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اولین واحد مسکونی بازسازی شده 
شهرستان آزادشهر به بهره برداری رسید

گـرگان - بنـا به گـزارش روابـط عمومـی بنیاد مسـکن انقالب 
اسـالمی اسـتان گلسـتان، اولین واحد مسـکونی احداثی بنیاد مسکن 
شهرسـتان آزادشـهر در روسـتای نـراب بـا حضور دکتر حق شـناس، 
اسـتاندار محتـرم گلسـتان، مدیـرکل بنیـاد مسـکن اسـتان، نماینده 
مـردم در مجلـس شـورای اسـالمی، فرمانـدار شهرسـتان و سـایر 
مسـئولین بهره برداری رسـید.مدیرکل بنیاد مسکن اسـتان در خالل 
افتتـاح ایـن مراسـم گفت: این واحد مسـکونی ۷۵ مترمربع مسـاحت 
و بـا تسـهیالت و کمکهـای بالعـوض بنیـاد مسـکن در مـدت ۲ مـاه 
احداث گردیده اسـت.مدیرکل بنیاد مسـکن اسـتان با اشـاره به اینکه 
طوفان ، سـیل و رانش در اسـتان به ۲۱ هزار واحد مسـکونی خسارت 
وارد کرده اسـت ابراز داشـت: این خسـارتها در شهرسـتان آزادشهر به 
هـزار و ۱۵۸ واحـد مسـکونی وارد شـده کـه از این تعـداد ۶۵۲ واحد 
احداثـی و ۵۰۶ واحـد تعمیـری هسـتند کـه تـا کنـون ۱۴۹۹ مالک 
آسـیب دیـده جهت دریافت کمکها و تسـهیالت بـرای احداث، تعمیر 
و معیشـت به بانکهـای عامل معرفی شـده اند.مدیرکل بنیاد مسـکن 
اسـتان با بیـان اینکه تقریبا کلیه مالکان واحدهـای تعمیری به بانکها 
عامل معرفی شـده انـد، از پایان تعمیرات واحدهای مسـکونی تا چند 
روز آینـده خبر داد.مهندس زمانی نژاد همچنین گفت: در شهرسـتان 
آزادشـهر تا کنـون ۳۶۱ واحد آواربـرداری، ۲۹۸ واحـد پی کنی، ۱۷۸ 
واحـد اجـرای فونداسـیون، ۹۹ واحد اسـکلت، ۴۰ واحد اجرای سـقف 
و ۷ واحد دیوار چینی و اتمام عملیات سـاختمانی انجام شـده اسـت.

مهنـدس احمـدی، مدیر بنیاد مسـکن شهرسـتان آزادشـهر و رامیان 
نیـز در ایـن مراسـم از توزیـع هـزار و ۳۰۰ تـن سـیمان رایـگان و 
پرداخـت ۴ میلیارد و ۸۹۲ میلیون تومان کمک بالعوض به خسـارت 

دیدگان در شهرسـتان آزادشـهر خبـر داد .

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در سفر به 
جاسک مطرح کرد؛

توجه به بنادر کوچک با هدف توسعه 
متوازن سواحل مکران

بندرعباس - کیوان حسـین پور: 
مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی هرمـزگان 
زیرسـاخت  توسـعه  رونـد  بـه  اشـاره  بـا 
در بخـش هـای سـه گانـه گردشـگری، 
کانتینـری و تجـاری بندر جاسـک گفت: 
بـرای متـوازن سـازی ترافیـک دریایـی، 

