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برگزاری جلسه هم اندیشی با والدین دانشجویان جدید الورود در دانشگاه آزاد اسالمی اراک
  مسئول دفتر نهاد نمايندگى ولى فقيه در دانشگاه آزاد اسالمى واحد اراك هزينه هاى تحصيل دانشجويان در دانشگاه را نوعى سرمايه گذارى براى كسب 

موقعيت ها و جايگاه هاى مديريتى در آينده دانست. به نقل از روابط عمومى دانشگاه آزاداسالمى اراك، جلسه هم انديشى با والدين دانشجويان جديد با حضور 
حسين كالنترى سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى استان مركزى، حجت االسالم مهدى همتى مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه آزاد 

اسالمى استان مركزى و واحد اراك، معاونان دانشگاه و والدين دانشجويان جديد عصر روز گذشته در تاالر فردوسى شهرك دانشگاهى اميركبير برگزار شد.
مسئول دفتر نهاد نمايندگى ولى فقيه در دانشگاه آزاد اسالمى واحد اراك در اين مراسم تصريح كرد: «سرمايه اى كه در دانشگاه آزاد هزينه مى شود را نبايد به ديد 
مصرف نگاه كرد؛ چراكه سرمايه گذارى براى پيشگيرى و ســالمتى هم قطعاً هزينه هاى كمترى از درمان دارد.» سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى استان مركزى كل 
فضاى آموزشى، پژوهشى و ورزشى دانشگاه آزاد اسالمى اراك را 101 هكتار عنوان و خاطرنشان كرد: «آمار دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمى استان مركزى 26 هزار 

دانشجو است كه از اين تعداد 10 هزار نفر در شهر اراك مشغول به تحصيل هستند.» كالنترى گفت: «891 كدرشته در دانشگاه آزاد اسالمى استان مركزى وجود دارد كه از اين تعداد 206 كد 
رشته در شهر اراك است. تعداد اعضاى هيئت علمى در استان نيز 753 نفر است كه 274 نفر در دانشگاه آزاد اسالمى اراك تدريس مى كنند.» در ادامه اين جلسه هريك از معاونان دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد اراك به معرفى و تشــريح فعاليت ها، قوانين و مقررات حوزه معاونت متبوع  خود براى والدين دانشجويان جديد پرداختند. در اين مراسم از آرم كانون تعامل خانواده با دانشگاه با 

حضور والدين دانشجويان رونمايى شد. شايان ذكر است در پايان جلسه والدين دانشجويان از بخش هاى مختلف دانشگاه بازديد كردند.

 افتتاح نمایشگاه یاد یاران 
در شرکت برق منطقه ای غرب

 با هدف آشنايى هر چه بيشتر با رشادت ها و جان فشانى هاى رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، 
نمايشگاه عكس، پوستر و تجهيزات در محل اين شركت داير شده است. 

به گزارش روابط عمومى شــركت برق منطقه اى غرب،گفتنى اســت در اين نمايشگاه، تصاويرى از 
دالور مردى هاى ايثارگران در جبهه هاى نبرد حق عليه باطل در طول جنگ تحميلى، فضاســازى و 
تبليغات محيطى متناســب با محّرم و دفاع مقدس، در معرض ديد مراجعين و عالقمندان قرار گرفته 

است. شايان ذكر است اين نمايشــگاه به همت پايگاه مقاومت بسيج شهداى برق منطقه اى غرب برگزار و با حضور مديرعامل، 
معاونين، مديران و جمعى از همكاران اين شركت، فرمانده راهبردى، فرمانده كل بسيج ادارات، فرمانده حوزه 7 كارمندى بسيج 
ادارات، فرمانده بسيج اصناف سپاه حضرت نبى اكرم(ص)، نماينده ولى فقيه در سپاه كرمانشاه و فرمانده حوزه 2 كارمندى امام 

هادى(ع) افتتاح گرديد.

