
5
شهرستان

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان:

جلسه هم اندیشی همکاران معاونت 
پشتیبانی برگزار شد

| همكاران معاونت پشــتيبانى و مسئول 
پشــتيبانى امور اجرايى و ماشــين آالت عمرانى 
بنياد مسكن اســتان در اين جلســه فعاليتهاى 
روزانه، وظايف ادارى و نقــاط ضعف و قوت حوزه 
فعاليت خود را در فضايى دوستانه و صميمى بيان 
نمودند.آقاى حســينى، معاون پشــتيبانى بنياد 
مسكن اســتان نيز در اين جلســه ضمن تشكر از 

تالشهاى صورت گرفته توسط همكاران، وظيفه همكاران معاونت پشتيبانى 
را همانند قلب در بدن انسان دانســتند كه وظيفه پمپاژ و تزريق امكانات و 
برآورده كردن نيازهاى ساير حوزه ها را داراست.ايشان استفاده از خرد جمعى 
در امورات و اخذ بهترين تصميم با در نظــر گرفتن قوانين و جوانب ديگر را 
يك اولويت كارى دانستند و بر تشــكيل منظم جلسات با هدف رسيدن به 
مصوبات و حصول برنامه اجرايى از اين مصوبات تاكيد كردند و از همكارانى 
كه توانايى انجام مصوبات و برنامه هاى بدست آمده را ندارند خواستند تا در 
حوزه هاى ديگر به فعاليت خود ادامــه دهند و مانع تحرك و پويايى بوجود 
آمده و در حال گسترش نباشــند. بنا به گزارش روابط عمومى بنياد مسكن 
انقالب اسالمى استان گلستان، معاون پشتيبانى بنياد مسكن استان با بيان 
اينكه آماده دريافت ايده ها و نظرات همكاران در همه امور هستند از همكاران 
معاونت پشتيبانى خواستند در كارهاى محوله خود سرعت، خالقيت و تحرك 
بيشترى داشته باشند چرا كه بايد پاسخگوى نيازهاى كل همكاران در سطح 
استان باشند و با توجه به شرايط و ظرفيت هاى بوجود آمده، تعلل و كاستى 

در انجام وظايف بويژه در حوزه پشتيبانى قابل قبول نيست.

مدیرعامل گاز گلستان :  

 گاز طبیعی 70 درصد سبد انرژی  استان 
را تامین می کند

| محمدرحيم رحيمى باحضور   در جلسه 
شــوراى ادارى شهرســتان گنبدكاووس گفت : 
با اقدامات انجام شــده براى تاميــن گاز طبيعى   
بخشــهاى مختلف مصرف ،  در حــال حاضر  در 
مجموع  70 درصد سبد انرژى مورد نياز كشور و 
استان گلستان از گاز طبيعى تامين مى شود.وى 
افزود: با توجه به نقش پر رنگ گاز طبيعى درتامين 

انرژى استان و وجود تاسيسات  گازدر سطح شهرها و روستاها،مقوله توجه  به 
مباحث ايمنى در مصرف اين منبع انرژى ، بسيار با اهميت بوده و الزم است  
مشتركين گرامى به آن عنايت ويژه داشته و رعايت كنند.ايشان  در ادامه بر 
اهميت حفاظت از تاسيسات گازرسانى و ايمن بودن آنها تاكيد كرد و گفت: 
پيش از انجام هرگونه حفارى در معابر شهرى و روستايى بايستى هماهنگى 
الزم با ادارات گاز  انجام شود. رحيمى افزود: تنها در شهرستان گنبدكاووس 
1800 كيلومتر تاسيســات گازرســانى وجود دارد كه يك پنجم تاسيسات 
استان را شامل مى شود و تامين ايمنى اين تاسيسات و نيز استفاده درست و 
ايمن از گاز در منازل و ساير مكان ها با توجه به افزايش مصرف آن  بويژه در 
فصل سرد سال بسيار اهميت دارد.مديرعامل شركت گاز استان گلستان با 
اشاره به اينكه 95 درصد روستاهاى گلستان از نعمت گاز طبيعى برخوردارند، 
به اقدامات انجام شده براى گازرسانى به روستاهاى گنبدكاووس اشاره كرد 
و گفت: تاكنون  139 روستا از مجموع 163 روستاى اين شهرستان از نعمت 
گاز برخوردارند ضمن اينكه  پنج روستاى ديگر نيز در حال اجرا  بوده و تالش 