فعـال سـازی بنـادر کوچک و رونق معیشـت سـاحل نشـینان در 
دسـتور کار این سـازمان اسـت. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
بنـادر و دریانـوردی هرمـزگان، -الـه مراد عفیفی پور - در نشسـت 
مشـترک بـا فرماندار، مقامـات محلی، فعـاالن اقتصـادی و جامعه 
دریایـی شهرسـتان جاسـک اظهـار داشـت: در راسـتای منویـات 
مقـام معظـم رهبری پیرامون رونق سـواحل مکران، سـازمان بنادر 
بـا نـگاه ویـژه بـه بنادر کوچـک اقدامـات گسـترده ای را بـه انجام 
رسـانده اسـت. وی از جملـه اقدامـات انجـام شـده در منطقه مهم 
جغرافیایی را الیروبی بندر جاسـک، اسـتقرار شـناور ناجی در این 
بندر و سـاخت رمپ پهلوگیری این شـناور برشـمرد و گفت:طرح 
هـای احـداث سـاختمان مرجـع دریایـی، دیوارکشـی و تعمیرات 
اساسـی اسـکله هـای بتونـی بنـدر جاسـک در حـال انجام اسـت. 
مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی هرمـزگان بـا اشـاره به روند توسـعه 
زیرسـاخت هـای سـه گانـه در بخـش هـای مسـافری، کانتینری 
وتجـاری در بنـدر جاسـک گفـت: بـرای متـوازن سـازی ترافیـک 
دریایـی، فعـال سـازی بنـادر کوچـک منطقـه از جملـه محـدوده 
شـرقی جاسـک و رونـق معیشـت سـاحل نشـینان آن، تالشـی 
مضاعـف خواهیـم داشـت. عفيفـي پـور افـزود: در ایـن منطقـه، 
ظرفیـت هـای بالقـوه ای در حـوزه گردشـگری سـاحلی و دریایی 
وجود دارد که باید احیا شـود؛ بر همین اسـاس، با تشـکیل تیمی 
معاونین و کارشناسـان اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نقاط 
دارای ظرفیت به لحاظ دسترسـی و زیرسـاخت های اولیه، احصاء 
و جهـت تامیـن اعتبـار به سـازمان مرکزی ارسـال شـده اسـت. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
چهارمحال و بختیاری:

روستای اسد آباد شهرستان کوهرنگ 
برق دار شد 

روابـط  گـزارش  بـه   - شـهرکرد 
عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
اسـتان چهارمحـال وبختیـاری مجیـد 
اجـرای  راسـتای  در   : گفـت  فرهـزاد 
طرح برق رسـانی به روسـتاهای کشـور 

، روسـتای ۱۰ خانواری اسـد آباد از توابع شهرسـتان کوهرنگ 
بـا صـرف اعتبـاری بالغ بـر ۱۴۰۰ میلیـون ریال، برق دار شـد. 
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان چهارمحـال و 
بختیـاری در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکه روسـتای اسـد آبـاد در 
۲۰ کیلومتـری مرکـز شهرسـتان کوهرنـگ قـرار دارد گفـت : 
جهـت اجـرای ایـن طـرح  ۹۸۳ متر شـبکه فشـار متوسـط و 
۲۴۰ متر شـبکه فشـار ضعیف ویک دسـتگاه ترانسـفور ماتور 
نصب واحداث شـده اسـت .گفتنی اسـت شهرسـتان کوهرنگ 
بـا تعـداد ۱۰۵۰۰ مشـترک بـرق در بخـش هـای خانگـی - 
کشـاورزی - صنعتـی -عمومی و سـایر مصـارف  در فاصله ۸۵ 

کیلومتـری شـهرکرد مرکـز اسـتان قـرار دارد.

 افتتاح ایستگاه تلفن همراه
روستای زرگر

قزویـن - باحضور مهنـدس زرآبادی 
نماینـده مردم شهرسـتان هـای قزوین ، 
البرزو  آبیک در مجلس شـورای اسالمی 
قزویـن،  منطقـه  مخابـرات  ومدیـران 
مقـررات  تنظیـم  و  اطالعـات  فنـاوری 

و بخشـدار بشـاریات، ایسـتگاه تلفـن همـراه روسـتای زرگـر از 
توابـع  شهرسـتان آبیـک افتتاح شـد. مهنـدس پیله فروشـها با 
اشـاره بـه طرح تبدیل تلفن های بی سـیم روسـتایی به شـبکه 
تلفـن همـراه گفـت: آنتـن تلفن همـراه این روسـتا از بی سـیم 
روسـتایی بـه شـبکه ۳G تلفـن همراه تبدیل شـده ومـردم می 
تواننـد از امکانـات اینترنـت نیـز اسـتفاده نمایند. وی افـزود: در 
ایـن طـرح کـه در سـال گشـذته در سـطح اسـتان انجام شـده 
تـا کنـون ۲۳۸ روسـتا از شـبکه بـی سـیم روسـتایی به شـبکه 
تلفـن همـراه تغییـر یافتـه انـد و از مزایای این شـبکه بهره مند 
شـده انـد. خانـم مهنـدس زرآبـادی نماینـده مردم شهرسـتان 
البـرز وآبیـک در مجلـس شـورای اسـالمی از  هـای قزویـن، 
تالشـهای انجـام شـده در مجموعه مخابرات اسـتان و سـازمان 
فنـاوری اطالعـات و تبدیل وضیت تلفن های روسـتایی و ایجاد 

امکانـات بهینـه ی مخابراتـی تقدیـر و سپاسـگزاری نمودند.