شهردار سمنان تاکید کرد :
ضرورت تبدیل سمنان از شهر خودرو محور به شهر انسان محور

  سمنان _ حسین بابامحمدى :سيد محمد ناظم رضوى شهردار سمنان در مراسم تجليل از 
نمونه هاى ترافيكى كه به همت فرماندهى پليس راهور استان سمنان برگزار شد گفت كه  بايد سمنان 

از شهر خودرو محور به شهر انسان محور تبديل شود.
سيد محمد ناظم رضوى با اشاره به جايگاه و نقش اصلى انسان در برنامه ريزى ها و سياست گذارى هاى 
شهرى اقدامات انجام شده در خصوص انسان محورى را كافى ندانست و بر ضرورت توسعه حمل و نقل 

عمومى، استفاده از دوچرخه و پياده راه سازى و بازنگرى معابر موجود تاكيد كرد . 
ناظم رضوى به اقدامات شهردارى سمنان در اين راستا اشاره كرد و گفت : فاز اول سامانه پايش تصويرى 

شهر با همكارى پليس راهور به زودى راه اندازى شده كه عالوه بر افزايش امنيت بيشتر در حوزه ترافيك و ترددهاى شهرى ، اعمال 
نظارت دقيق تر نيز بر رفتار رانندگان صورت مى پذيرد.

 وى در ادامه بيان كرد : راه اندازى سامانه هاى دوچرخه سوارى و ايستگاه هاى مربوطه در راستاى تاكيد سازمان شهردارى ها 
در دستور كار شــهردارى قرار دارد و به زودى طرح روزهاى بدون خودرو نيز اجرا مى شود . شهردار سمنان اظهار اميدوارى كرد 
كه با اجراى طرح پياده محور نمودن خيابان امام خمينى (ره) ، مراحل مقدماتى پاركينگ هاى مكانيزه و غيرمكانيزه در مناطق 

مركزى شهر نيز عملياتى شود.

 مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر:
ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان برای اشتغال مددجویان بوشهری

 بوشهر- مديركل كميته امداد استان بوشهر از ارائه بسته هاى ويژه تشويقى به كارفرمايان جهت اشتغال مددجويان اين نهاد در استان 
بوشهر خبر داد.به گزارش سايت خبرى كميته امداد، احمد لطفى، مدير كل كميته امداد استان بوشهر،در نشست با مسئوالن استان بوشهر اظهار 
داشت: بسته هاى تشويقى شامل پرداخت حق بيمه سهم كارفرما و حق الزحمه كاريابى است كه امسال هر بنگاه توليدى و كسب وكار مى تواند 

تا پنج نفر از مددجويان را بكار گيرد و به ازاى هر نفر 50 ميليون تومان تسهيالت ارزان قيمت دريافت كند.
مديركل كميته امداد استان بوشهر اظهار داشت: كميته امداد در اين بسته تشويقى حق بيمه سهم كارفرمايى مددجويانى كه نزد كارفرمايان 

مشغول به كار شوند را طى دو سال پرداخت مى كند كه اين ميزان در سال اول و دوم معادل 100 درصد سهم بيمه كارفرماست.
مديركل كميته امداد استان بوشهر يادآور شد: البته اين بدان معنا نيســت كه استان بوشهر نياز به ايجاد اشتغال هاى جديد ندارد بلكه در كنار برنامه بلندمدت براى 

ايجاد شغل، مى توان از ظرفيت هاى كنونى نيز براى رفع مشكل اشتغال استفاده بهينه كرد.
لطفى با اعالم اينكه كاريابى و تعامل با كارفرمايان از محورهاى اساسى فعاليت اين نهاد براى توانمندسازى خانواده هاست، عنوان كرد: در اين راستا با شناسايى و احصاء 

زمينه هاى اشتغال مددجويان در بنگاه هاى خصوصى و دولتى، زمينه اشتغال آن ها را با دادن بسته هاى تشويقى به اين مراكز ايجاد مى كنيم.

