان آزادشهر
از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی 

| همزمان با گرامیداشت هفته دولت که با حضور مهندس مروتی معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری گلســتان ، فرماندار ، امام جمعه ، مدیران دســتگاه های اجرایی استانی و شهرستانی و اقشار 
مختلف مردم برگزار گردید. 3 روستای شهرستان آژادشهر از نعمت آب شرب سالم بهداشتی پایدار بهره 

مند شــدند. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبو فاضالب روستایی استان گلستان : حسن فدایی مدیر امور آبفار 
شهرستان آزادشهر حجم عملیات پروژه های افتتاحیه را احداث مخزن بتنی زمینی به حجم 600 مترمکعب و اجرای شبکه توزیع 
بطول 6,2 کیلومتر با استاندارد سازی 131 مورد انشعاب عنوان نمود .وی در ادامه پروژه های قابل کلنگ زنی را حفر یک جلقه چاه 
عمیق برشــمرد .وی تصریح کرد جهت اتمام پروژه های به بهره برداری رسیده مبلغ 6200 میلیون ریال هزینه شده و برای اجرای 

پروژه کلنگ زنی 3000 میلیون ریال اعتبار نیاز می باشد.
وی در پایان گفت با افتتاح این پروژه ها روستاهای کوهمیان ، فاضل آباد و عطابهلکه با 80۵ خانوار و جمعیتی بالغ بر 2688 نفر 

از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی پایدار بهره مند گردیدند.

| ماهان فالح- نشســت کمیســیون توســعه 
مدیریت شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با حضور 
معاون توسعه مدیریت ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان و اعضای 
کارگروه توسعه مدیریت این شرکت برگزار شد. به گزارش 
خبرنگار مــا در تبریز، علیرضا ایمانلو مدیرعامل شــرکت 
آب و فاضالب اســتان هدف از برنامه های تحول اداری را 
تسهیل پاسخگویی به مشترکین و خدمت گیرندگان اعالم 
کرد و افزود: شرکت آب و فاضالب استان تالش می کند 
با اجرای مناسب این برنامه ها زمینه تامین رضایتمندی 
مشــتریان را فراهــم کند. معــاون برنامه ریــزی و دبیر 

کمیسیون توسعه مدیریت شــرکت آب و فاضالب استان 
نیز به سابقه تشــکیل کمیسیون توسعه مدیریت و کمیته 
های زیرمجموعه در قالب بخشنامه شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور اشــاره کرد و به اهم مصوبات و اقدامات 
انجام گرفته در سال 96 پرداخت .همچنین معاون توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی سازمان برنامه و بودجه با اشاره 
به انتخاب شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
بعنوان دســتگاه برتر در جشــنواره شــهید رجایی سال 
139۵، ضمن تبریک به مدیرعامل این شــرکت، از تالش 
ها و کوشــش های صورت گرفته در ارتباط با برنامه های 

تحول اداری تقدیر و تشکر کرد.

| اسد فالح - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
آذربایجان شــرقی در همایش حفظ و صیانت از جنگل های 
ارسباران با تاکید بر اینکه باید از تعرض به جنگل ها جلوگیری 
شود، گفت: جنگل های ارسباران بهشت گمشده ایران است. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس محمدصادق پورمهدی 
افزود: یکی از برنامه های سند تدبیر توسعه استان، توجه ویژه 
به حفظ، نگهداری و صیانت از جنگل های ارســباران است. 
وی افزود: جنگل های ارســباران بهشت گمشده ایران است 
و از ارزش بسیار باالیی برخوردار است که دارای ویژگی های 
خاصی از جمله قرار گرفتــن در کنار رود ارس و یک منطقه 
کوهستانی و مرزی است. پورمهدی گفت: منطقه ارسباران با 