کلنگزنی سه پروژه بزرگ عمرانی 
در آستانه اعیادقربان ، غدیرخم و 
پیش از هفته دولت درشهر اندیشه

اندیشـه - فریبا میرزایی پندار: 
بهروزکاویانی شـهردار اندیشه از کلنگ 
شـهر  در  بـزرگ  هـای  پـروژه  زنـی 
 ، قربـان  اعيـاد  آسـتانه  در  و  اندیشـه 
غديرخـم و پیـش از فرارسـیدن هفتـه 
دولـت خبـر داد و گفـت: یکی از مهمترین جلـوه های خدمت 
در شـهرها، ایجادامکانـات و مرتفـع نمودن نیازها و مشـکالت 
مـردم اسـت که بی شـک با ایجـاد پروژه های مختلـف عمرانی 
، اجتماعـی، فرهنگـی و ورزشـی صـورت می گیرد کـه وظیفه 
آن بـر عهـده  شـهرداری اسـت و مجموعـه مدیریـت شـهری 
دوره پنجـم اندیشـه بـا تـوکل بر خـدا  ، تـالش مضاعف خود 
را از مـاه هـا قبـل بـه کار گرفتـه تـا بتواند پروژه هـای کوچک 
و بـزرگ را در راسـتای برنامـه هـای کوتـاه مـدت وبلند مدت 
بـرای رفـع مشـکالت و ایجـاد امکانـات جدیـد بـه کار بگیرد. 
شهرداراندیشـه در ادامـه افـزود : در ایـن راسـتا خوشـبختانه 
توانسـتیم تعـدادی از ایـن پروژه هـا را بـرای کلنـگ زنی پیش 
از فرارسـیدن هفتـه دولـت قـرار دهیـم تـا بـا شـعار خدمـت 
مانـدگار ،نگاه فرامنطقه ای ، پاسـخگویی و شـهروندمداری در 
جهـت هـدف اصلـی شـهرداری و شـورای اسـالمی کـه همان 
خدمتگـزاری صادقانه اسـت سـه پـروژه بزرگ را آمـاده كلنگ 
زنـی نماييم.وی در ادامه سـخنان خود تصریـح کرد : همانطور 
کـه بـه مـردم شـریف شـهر اندیشـه قـول اجرایـی شـدن ۴۸ 
پـروژه را تـا پایـان دوره پنجـم دادیـم همـه مطالعـات ویـژه و 
طراحـی هـای مخصـوص ایـن پروژه هـا را که قطعـاً طرح های 
بـزرگ بـرای آینده شـهر اندیشـه خواهد بـود انجـام داده و در 
حـال حاضـر بخشـی از آنهـا در مراحـل اداری و بخشـی دیگر 
مراحـل اجرایـی خـود را آغـاز نموده انـد ، این در حالی اسـت 
کـه تعـدادی از ایـن پـروژه هـا نیـز در گذشـته افتتـاح و در 

اختیـار مـردم عزیز شـهر اندیشـه قـرار گرفته اسـت  .

مدیرعامل گاز گلستان پاسخگوی 
مطالبات مردم در میز خدمت 

گـرگان - حضـور مدیرعامـل گاز گلسـتان و رئیـس مرکـز 
بهـره بـرداری گاز مرکـز اسـتان در میـز خدمـت پاسـخگوی 
مطالبـات مـردم بودنـد با هدف بررسـی مشـکالت مردم اسـتان  
در حـوزه گاز،  مهنـدس محمـد رحیـم رحیمـی مدیرعامـل گاز 
گلسـتان بهمـراه مهنـدس مقصودلـو رئیـس مرکز بهـره برداری 
گاز مرکـز اسـتان ،ابوالقاسـمی رئیـس روابط عمومـی و رحیمی 
اداره گاز منطقـه دو گـرگان ،پاسـخگوی  مسـئول مشـترکین 
مطالبـات و درخواسـتهای مردمـی  شـدند.به گـزارش روابـط 
عمومـی ،در برنامـه میـز خدمـت کـه بمناسـبت نکوهداشـت 
چهلمین سـالروز اقامـه اولین نماز جمعه کشـور در محل مصلی 
نمـاز جمعه گرگان برگزار شـد ،مدیرعامل گاز گلسـتان و هیئت 
همـراه  بصـورت چهـره بـه چهـره ، از نزدیـک عـالوه بـر شـنود 
مطالبـات مردمـی ، ضمـن راهنمایـی مراجعیـن بـه تقاضاهـای 
مطـرح شـدن آنهـا نیز پاسـخ دادنـد .مدیرعامل گاز گلسـتان در 
ایـن خصوص گفـت: خوشـبختانه برنامـه میز حضـوری خدمت  
بعنـوان یکـی از طرحهای بسـیار مهم و موثر  بـوده و مردم عزیز 
مـی توانند درخواسـتهای مختلـف خود  را بصورت مسـتقیم  به 
نماینده  دسـتگاه هـای ذیربط عنوان نمـوده  و در زمان کوتاهی 