فرمانده تیپ 230 در گلستان: مناسب ترین راهبرد برای کشور 
راهبرد مقاومت فعاالنه است

 امير ســرتيپ دوم محمدعلى سعيدعسكرى ارشد نظامى آجا در اســتان گلستان و فرمانده تيپ 
230 در جمع هيئت انديش ورز گفت ؛ به كارگيرى راهبرد مناســب براى مقابله با سياست هاى دشمن و 
تحقق منافع ملى از مهم ترين دغدغه هاى كشورها اســت و باتوجه به متالطم بودن منطقه غرب آسيا كه 
محور اصلى حضور بازيگران را تشكيل مى دهد مناسب ترين راهبرد براى كشور راهبرد مقاومت فعاالنه است 
. امير سرتيپ دوم محمدعلى سعيدعسكرى تصريح كرد ؛ تجربه هشــت سال دفاع مقدس به ما نشان داد 

انديشه مقاومت و داشتن راهبرد مقاومت فعاالنه دشمن را متوجه اين كرد كه گفته هاى جمهورى اسالمى در حركت متقابل در برابر 
فشارها كامالصحت دارد ، اقداماتى مانند كاهش تعهدات برجامى ، توقيف كشتى انگليسى و سرنگونى پهپاد آمريكايى ، نشان داد نظام 
جمهورى اسالمى ايران با استفاده از مزيت هايى كه دارد مى تواند هزينه تهديد را براى دشمنان اين نظام افزايش دهد و مانع تحميل 

اراده آنان باشد و دشمن را عقب براند . 

 نهاد خانواده، مربیان و جامعه، جایگاه و نقش ویژه ای 
در شکل گیری هویت کودکان دارند

  مديركل آموزش وپرورش استان قم در ارتباط با «اهميت و جايگاه هويت كودكان ايران 
اسالمى در دوره پيش دبستانى» پيام و ديدگاهى به شرح زير داشت:

باسمه تعالى
هر ملتى براى خود هويت ملى خاص دارد، ملت ما نيز داراى هويتى است كه او را از ديگر ملل جهان 
متمايز مى سازد، چرا كه ايران كشــورى كهن بوده و از فرهنگى غنى و اصيل برخوردار مى باشد. و نيز 

هويت ملى ما آميخته با مبانى و ارزش ها ى دين مبين اسالم است. در دوران كودكى، در پى تعامل ها و در ساختار خانواده، پايه 
هاى شخصيت و هويت كودكان شكل مى گيرد. خانواده حلقه اتصال و انسجام فرهنگ و نظم اجتماعى است و مسئوليت سامان 
بخشيدن به سالمت اخالقى جامعه را بر عهده دارد. از سويى مدرسه نيزيكى از مراكز حياتى در تقويت هويت ملى و هويت بخشى 
مى باشد. اكنون ما به عنوان متـــوليان امر آموزش و پرورش افتخار داريم كه تالش هاى بسيارى در زمينه احياى هويت ملى و 
اسالمى داشــته ايم و نمونه آن برگزارى همايش ملى هويت كودكان ايران اسالمى با اجماع انديشمندان ، محققان و دست اندر 
كاران امر آموزش كودكان در اين زمينه مى باشد. اميد اســت با يارى خداوند منان و عنايات حضرت ولى عصر«عجل اهللا تعالى 

فرجه الشريف» گام هاى بلندترى در پيشبرد اهداف نظام تعليم و تربيت برداشته شود.

  حســين طراوتى رييس اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى شهرستان 
قزوين از ايمن سازى محور دور راهى فدك – امامزاده اسماعيل(ع) محور باراجين 

خبر داد.
حســين طراوتى با اعالم اين خبر گفــت: اداره راهدارى و حمــل و نقل جاده 
اى شهرســتان قزوين در طول 10 روزگذشــته اقدامات مناسب جهت نگهدارى، 
آشكارسازى و ايمن سازى محور دوراهى فدك – امامزاده اسماعيل(ع) محور باراجين 
را در راستاى تســهيل تردد انجام داده اســت. به گزارش روابط عمومى اداره كل 

راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان قزوين،طراوتى  در خصوص اقدامات صورت 
گرفته بيان داشت: انجام 2 خط منقطع و 1 خط دوبل ممتد خط كشى در طول مسير 
به طول 2 كيلومتر،  نصب 18 عدد تابلو جهت نما و 28 عدد تابلو مسيرنما و ريزش 
بردارى، تسطيح و رگالژ، علفزنى و قنوزنى كامل الين جنوبى(سمت ترانشه) در طول 
مسير از جمله اقدامات صورت گرفته توسط اين اداره مى باشد. وى در ادامه افزود: 
پاكسازى كنار نيوجرسى هاى الين شمالى در راستاى جلوگيرى از جمع شدن آبهاى 
سطحى در مواقع بارندگى و منظرآرايى، رنگ آميزى مجدد 2 عدد سرعتكاه موجود 