مى شود در دهه فجر امسال به بهره بردارى برسد.

| شــهردار قم گفت: براى جلوگيرى از ساخت و ساز نماهاى نا 
متعارف يا به اصطالح رومى، نيازمند الگوســازى معمارى اسالمى براى 
مردم هســتيم.به گزارش روابط عمومى شــهردارى قم ، سيدمرتضى 
ســقائيان نژاد با بيان اينكه نمادهايى كه در شهرها وجود دارد، نشان گر 
هويت آن شهر است، اظهار كرد: هر هويتى كه در مناظر خود داريم همان 
در سبك زندگى مردم نيز به صورتى وجود دارد؛ بحث نفوذى كه رهبرى 
بر آن تاكيد مى كنند به نوعى همين است و نماهايى كه عنوان رومى در 
شــهر دارند برگرفته از فرهنگ غرب و يونان است.وى با تاكيد بر اينكه 
نفوذ و تهاجم فرهنگى به جايى رسيده كه مباحث اقتصادى نيز به آن گره 
خورده و موجب شده اســتقبال ويژه از نماهاى رومى شود، تصريح كرد: 
اين اشكال و نماها در سبك زندگى و خلق و خوى ما اثر خواهد گذاشت 
و به نوعى نمايش اشرافيت در جامعه است.شــهردار قم با اشاره به علل 
گسترش نماهاى نامتعارف در شهرها خاطرنشان كرد: ما آئين نامه داريم 
اما ساختمان زمانى كه ساخته مى شود در كميسيون ها مورد نظارت قرار 
مى گيرد كه دو حالت جريمه يا تخريب دارد كه اينقدر بازدارنده نيست بلكه 
ما بايد به دنبال فرهنگ سازى و الگوسازى براى مردم باشيم.وى با تاكيد 
بر اينكه نظام مهندسى و معاونت عمرانى استاندارى و راه و شهرسازى و 
كميسيون ماده 5 بايد در كنار شهردارى به دنبال الگوسازى باشند، گفت: 

ابعاد ساختمان هاى شهر مشخص است و اگر طراحى هاى اسالمى صورت 
گرفت و الگوسازى شد و مردم تشــويق به اجراى آنها شدند تا اقبالشان 
بيشتر شود شاهد تحولى در زمينه مناظر شهرى و ساختمانى خواهيم 
بود. البته در اين زمينه نبايد از نظارت در حين كار غافل شد.سقائيان نژاد 
با بيان اينكه دستورالعمل ساخت توسط شــهردارى صادر مى شود اما 
ناظر نظام مهندسى تا پايان كار نظارت بر ساخت و ساز را بر عهده دارد، 
گفت: اگر خطاها به موقع و حين ساخت اعالم شود قبل از ورود پرونده به 
كميسيون ماده 100 مشكل حل شده و از ادامه خطا جلوگيرى مى شود.
وى الگوسازى در حوزه معمارى اســالمى با حمايت تمام دستگاه هاى 
ذيربط را امرى ضرورى خواند و تصريح كرد: زمانى كه تمام سيكل ساخت 
از صدور پروانه، الگوسازى و نظارت درست باشد كميسيون ماده 5 و ماده 
100 نيز زير بار تخلفات نخواهد رفت.شهردار قم بيان كرد: تمام مشكالت 
در حوزه ساخت و ساز به فرهنگ برمى گردد؛ پيوست فرهنگى مساله اى 
است كه مورد غفلت واقع شده و بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. 
شهردارى دست نياز به سمت نظام مهندسى و مهندسان دراز مى كند تا 
الگوسازى در حوزه ساخت و ساز اسالمى انجام دهيم و جلوى نفوذ بيش 
از پيش فرهنگ غربى به شهرى چون قم كه ام القراى جهان اسالم است 
گرفته شود.وى اذعان كرد: ما دستورالعمل در حوزه ساخت و ساز داريم 

اما همچون بسيارى از قوانينى كه اجرا نمى شود، مورد توجه نيست و آماده 
هستيم تا با همكارى ديگر نهادهاى متولى حوزه ساخت و ساز اقدامى در 

خور در زمينه ساخت و ساز اسالمى در شهر داشته باشيم.