بـه درخواسـت آنهـا پاسـخ و یا رسـیدگی می شـود. 

علی محمدی مدیر عامل شرکت فوالد 
خوزستان شد

اهـواز - رحمان محمـدی: علی 
محمدی در مراسـمی بـا حضور رییس 
هیـات عامـل ایمیـدرو  به عنـوان مدیر 
عامـل جدیـد فـوالد خوزسـتان معارفه 
شـد. علـی محمـدی طـی حکمـی از 
سـوی نماینـده سـهامدار اصلـی ایـن شـرکت سـکان هدایت 
شـرکت فوالد خوزسـتان را برعهـده گرفت. محمـدی پیش از 
ایـن معـاون منابـع انسـانی و امور اجتماعـی فوالد خوزسـتان 
بـود و اکنـون جایگزیـن محمـد کشـانی شـده اسـت.  محمد 
کشـانی نیـز بـا دریافت حکمـی از سـوی خـداداد غریـب پور 
رییـس هیـات عامـل ایمیدرو بـه عنوان مشـاور رییـس هیات 

عامـل ایمیـدرو منصوب شـد .

هشدار در جلوگیری از بروز 
آتش سوزی در جنگل های گیالن

رشـت – علـی حیـدری : بـا توجـه  بـه افزایـش دمـا و 
خشـکی هـوا , تراکم گیاهـی در مراتع و جنگلهای اسـتان گیالن، 
احتمـال وقـوع آتـش سـوزی در محیطهـای طبیعی فزونـی یافته 
اسـت. بنابرایـن ضـرورت دارد کشـاورزان، دامداران، گردشـگران و 
تمـام کسـانی کـه در محیطهـای طبیعـی و بـاز بـرای فعالیـت یا 
تفریـح حاضر می شـوند، از روشـن کـردن آتش به جد خـودداری 
فرماینـد. و در صـورت رویـت و اطـالع از حریـق در عرصـه هـای 
جنگلـی و مرتعـی با شـماره تلفـن ۱۵۰۴)امـداد جنـگل و مرتع( 
تمـاس بگیریـد. لذا تمامـی نیروهای سـختکوش مجموعـه منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان گیـالن در آمـاده بـاش کامـل برای 

مقابلـه بـا آتش سـوزی می باشـند.

کریمی: دسترسی از اتوبان ساوه 
 پروژه ایی است که با جدیت

دنبال می شود
صباشـهر- فریبـا میرزایـی پنـدار: بـه جزئیـات و 
نحـوه اجـرای پروژه رمـپ ورودی از اتوبان سـاوه اشـاره کرد 

و درایـن بـاره اظهـار داشـت . 
ایـن پـروژه از درخواسـت های مـردم از مدیریت شـهری 
صباشـهر بـود، کـه ایـن امـر بـه صـورت جـدی در دسـتور 
بـه دیـدار  ادامـه  قـرار گرفـت. کریمـی در  کار شـهرداری 
مدیـران شـهرداری بـا صنعتگـران و تولیـد کنندگان اشـاره 
کـرد و اظهـار داشـت: طـی نشسـتی که بـا صنعتگران شـهر 
داشـتیم مشـکالت ایـن عزیـزان در ایـن دیدار مطرح شـد و 
تمـام تـالش خـود را بـرای حمایت از این قشـر مؤثـر به کار 
خواهیـم بسـت چرا کـه اعتقـاد داریم رشـد صنایـع و تولید 
در منطقـه می توانـد بسـیاری از مشـکالت و معضـالت حوزه 
مدیریـت شـهر را نیز مرتفع نمایـد. وی در این زمینه تصریح 
کـرد: در همیـن راسـتا اجـرای جـدول گـذاری و زیرسـازی 
بـرای فضـای صنعتـی صباشـهر در دسـتور کار اسـت و بـه 

زودی عملیاتـی خواهد شـد.