در مسير و نصب 1 عدد بشكه ايمنى در دماغه ورودى بهرام آباد از ديگر عمليات انجام 
شده مى باشد. رييس اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى شهرستان قزوين عنوان 
كرد: تسطيح و رگالژ، علف زنى و قنوزنى الين شمالى به طول 500 متر، رنگ آميزى 
تعدادى از نيوجرســى هاى منصوبه در قوس هاى خارجى در راستاى آشكارسازى 
مسير و جابجايى و استقرار مجدد 3 عدد تابلوى اطالعاتى از اقدامات صورت گرفته 
در طى 10 روز گذشــته جهت نگهدارى، آشكارسازى و ايمن سازى محور دوراهى 

فدك – امامزاده اسماعيل(ع) محور باراجين مى باشد.

در قالب طرح ابرار )اقدام ملی برای راههای روستایی اولویت دار( 
انجام می شود

آسفالت بیش از 200 کیلومتر از راههای روستایی 
آذربایجان غربی

 در قالب طرح ابرار (اقدام ملى براى راههاى روســتايى اولويت دار) 
بيش از 200 كيلومتر از راههاى روستايى آسفالت مى شود.

مدير كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى آذربايجان غربى با اعالم اين خبر 
گفت: اســتان آذربايجان غربى بعنوان يكى از 5 استان پايلوت كشورى براى 
اجراى طرح ملى ابرار با هدف ســاخت و تكميل راه هاى روستايى اولويت دار 
در جهت خدمت به روستائيان است كه در مرحله نخست آن آسفالت 209/4 
كيلومتر از راههاى روســتايى با ابالغ سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
در دستور كار قرار گرفته است. ارسالن شكرى افزود: طرح ابرار در روستاهاى 
16 شهرستان آذربايجان غربى شامل شهرهاى اروميه، اشنويه، بوكان، پلدشت، 

پيرانشهر، تكاب، چالدران، خوى، سردشت، سلماس، شاهين دژ، ماكو، مهاباد، مياندوآب و نقده اجرا مى شود كه شهرستان 
اروميه داراى بيشــترين سهم بوده و شهرســتان هاى مياندوآب، خوى و سردشــت در رده هاى بعدى بيشترين تعداد 
روستاهاى ابالغى در اين مرحله قرار دارند. وى با اشاره به عملكرد آذربايجان غربى در زمينه اجراى مرحله اول طرح ابرار 
تاكنون، اظهار داشت: درحال حاضر 63/7 كيلومتر از  راههاى 17 روستا استان آماده آسفالت بوده و 50 كيلومتر ديگر 
نيز در 12 روستاى ديگر مرحله آماده سازى قرار دارد. اين مقام مسئول با بيان اينكه كليه عمليات مربوط به اجراى طرح 
ابرار به صورت امانى و با بهره گيرى از امكانات اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى آذربايجان غربى انجام مى گيرد، 
اضافه كرد: ارزش ريالى اين حجم از عمليات آســفالت راههاى روستايى 95 ميليارد ريال است كه براى اجراى آن 200 

نفر از همكاران و 150 دستگاه از ماشين آالت اين اداره كل فعاليت دارند. 