شهردار قم:
نیازمند الگوسازی 
برای ترویج فرهنگ 
ساخت و ساز 
اسالمی در شهر 
هستیم

آمادگی شهرداری برای الگوسازی 
معماری اسالمی در شهر

| ماهان فــالح - بــراى اولين بار 
در كشــور ســامانه پكيج كنترل و حذف بو 
در شــركت آب و فاضالب اســتان اجرا و با 
حضور استاندار آذربايجان شرقى و جمعى از 
مسئوالن از اين طرح در محل زون نوآورى 
و فناورى آب ششــمين نمايشگاه نوآورى و 
فناورى ربع رشــيدى رونمايى شد. عليرضا 
ايمانلــو، رئيس هيئت مديــره و مديرعامل 
شــركت آب و فاضالب اســتان آذربايجان 
شــرقى هدف از اجراى ايــن پكيج را جمع 

آورى و حــذف گازهاى آلوده در ايســتگاه 
هاى پمپاژ فاضالب اعــالم و اظهار كرد كه 
اين سامانه در راستاى پروژه تحقيقاتى و با 
همكارى شركت «دانش بنيان طلوع گستر 
زيست فناور» اجرا شده است .در اين مراسم 
ضمن رونمايى از طرح، اســتاندارآذربايجان 
شرقى با تقدير از اقدامات انجام گرفته توسط 
شركت آب و فاضالب استان در ساخت اين 
سامانه، خواستار توسعه و تجارى سازى آن 

براى ساير مناطق شدند.

امیرسلیمانی شهردار آمل خبر داد:

 کاهش درآمد شهرداری ها
با رکود صنعت مسکن

| شهردار آمل گفت : ركود صنعت و بازار مســكن موجب كاهش درآمد شهردارى ها شد .  
به گزارش اداره روابط عمومى شــهردارى آمل ، احمد امير سليمانى افزود: شهردارى به عنوان يك 

نهاد صد درصد عمومى، عهده دار مســوليت خدمات رسانى به مردم اســت. در حال حاضربا توجه به ركود حاكم در بخش 
مسكن و شرايط اقتصادى ويژه ، شهردارى ها از نظر درآمد مشكل دارند.امير سليمانى با اشاره به اينكه بازار مسكن با عوامل 
متعدد ارتباط دارد كه مهم ترين آنها قيمت ميله گرد ، تيرآهن، ســيمان، يراق آالت ، ماسه و سيمان است افزود: وقتى اين 
عوامل با رشد قيمت مواجه مى شود، بى ترديد قيمت مسكن هم از آن ها تأثير مى پذيرد. وى گفت: كنترل قيمت نهاده هاى 
مسكن مى تواند از رشد قيمت مســكن جلوگيرى كند اما مهم ترين عامل دادن امنيت اقتصادى به جامعه و سازندگان است 

كه مى تواند مفيد و مؤثر باشد. 