اخبار ایراناخبار ایران نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی: تبعیض در توزیع منابع عمومی ممنوع است

وظیفه مدیریت شهری سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی شهر است
در  فقیـه  ولـی  نماینـده   : پاشـایی  لیـا   - تبریـز 
آذربایجـان شـرقی و امام جمعـه تبریز گفت: بازگشـت 
بـه هویت ایرانی و اسـامی گذشـته و عدالـت در توزیع 
امکانـات شـهری بـا مدیریـت یکپارچه شـهری در گام 
دوم انقـاب؛ بایـد رویکرد اصلـی شـهرداران و معماران 

باشد. شـهری 
حجت االسـالم و المسـلمین سـید محمدعلی آل هاشـم در 
همایش شـهر پایـدار و گام دوم انقالب در تاالر وحدت دانشـگاه 
تبریـز با بیـان اینکـه بی هویتی و آشـفتگی در معماری شـهری 
فضـای بصـری و هویـت شـهری را دچار آشـفتگی کرده  اسـت، 
گفـت: شـاید مهم ترین وظیفه مدیریت شـهری، سـنگین کردن 

کفـه عدالت در تقسـیم امکانات عمومی شـهر باشـد.
معماری ایرانی اسامی از نیازهای شهرهای ماست

امـام جمعه تبریز افـزود: معماری ایرانی اسـالمی از نیازهای 
شـهرهای ماسـت که باید بـا نگاهی صریح و توجـه به اقتضاعات 
اجتماعـی و فرهنگـی شـهری صـورت پذیـرد. وی بـا اشـاره بـه 
اینکـه برای تحقق بخشـیدن به بیانیه گام دوم انقـالب در حوزه 
معمـاری بایـد فعـاالن ایـن عرصـه در اسـتان چارچـوب فکری 
و فرهنگـی ارائـه دهنـد، ادامـه داد: در ایـن میـان موضوعـی که 
مدنظر اسـت چارچوبی که شـامل مقاطع طیف ها و سـبک های 
معمـاری تبریـزی باشـد، چـرا که سـاخت فضـا و بناهـای فاخر 

الزم اسـت ولـی باید متناسـب بـا فرهنـگ و اعتقادات اسـالمی 
هم باشـد.

عدالت در صدر اهداف جمهوری اسامی قرار دارد
حجـت االسـالم و المسـلمین آل هاشـم گفت: وقتـی از لزوم 
تناسـب فرهنگی سـخن می آیـد، مباحثی نظیـر عدالت محوری 
و حـل چالش هـای شـهر ماننـد حاشیه نشـینی را هـم بایـد در 
برگیـرد، چـرا که عدالـت در صدر اهداف جمهوری اسـالمی قرار 

دارد. امـام جمعـه تبریـز افـزود: در ایران دل های مسـئوالن باید 
در همـه حـال بـرای رفـع محرومیت هـا بتپـد و از شـکاف های 

عمیـق طبقاتـی به شـدت بیمناک باشـد .
تبعیض در توزیع منابع عمومی ممنوع است

وی بـا تاکیـد بر اینکه کسـب ثـروت جرم نیسـت بلکه مورد 
تشـویق نیز اسـت، تصریح کرد: تبعیض در توزیع منابع عمومی 
و میـدان دادن بـه ویژه خواری و مدارا با فریب گـران اقتصادی به 

بی عدالتـی می انجامد و به شـدت ممنوع اسـت. حجت االسـالم 
و المسـلمین آل هاشـم ادامـه داد: غفلت از قشـرهای نیازمند به 
هیـچ وجـه مورد قبول نیسـت و به منظـور ایجاد تغییـرات الزم 
در شـهرداری ها و بـرای تحقق توصیه های هفت گانـه رهبری در 
بیانیـه گام دوم انقـالب باید بـه همت جمعـی و راهبردها و نگاه 
گفتمـان متفـاوت در تعامل موثر با دسـتگاه های اجرایی و مراکز 
تحقیقاتـی طرحـی نو اندازیم و یک بازگشـت بـه هویت قدیمی 
و تاریخـی شـهرها داشـته باشـیم. نماینـده ولی فقیه در اسـتان 
یکـی از راهکارهای رفع مشـکل کالن شـهرها و شـهرهای بزرگ 
را تحقـق مدیریـت یکپارچـه مدیریت شـهری برشـمرد و گفت: 
از طریـق مدیریـت بهینـه، مدیریـت جـوان کارآمـد و تعامل گرا 
بـا ایجـاد هماهنگی بیشـتر بین سـازمان های مجـری، مدیریت 
شـهری و مشـخص شـدن کامـل نقـش هـر کـدام در مدیریـت 