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور فنی و مهندسی :
ارایه سه هزار و 88  مورد خدمات جانبی حفاری 

به شرکت های بهره بردار نفتی
 معاون مديرعامل شــركت ملى حفارى ايــران در امور فنى و 
مهندسى از ارايه سه هزار و 88  مورد خدمات جانبى در نيمه نخست سال 

جارى به شركت هاى نفتى در مناطق خشكى و دريايى كشور خبر داد.
مهران مكوندى در تشــريح فعاليت هاى اين بخش از ابتداى فروردين 
تا پايان شــهريورماه گفت: اين خدمات از ســوى متخصصان و كاركنان 
سختكوش شركت در مديريت هاى خدمات فنى و خدمات ويژه حفارى 
به  شركت هاى متقاضى و مديريت هاى عمليات حفارى ارايه شده است. 
وى افزود: خدمات جانبى صنعت حفارى افزون بر 20 سرويس تخصصى 
است كه از جمله آنها مى توان به عمليات حفارى جهت دار و افقى، حفارى 

با هوا، حفارى فروتعادلى، نمودارگيرى سطحى و درون چاهى، چاه پيمايى، اسيدكارى گسترده و ويژه، سيمانكارى، 
تزريق پذيرى، لوله مغزى ســيار، آزمايش چاه با ســاق مته، نصب آويزه،  آزمايش بهره دهى چاه و لوله گذارى چاه 
اشاره داشت.  مكوندى با بيان اينكه هركدام از اين خدمات تكنيك و كاربردى خاصى در عمليات حفر و تكميل چاه 
دارد،  اظهار كرد: در اين مدت  14 هزار و 82 متر حفارى جهت دار و افقى و 222 متر مغزه گيرى بر روى 34 حفره 
، 235 عمليات نمودارگيرى سطحى، 236 نمودارگيرى درون چاهى و 172 عمليات چاه پيمايى در حوزه مديريت 

خدمات ويژه حفارى محقق گرديد. 
وى  در پيوند با اين مطلب توضيح داد: برنامه ريزى و اجراى 23 مورد عمليات كامل و ويژه حفارى با هوا به متراژ 
دو هزار و 126 متر و 26 مورد عمليات كامل و ويژه حفارى بــه روش فروتعادلى (UBD ) به متراژ 340 متر از ديگر 

خدمات تخصصى است كه از  افزايش نسبى در قياس با مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است. 

123 جلسه مشترک مدیران شهری با معتمدین محله 
نصیرآباد باغستان برگزارشد

  محبوبه میرزایی -جلسه مشترك شهردار و اعضاى پارلمان شهرى 
باغستان با حضور شهروندان محله نصيرآباد با هدف طرح و بررسى مشكالت 

شهرى و ارائه راهكارهاى مطلوب در سالن جلسات با حضور اكثريت مطلق 
اعضاى شوراى شهر برگزار گرديد

در اين جلســه معتمدين محل بــه بعنوان پل ارتباطى بين شــهروندان و 
مديريت شهرى به بيان مسائل و مشكالت و مسائلى از قبيل امنيت محالت، 
ايجاد فضاى ســبز، رفع مشــكالت ترافيكى،پروژه هــاى عمرانى، فرهنگى، 

خدماتى پرداختند.
  شهردار باغستان هم در مقام پاسخگويى به ســواالت شهروندان اظهار 
داشت طى چند ســال اخير پروژه هاى شاخص و زيرساختى خوبى در شهر و 

محله نصير آباد از قبيل احداث پايانه مسافربرى، سالن ورزشى چند منظوره، احداث درمانگاه، آسفالت و لكه گيرى 
معابر ،تعريض واصالح هندسى بلوار حماسه 9 دى و .... عملياتى و اجرايى شده است و اين امر بدون توقف نيز ادامه 
خواهد داشت.  وى تشكيل جلســات محله محور را ايده مطلوبى ارزيابى كرد و گفت حضور معتمدين محالت در 
جلسات مشترك و انعكاس و بازتاب دغدغه ها و مشكالت شهروندان ما را در برنامه ريزى كالن شهرى يارى مى كند و 
اميدواريم با تشكيل مستمر اين جلسات بتوانيم زمينه آبادى توسعه شهر را بيش از پيش فراهم آوريم.  جالل امامى 
رئيس شوراى شهر نيز ضمن ابراز خرسندى از حضور خود و اعضاى شوراى شهر بعنوان خادمين مردم در اين نشست  
گفت:  در سايه تعامل خوب شهردارى و اعضاى شوراى شهر و همكارى شهروندان به حمداهللا شهر باغستان در مسير 
سازندگى و آبادانى قرار گرفته است و مديريت شــهرى خود را ملزم مى داند بر حسب وظايف ذاتى خود تمهيدات 

الزم مبنى بر كاهش دغدغه بحق شهروندان و  مشكالت شهرى را اتخاذ نمايد.