همزمان با راهپیمایی گسترده ملت بزرگ ایران، 

حضورکارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در 
اجتماع بزرگ 13 آبان

| راهپيمايى عظيم 13 آبان در سراسر ايران با شعار «هيهات من الذله» و طنين «مرگ بر آمريكا» 
برگزار شد و كاركنان اين شركت هم همگام و همراه با مردم سلحشور كرمانشاه در اين راهپيمايى شركت 

كردند.به گزارش پايگاه اطالع رسانى شــركت بهره بردارى نفت و گاز غرب ؛در اين راهپيمايى كه مهندس ناصرى پور مدير عامل و 
ساير مديران، روسا و كاركنان شركت نيز حضور داشتند، شركت كنندگان بار ديگر روحيه استكبار ستيزى و مبارزه با استكبار جهانى 
را به نمايش گذاشــتند و اعالم نمودند مردم ايرانهرگز تن به اسارت و ذلت دشمن نخواهند داد.كاركنان شركت بهره بردارى نفت و 
گاز غرب با استعانت از خداوند قادر متعال و با هدف خلق حماسه اى ديگر بار ديگر با تجلّى غيرت انقالبى و طنين  رساى شعار كوبنده 
و ضداســتكبارى مرگ بر آمريكا با درك واالى خود و زمان شناســى و بصيرت و همچنين تعميق بينش هاى سياسى و دينى خود 

ترفندها و توطئه هاى شوم دشمنان در ضربه زدن به اركان نظام اسالمى و كيان واليت فقيه و وحدت امت واحده را خنثى نمودند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم خبر داد؛

تجهیز سیستم آبرسانی شهرهای استان به سامانه پایش 
آلودگی بیولوژیکی

| مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان قم از تجهيز سيســتم آبرسانى تمام شهرهاى 
استان به سامانه پايش آلودگى بيولوژيكى و سموم خبر داد.به گزارش روابط عمومى شركت آب 

و فاضالب اســتان قم، دكتر على جان صادق پور همزمان با هفته پدافند غيرعامل به ارائه گزارشــى از اقدامات شركت 
آب و فاضالب اســتان قم در اين زمينه پرداخت و با اشاره به اهميت و ضرورت حفظ آمادگى به منظور مواجه با هر گونه 
تهديد ناشى از حمالت بيوتروريســمى در همه ابعاد، از انجام مطالعات طرح هاى پدافند غيرعامل در تأسيسات در حال 
بهره بردارى، چگونگى تأمين آب اضطرارى و تاب آورى بخشى از تأسيســات فاضالب خبر داد.وى خاطرنشان كرد: در 
همين راستا تمام تأسيســات آب و فاضالب به مولدهاى برق اضطرارى و حفظ سطح آمادگى آن ها براى تأمين برق در 

مواقع اضطرارى مجهز شده است.

مدیرعامل آبفای گیالن: 

تحلیل و بررسی تماس های مردمی در راستای ارائه 
خدمات مطلوب انجام شود 

| مهناز نوبری- به منظور ارتقاء كيفى خدمات ارائه شده از سوى مركز ارتباطات مردمى 122 اين 
شركت ، دوره هاى آموزشى ويژه كاربران اين سامانه برگزار شد كه مديرعامل آبفاى گيالن با حضور در جمع 

اين عزيزان بر تحليل و بررسى تماس هاى مردمى در راستاى ارائه خدمات مطلوب تأكيد كرد.سيد محسن حسينى رئيس هيأت مديره 
و مديرعامل آبفاى گيالن با بيان اين مطلب كه 122 فقط يك مركز ارتباطات مردمى نيست افزود: به منظور ارائه خدمات غيرحضورى 
تماس با سامانه 122 بايد يك فرهنگ شود و رقابت سازنده و سالم با مراكز 122 سطح كشور به منزله ارتقاء خدمات آب و فاضالب 
به شهروندان باشد.مديرعامل آبفاى گيالن در ادامه اظهار داشت: در ســنوات گذشته جمع آورى تماس هاى مشتركين امكانپذير 
نبود و با ايجاد مركز ارتباطات مردمى 122 تمامى تماس هاى مردم دريافت و  پس از دسته بندى به بخش هاى مربوطه انتقال داده 
مى شود كه بايد تحليل درستى بر اين تماسها جهت ارائه خدمات بهتر داشته باشيم تا مشكل مشتركين در اسرع وقت برطرف شود.