یکپارچه شـهر شـکل گیرد.
هنوز مدیریت یکپارچه شهری تحقق نیافته است

امـام جمعه تبریز بـا تاکید بر اینکه هنـوز مدیریت یکپارچه 
شـهری تحقـق نیافته اسـت، گفت: نتیجـه نگاه صرف به سـیما 
و منظـر شـهری و عـدم توجـه بـه روح شـهر و هویـت تاریخـی 
اکنون در شـهرها مشـاهده می شـود ولـی هنوز با آنچـه که باید 
باشـد، فاصلـه دارد کـه بایـد در گام دوم انقـالب بـه این موضوع 

توجه ویژه داشـته باشـیم.

قـم - مدیـر دفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان قم 
اظهار داشـت:در اولین مانـور مدیریت مصرف در اسـتان قـم،ادارات 36درصدی 

از مصـارف بـرق خود را در سـاعات پیـک بار کاهـش دادند. 

داود سـلیمانیان بـا اشـاره به اجـرای اولین مانـور مدیریت مصرف برق اسـتان اظهار 
داشـت:در هفته گذشـته)۹مردادماه( با مشـارکت بیش از ۴۰۰ دسـتگاه اداری و اجرایی 
اسـتان قـم در مدیریـت مصرف از سـاعت ۱۲ تا ۱۵ بیش از ۱۸ مـگاوات کاهش مصرف 
بـرق ثبـت شـد. وی با اشـاره به همـکاری بیش از ۱۶۰۰مشـترک صنعتی و کشـاورزی 
در کاهـش پیـک بـار در روز برگـزاری مانـور افـزود:در بخـش صنعـت نیـز ۶۵ مـگاوات 
و در بخـش کشـاورزی ۳۹ مـگاوات کاهـش مصـرف داشـته ایـم. مدیـر دفتـر مدیریت 
مصـرف بـرق قـم در ادامـه از تولیـد ۴مـگاوات بـرق از طریـق ژنراتـور هـای خودتامین 
توسـط مشـترکین در روز برگـزاری مانـور خبـر داد. سـلیمانیان بـا اشـاره به مشـارکت 

بیـش از ۲۰۰۰ مشـترک دیمانـدی در طرح هـای مدیریت مصرف اظهار داشـت:در این 
روز )۹ مردادمـاه(در مجمـوع بیـش از ۱۲۵ مـگاوات کاهش پیک بار توسـط مشـترکین 
صنعتـی ،کشـاورزی و اداری صـورت گرفـت. وی ادامه داد: در این مانور مسـجد مقدس 
جمکران ،شـرکت توزیع برق ، شـرکت آب و فاضالب شـهری ،شـرکت مخابرات،سازمان 
برنامه و بودجه، شـهرداری، مجتمع شـیعه شناسـی و.. بیشـترین همکاری را در کاهش 
مصـرف داشـته انـد. مدیـر دفتـر مدیریت مصرف شـرکت توزیـع برق اسـتان قم ضمن 
قدردانی از کلیه مشـترکین اداری و اجرایی اظهار داشـت: عبور از تابسـتان جاری بدون 

خاموشـی،نتیجه مشـارکت همه مشـترکین خصوصا صنایع و کشـاورزی بوده اسـت.

سـمنان - حسـین بابامحمـدی :سـید محمد ناظم رضـوی اظهار 
داشـت :شـهرداری موظف اسـت نقاط محرک برای سـرمایه گذاری 
ایجـاد کنـد و متولـی بهره برداری نیسـت. دسـتگاه هـای دولتی و 
عمومـی صرفـا الگوسـازی را انجـام می دهنـد و بسـتر را مهیا می 

کنند و مشـارکت بخـش خصوصی کاما احسـاس می شـود.
سـید محمـد ناظـم رضـوی بـا اشـاره بـه احیـای چنـد کوچـه بـاغ و 
اقامت گاه هـای بومگـردی  بـا حـس و حـال باغات سـمنان در سـال گذشـته 