استان ها

استان ها

خبرنامه

ایمن سازی محور دور راهی فدک - امامزاده اسماعیل)ع( محور باراجین

 شركت آب و فاضالب استان قم در ارزيابى عملكرد جشنواره شهيد رجايى كه توسط 
سازمان ادارى و استخدامى كشور انجام گرفت موفق به كسب رتبه نخست صنعت آب و 

فاضالب كشور شد.
به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب استان قم، مدير دفتر توسعه مديريت و بهبود 
بهره ورى شركت آب و فاضالب استان قم گفت: اين شركت توانست با كسب باالترين امتياز 
در ارزيابى عملكرد جشنواره شهيد رجايى كه توسط سازمان ادارى و استخدامى كشور انجام 

شد رتبه نخست را در صنعت آب و فاضالب كشور كسب كند.
وى با بيان اينكه ارزيابى ها در دو بخش شاخص هاى عمومى و اختصاصى صورت گرفت، 
اظهار داشت: اصالح ساختار سازمانى، توسعه دولت الكترونيك، مديريت سرمايه انساني،  
شفافيت و مديريت مالى، بهبود فضاى كسب وكار، ارتقاء سالمت اداري، مسئوليت پذيرى 

و پاسخگويى و استقرار نظام مديريت عملكرد، شــاخص هاى عمومى ارزيابى ها به شمار 
مى رود.

مهندس رضا غفارى، جمعيت تحت پوشــش شبكه آب شــهرى، جمعيت تحت 
پوشش شبكه جمع آوري فاضالب شــهري، ارتقاي كيفيت آب شرب از طريق نصب 
سامانه هاي تصفيه پيشرفته و ايجاد سامانه دوم در شــهر، آب بدون درآمد شهري، 
مطلوبيت ميكروبي شبكه توزيع آب  شهرى و مطلوبيت آزمون هاى كلرسنجى شبكه 
توزيع آب در شهر را نيز جزو شاخص هاى اختصاصى ذكر كرد و گفت: شركت آب و 
فاضالب در مجموع شــاخص هاى عمومى و اختصاصى توانست باالترين امتياز را در 

كشور كسب كند.
وى خاطرنشان كرد: در همين راستا وزير نيرو با اهدا لوح و تنديس از اقدامات و تالش هاى 

مديران و كاركنان شركت آب و فاضالب اســتان قم در كسب رتبه نخست جشنواره شهيد 
رجايى قدردانى كرد.

وزير نيرو در لوح تقدير خود آورده است: تأمين آب يكى از زيرساخت هاى اساسى توسعه 
كشور است و كارگزاران صنعت آب از اين افتخار و توفيق برخوردارند كه در ارائه اين خدمت 

بزرگ سهيم باشند.
دكتر اركانيان در ادامه اين لوح تقدير با اشاره به تالش هاى همه جانبه شركت آب و فاضالب 
استان قم در تحقق برنامه ها و اهداف ساليانه و كسب عنوان «دستگاه استانى برتر» در سطح 
دستگاهى جشنواره شــهيد رجايى، از اهتمام مديران و كاركنان اين شركت قدردانى كرده 
و توفيق روز افزون آنان در ارتقاى كمى و كيفى خدمت رســانى به مردم شريف كشور را از 

خداوند متعال مسئلت كرده است.

خبر

شرکت آب و فاضالب استان قم بر سکوی نخست صنعت آبفای کشور ایستاد
در ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی؛

   رشت- مهناز نوبرى-  حسين اكبر مديرعامل شركت گاز استان گيالن 
از نشت يابى 12 هزار و 150 كيلومتر از خطوط گاز در گيالن خبر داد.