| ماهان فــالح - بــا حضــور نماينــده مردم 
شهرســتانهاى اهر وهريس در مجلس شــوراى اسالمى، 
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان، مديران بنياد 
مسكن اهر وهريس وبخشــداران هريس وخواجه واهر، به 
منظور بررسى مسائل روســتايى بويژه طرح هاى عمرانى 
روســتاهاى شهرســتانهاى اهر وهريس نشست مشتركى 
برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در تبريز، در اين جلسه 
مديركل بنياد مســكن اســتان آذربايجان شرقى گفت: با 
توجه به حجم باالى عمليات عمرانى و اجراى طرح هادى 
در روستاهاى اســتان، بنياد مســكن نيازمند قير رايگان 
اســت كه اين موضوع به مركز منعكس گرديده اســت و 
پس از تخصيص اعتبــار الزم عمليات اجرايى با ســرعت 
در روســتاهاى اهر وهريس نيز همانند ســنوات گذشته 

انجام خواهد گرفــت. حافظ باباپور با اشــاره به اهداف و 
عملكرد بسيار مطلوب بنياد مسكن استان در بخش عمران 
روســتايى، مسكن روســتايي و مسكن شــهري برگزارى 
اين گونه جلســات با نمايندگان استان در مجلس شوراى 

اسالمى را ضرورى دانست و ابراز اميدوارى كرد
با بيشــتر شــدن اين همكارى ها گام موثرى در جهت 
تحقق اهــداف بنياد مســكن انقالب اســالمى در برنامه 
ششم توسعه برداشته خواهد شد. عبدالهى نماينده مردم 
شهرســتانهاى اهر وهريس در مجلس شوراى اسالمى نيز 
در اين نشست عملكرد بنياد مسكن انقالب استان را بسيار 
مطلوب ارزيابى كرد و از همكارى بيشــتر با بنياد مسكن 
جهت تسريع خدمت رســانى به مردم به ويژه روستاييان 

استقبال و خواستار برگزارى بيشتر اين جلسات شد.

| اسد فالح - مديركل دامپزشكي آذربايجان شرقي 
گفت: از ابتداى مهرماه ســال جارى مقدار1291 تن گوشت 
گوســاله و گوســفند وارداتي تحت نظارتهاي بهداشتي اداره 
كل دامپزشكي استان از طريق كشــور ارمنستان وارد كشور 
شده اســت. به گزارش خبرنگار ما در تبريز، دكتر اميرحسين 
بهداد با اعالم اين خبر افزود: 775 تن گوشت منجمد گوساله 
برزيلى در قالب 45 كانتينر از طريق گمرك ســهالن و 516 
تن گوشــت گوســفندى به صورت الشــه تازه (غيرمنجمد) 
از طريــق گمرك نوردوز جلفــا پس از نظارتهاي بهداشــتي 
دامپزشكي ترخيص شــده اســت. وى اظهار داشت: تمامي 
مراحل ترخيص اين محموله ها از جمله؛ بررسي شرايط حمل، 
تاييد ارگانولپتيكى محموله ها، نمونه بردارى، انجام آزمايشات 
 ،TVN الزم از قبيل آزمايشات تخصصى ميكروبى، اندازه گيرى

بررسى هاى انگلى، كنترل اسناد و مدارك شركت وارد كننده 
و در نهايت صدور مجوز ترخيص توسط اداره كل دامپزشكى 
استان صورت مى پذيرد. مديركل دامپزشكي آذربايجان شرقي 
افزود: در همين راســتا تاكنون 1350 مورد آزمايش بر روى 
نمونه هاى گوشــت منجمد در آزمايشــگاههاى اين اداره كل 
انجام گرفته است. وي گفت: خروج و انتقال اين محموله هاى 
گوشت منجمد از ســردخانه تحت نظر گمرك پس از صدور 
مجوز ترخيص دامپزشــكى و انجام امورات گمركى، با صدور 
مجوز حمل بهداشتى توسط اداره كل دامپزشكى استان انجام 
مى گيرد. وى با اشاره به اينكه اين روند همچنان ادامه خواهد 
داشت خاطرنشــان كرد: اقدامات اوليه جهت ورود و ترخيص 
حدود 500 تن از محموله جديد شــركت وارد كننده در حال 