توسـط شـهرداری سـمنان بیان داشـت : در سـمنان این بحث مطرح اسـت 
کـه ایـن منطقـه از معبر بـه مقصد تبدیل شـود و عموما تصور خوبی نسـبت 
بـه ایـن موضـوع نیسـت. درحالیکـه معبر بـودن سـمنان خود فرصتی اسـت 
کـه می تـوان از آن بهـره برد. نه تنها سـمنان بلکه دیگر شـهرهای گردشـگر 
پذیـر ماننـد اصفهـان و کاشـان و یـزد نیـز در ایامـی خـاص ماننـد نـوروز، 
معبـری هسـتند بـرای سـفر بـه مقاصـدی دیگـر و از آن بهره هـای فـراوان 
اقتصـادی می برنـد. یـک فرصـت بـزرگ ما جـاده ی پرتـردد تهران مشـهد و 

زیـارت بـارگاه امـام رضا َ)ع( اسـت. 
ناظـم رضـوی در ادامـه بـه دومین سـال اجـرای طـرح موکـب الرضا )ع( 
در ایام دهه کرامت امسـال اشـاره داشـت و گفت:  اسـتقبال بالغ بر ده هزار 
زائـر از خدمـات موکـب الرضـا )ع( مسـتقر در بوسـتان سـیمرغ و اسـتفاده 
بیـش از بیسـت هـزار نفـر از همشـهریان از برنامـه هـای موکـب مسـتقر در 
میـدان امـام رضا )ع( نشـان دهنده ظرفیت باالی گردشـگری مذهبی  شـهر 

و اینکـه سـمنان مـی توانـد از ظرفیـت معبـر بـودن نیـز بـه خوبی اسـتفاده 
  . نماید 

شـهردار سـمنان ضمـن یـادآوری ایـن موضـوع کـه در شهرسـمنان ۱۷ 
محلـه مـورد توجـه بحـث بازآفرینـی قـرار دارد، تسـهیالت ویـژه توسـعه 
زیرسـاخت های گردشـگری شـهر را بیـان کـرد و خاطـر نشـان کـرد : بـرای 
سـاخت وسـاز در بافـت تاریخـی ۶۰ درصـد تخفیف  و بـرای تغییـر کاربری 
خانـه هـای قدیمی به هتل و تاسیسـات گردشـگری تقریبـا عوارضی دریافت 
نمـی شـود تـا بعد از گذشـت حـدود ۴ سـال کـه بـه سـرمایه گذاری پایدار 
برسـند، در آن زمـان نیـز چنانچـه اسـناد و مدارکـی دال براینکـه پیرامـون 
بافـت خـود را ترمیـم و مراقبـت کـرده انـد ارائه دهنـد باز هم معـادل هزینه 
از عوارض آن ها چشـم پوشـی می شـود. با این تصمیمات ریسـک سـرمایه 
گـذاری در بافـت تاریخـی بـرای سـرمایه گذار بخـش خصوصی کاهـش داده 

شـده است .

تبریـز - لیا پاشـایی: مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی 
بـرق تبریـز گفت: از مهـر ماه امسـال، قبوض کاغـذی برق 
در کل کشـور جمـع آوری شـده و قبـوض سـبز جایگزین 

خواهد شـد. 
عـادل کاظمی با اعـالم این خبر افزود: در راسـتای پیاده سـازی 
برنامـه هـای دولت الکترونیک بـرای حذف قبوض کاغذی، شـرکت 
برق تبریز با دریافت شـماره تلفن همراه و شناسـه قبض مشـترکین 
تحـت پوشـش، اقـدام به حذف قبـوض کاغذی برق آنهـا می نماید. 
بـه گفته وی، تاکنون شـماره همراه حـدود ۵۰ درصد از یک میلیون 
مشـترک در حوزه عملیاتی شـرکت توزیع نیروی بـرق تبریز، جمع 

آوری شـده است.
حذف قبوض کاغذی برق موجب صرفه جویی در هزینه 

های دولت می شود
وی خاطرنشـان کـرد: حـذف قبـوض کاغـذی بـرق و البتـه 
دیگـر قبـوض مشـترکان عـالوه بر حفظ محیط زیسـت، مـی تواند 

موجـب صرفـه جویـی در هزینـه هـای دولـت شـود و بـا توسـعه 
دولـت الکترونیـک، قبوض مشـترکین به صـورت الکترونیکی صادر 
خواهـد شـد.  کاظمـی، هزینه صدور سـاالنه قبـوض کاغـذی را در 
کشـور حـدود ۸۲۰ میلیـارد تومان اعالم کـرد و افـزود: صدور قبض 
سـبز عـالوه بر صرفـه جویـی در مصرف کاغـذ، هزینه هـای جاری 
شـرکت بـرق از چـاپ گرفته تا ارسـال بـه درب منازل را بـه صورت 