داشتن آثار باستانی بســیار ارزشمند و قرار گرفتن بخشی از 
محدوده منطقه آزاد ارس در آن و همچنین وجود آب های گرم 
و نقاط گردشگری و وجود گونه های متنوع گیاهی و جانوری 
در سایه پیگیری مدیریت ارشد استان و سایر مدیران، به زودی 
به ثبت جهانی خواهد رسید. وی در ادامه تصریح کرد: این امر 
باعث جهانی شدن جنگل ها که نعمت بسیار ارزشمندی در 
استان است، خواهد شد و باید از این نعمت الهی استفاده بهینه 
و خوبی داشته باشیم. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
آذربایجان شرقی تاکید کرد: تمامی مدیران، فرمانداران منطقه 
و مســئوالن در حفظ و صیانت از جنگل ها موظفند نهایت 

همکاری و کمک را انجام دهند.

نشست کمیسیون توسعه مدیریت شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی برگزار شد

جنگل های ارسباران بهشت گمشده 
ایران است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:با حضور معاون توسعه مدیریت سازمان مدیریت و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان؛

| فالح -  رئیس شــورای اســالمی شــهر تبریز گفت: اقدامات اجرایی شهر در 
بخش های مختلف عمرانی و خدماتی مطابق برنامه پیش می رود و شــورای شهر مصمم 
به تقویت این برنامه ها اســت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر شکور اکبرنژاد با بیان 
این مطلب اظهار داشت: شورای شهر در مقطع  فعلی، انتخاب شهردار را به عنوان اولویت 
مدنظر قرار داده است با این حال امور جاری و خدماتی شهر به دست کارکنان و کارگران 
عزیز شــهرداری با انگیزه بهتر ادامه دارد. وی یادآور شــد: مدیریت سرپرست شهرداری 
تبریز و تالش عوامل اجرایی با حفظ انگیزه و برنامه محوری و جدیت ادامه دارد. اکبرنژاد 
اضافه کرد: خوشبختانه شب های تابستان امسال به یکی از دوره های درخشان جشن های 
تابستانی تبدیل شده و طی آن شاهد اجرای برنامه های مفرح و متنوع در جای جای شهر 
هستیم که این امر از تکاپوی برنامه های فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز حکایت دارد. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که این شورا، وظایف قانونی خود را با حفظ 

استقالل نهاد شورا  پیگیری می کند، خاطرنشــان کرد: هیچ اراده  ای خارج از این نهاد در 
تصمیمات شورا تاثیرگذار نیست اما به مشاوره و اخذ نظر عقالی شهر ارزش قائل هستیم. 
اکبرنژاد ادامه داد: شورای شهر با 13 عضو کارآزموده و متخصص فعالیت خود را آغاز کرده 
و بدیهی است که در مسیر تصمیم سازی خود با 13 سلیقه مختلف مواجه باشد اما به هر 
حال تنوع سالیق شــورا، یک آرمان واحد را هدف قرار داده  و آن ایجاد آرامش و فضاهای 
مناسب برای شهروندان و حفظ محیط زیست است. رئیس شــورای اسالمی شهر تبریز 
اضافه کرد: تالش شورا رسیدن به همت و اراده جمعی در عموم تصمیم سازی ها از جمله 
نحوه  انتخاب شهردار اســت؛ انتخابی که با رای قاطع و با پشتوانه حداکثری رقم بخورد 
قطعاً کارآمدی و انسجام بیشتری خواهد شد. رئیس شورای اسالمی شهر تبریز متذکر شد: 
رایزنی ها و بحث های مداوم به معنی فشار از بیرون نیست و اعضای شورا، اجازه نخواهند 

داد مسایل جاری شورا جز در مسیر اراده شهروندان، هدایت شود.

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز :

خبرنامه

استانها

خبر

خبر

بانک مهر اقتصاد  
اهتمام ویژه ای برای 
اجرای  طرح بانکداری 
اسالمی در بوشهر 
انجام داده است 

به مشاوره و اخذ نظر عقالی شهر ارزش قائل هستیم
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