انجام بوده و هفته آينده محموله ترخيص خواهد شد.

| ماهان فالح - ششمين نمايشگاه تخصصىRINO TEX 2018 فناورى آب 
با رويكرد توسعه و تجارى سازى فناورى در نمايشگاه بين المللى تبريز آغاز بكار كرد  
به گزارش خبرنگار ما در تبريز به نقل از روابط عمومى شــركت آب و فاضالب استان 
آذربايجان شرقى، ششمين نمايشگاه نوآورى و فناورى ربع رشيدى با هدف بسترسازى 
براى اقتصاد دانش بنيان و توليد كاالى ايرانى در 17 زون تخصصى و رويداد در چهار 
بخش؛ ايده هاى فناورانه، توسعه و تجارى سازى فناورى، فروش محصوالت دانش بنيان 
و نيازمندى هاى فناورانه در محل نمايشگاه بين المللى تبريز تا ديروز در حال برگزارى 
بود. يكى از زون هاى تخصصى اين نمايشگاه، زون نوآورى و فناورى آب بود كه با توجه 
به تصميم شوراى سياســتگذارى و ابالغ اســتاندار آذربايجان شرقى به شركت آب و 
فاضالب استان واگذار شد و اين زون در فضايى بالغ بر 450 مترمربع برگزار و پذيراى 
مراجعان و مخاطبان بود. بر اســاس آمار اعالم شده از طرف دبيرخانه نمايشگاه تعداد 

119 طرح در اين زون ثبت نام شــده بود كه 24 طرح در قالب ايده فناورانه، 82 طرح 
در قالب توسعه و تجارى سازى و3 طرح در بخش فروش محصوالت دانش بنيان ارائه 
گرديد. الزم به توضيح است كه تعداد 2 طرح از طرح هاى ثبت نام شده از كشورهاى 
خارجى ثبت نام كرده بودند . اين گزارش مى افزايد؛ عالوه بر طرح هاى ثبت نام شده 
در اين زون، نيازمندهاى فناورانه بخش هاى مختلف شــركت آب و فاضالب استان و 
تعداد 63 عنوان نيازمندهاى فناورانه از دســتگاههاى اجرايى مرتبط با زون از جمله 
مديريت جهاد كشاورزى - شركت آب و فاضالب روســتايى - سازمان صنعت، معدن 
و تجارت - ستاد احياء درياچه اروميه - مركز بهداشــت استان - شركت شهرك هاى 
صنعتى تهيه و در اين نمايشــگاه معرفى شدند. شــايان ذكر است ششمين نمايشگاه 
نوآورى و فناورى ربع رشيدى از 10 لغايت 14 آبان ماه در محل دائمى نمايشگاه هاى 

بين المللى تبريز برگزار گرديد.

ششمین نمایشگاه تخصصی RINOTEX 2018 فناوری آب ربع رشیدی تبریز

خبرنامه

استانها

خبر

خبر

رونمائی از سامانه 
پکیج کنترل و حذف 
بو توسط شرکت آبفا 
آذربایجان شرقی

ارائه توفیقات و عملکرد فناورانه شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

حضورکارکنانبسیجیگازگلستاندرراهپیماییباشکوه13آبان

برای اولین بار در کشور؛

مدیرکل دامپزشکي آذربایجان شرقي: نماینده مردم شهرستانهای اهر وهریس در مجلس شورای اسالمی:

یک هزار و 350 مورد آزمایش بر روی 
نمونه های گوشت منجمد انجام گرفته است

عملکرد بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
آذربایجان شرقی قابل تحسین است

| كاركنان بسيجى شركت گاز استان گلستان  همزمان  با  13  آبان سالروز مبارزه با استكبار جهانى و روز 
دانش آموز همگام با ساير اقشار جامعه   با حضور در راهپيمايى مردمى اين روز بزرگ و تاريخى  را كه به تسخير النه 
جاسوسى آمريكا منتهى شد را   گرامى داشتند. 
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