مديرعامل شركت گاز استان گيالن با اعالم اين خبر گفت: اين ميزان نشت يابى 
در 30 شهر اســتان صورت پذيرفته و معادل 47 درصد كليه خطوط گاز در گيالن 
مى باشد.اكبر اظهار داشت: شركت گاز استان گيالن منطبق با عمليات توسعه گاز 
در استان برنامه ريزى مدونى را در جهت بازرسى و حفظ امنيت خطوط گاز به انجام 
رسانده و در همين راستا بالغ بر 285 هزار انشعاب و 165 ايستگاه تقليل فشار گاز 

را مورد نشت يابى و بازرسى قرار داده است.

وى با اشاره به شروع فصل سرما و استفاده مردم از وسايل گرمايشى گازسوز اظهار 
داشت: گاز مايه آرامش و آسايش مردم است و اميدوارم مردم فهيم استان با رعايت 
نكات ايمنى و استفاده از وسايل گازسوز استاندارد، پاييز و زمستانى آرام را در كنار 
خانواده ســپرى نمايند.مديرعامل شركت گاز اســتان گيالن در خاتمه با اشاره به 
گسترش شبكه گازرســاني، بر لزوم توجه بيشتر و بازرسى دقيق تر از شبكه تغذيه 
و توزيع گاز به منظور انتقال مطمئن گاز به مشتركين تاكيد كرد و گفت: استفاده 
از سيستم آنالين نشت يابى مى تواند مدت زمان كشف نشتى تا اطالع رسانى و در 

نتيجه مدت زمان تعميرات و رفع نشتى را به حداقل برساند.

    سمنان_ حسین بابامحمدى : معاون توسعه مديريت و منابع شهردارى سمنان 
از طلب 800 ميليارد  ريالى  ثبت شده شــهردارى سمنان در سامانه سماد وزارت اقتصاد و 
دارايى از دستگاههاى اجرايى سمنان خبر داد و بيان داشت :با تالش همكاران واحد وصول 
مطالبات دولتى شــهردارى تا پايان فصل جارى و تكميل اسناد جديد ميزان مطالبات ثبت 

شده بالغ بر 1200 ميليارد ريال خواهد شد.
گرانمهر ضمن اشــاره به تكيه شــهردارى ها بر درآمد حاصل از ســاخت  وساز به طور 
عام و حصول درآمــد از فروش  تراكم  مجاز و تغييركاربرى به طــور خاص ، گفت : بدليل 
شرايط اقتصادى ، درآمد شهردارى از اين محل نوســانى بوده و درآمد پايدار نمى باشد 

و در صورتى كه دســتگاه هاى بدهــكار حداقل از طريق تســهيالت و كمك هاى پيش 
بينى شــده دولت از طريق بنــد «واو» تبصره 5 بودجه ســال 98 كشــور بپردازند مى 
 توان شاهد افزايش چشــمگير رشــد فعاليتهاى عمرانى و اجتماعى در سطح شهر بود .
معاون توسعه مديريت و منابع شهردارى ســمنان در ادامه ضمن تشكر از شهروندان در 
خصوص مشــاركت در پرداخت عوارض هاى ساختمانى و نوسازى، خودرو و صنفى بيان 
داشت شايد سهم مشاركت مردمى در پرداخت عوارض نسبت به بودجه شهردارى ناچيز 
باشد ولى پشتوانه و قوت قلبى در سنجش رضايت مردمى از روند اجرايى امور شهردارى 

مى باشد. 

طلب 800 میلیارد ریالی شهرداری از دستگاههای اجرایی سمناننشت یابی بیش از 12 هزار کیلومتر از خطوط گاز در گیالن 

 طى حكمى از سوى مديرعامل شركت فوالد هرمزگان مهندس كيكاووس ندايى به سمت ((سرپرست معاونت منابع انسانى )) منصوب گرديد. به گزارش خبرگزارى برنا در 
هرمزگان، در بخشى از اين حكم آمده است: به موجب اين حكم به سمت سرپرست معاونت منابع انسانى منصوب مى گرديد تا با حفظ ارزش هاى اسالمى، رعايت كرامت انسانى، 
وجدان كارى و بر پايه نظم و انضباط اجتماعى و اقتصادى كه از اصول مديريت در شركت فوالد هرمزگان است ، انجام وظيفه نماييد.

انتصابات جدید در شرکت فوالد هرمزگان 