چشـمگیری کاهـش مـی دهد.
الزمه صدور قبض سبز ارائه آخرین شماره تلفن همراه 

مشترک می باشد
عـادل کاظمی با اشـاره به توسـعه فنـاوری های الکترونیک 
در کشـور افـزود: الزمـه صـدور قبض سـبز برای هر مشـترک، 
ارائـه آخریـن شـماره تلفـن همـراه وی مـی باشـد از ایـن رو 
مشـترکان تبریـز مـی تواننـد بـه روشـهای مختلـف، شـماره 
تلفـن همـراه خـود را در اختیـار شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
تبریـز قـرار دهند.وی از مشـترکین شـرکت توزیع نیـروی برق 

تبریـز خواسـت بـا توجـه بـه حـذف کلیـه قبـض هـای بـرق 
از اول مهـر مـاه، هـر چـه سـریعتر نسـبت بـه ثبـت شـماره 
تلفـن همـراه خـود اقـدام نماینـد. ایـن گـزارش مـی افزایـد: 
نخسـتین روش ثبت شـماره تلفن همراه، مراجعه مشـترکین 
بـه آدرس تبریـز  بـرق  نیـروی  توزیـع   بـه سـایت شـرکت 

مـی  اشـتراک  شـماره  نمـودن  وارد  و    www.toztab.ir
باشـد.دومین روش، ارسـال شـماره اشـتراک بـه سرشـماره 
۱۰۰۰۰۴۱۱۱۲۱ بـه صـورت پیامک اسـت.همچنین به عنوان 
سـومین روش، می تواننـد با تلفن گویا به شـماره ۳۳۳۳۶۶۹۹ 
تمـاس گرفته و بر اسـاس راهنمای صوتی، شـماره تلفن همراه 
خود را ثبت نمایند.در چهارمین روش، مشـترکین می توانند با 
تکمیـل فـرم هایی که ماموران شـرکت برق با مراجعـه به درب 
منـازل، در اختیـار ایشـان قـرار می دهنـد و ارائه این فـرم ها به 
ادارات خدمـات مشـترکین امورهای تابعه برق تبریـز و یا دفاتر 
پیشخوان، شماره خود را در سامانه ثبت نمایند. همچنین ثبت 

تلفن همراه مشـترکین از طریق مامورین قرائت کنتور در درب 
منازل مشـترکین نیز انجام خواهد شـد.

تحول دیجیتال در خدمات مشترکان
طـرح ملـی قبـض سـبز بـه منظـور تحـول دیجیتـال در 
خدمـات مشـترکان اجرایـی مـی شـود کـه افزایـش سـطح 
خدمـات و رفـاه مشـترکان، بهره منـدی از فناوری هـای نـو، 
صرفه جویـی اقتصـادی، توسـعه دولـت الکترونیـک، ارتبـاط 
دوسـویه با مشـترکان، ارائه خدمات غیرحضوری، نظارت مؤثر، 
مدیریت کارآمد و حفظ محیط زیسـت از جمله اهداف اجرای 

آن به شـمار مـی رود.

کرمانشـاه - در جلسـه هم اندیشـی مدیرعامل گاز 
اسـتان کرمانشـاه و فرماندار، بخشـداران و شـهرداری 
ها مطـرح شـد: تعامل و همکاری بیشـتر بین دسـتگاه 
هـا بـرای افزایـش خدمت رسـانی به مـردم بـه منظور 
هماهنگـی  و  گازرسـانی  وضعیـت  آخریـن  تشـریح 
بهینـه  راسـتای  در  موجـود  مشـکات  رفـع  جهـت 
سـازی خدمات گازرسـانی به مردم شـریف کرمانشـاه، 
جلسـه هم اندیشـی بـا حضـور مدیرعامل شـرکت گاز 
و  بخشـداران  فرمانـدار،  رنجبـر  و  کرمانشـاه  اسـتان 
شـهرداری های درمحـل سـالن جلسـات شـرکت گاز 

اسـتان تشـکیل شد. 

بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت ملی گاز ایران، سـیروس 
شـهبازی مدیـر عامل شـرکت گاز اسـتان کرمانشـاه افـزود: در 
راسـتای تسـریع در انجـام خدمـات بهینـه بـه مشـترکین در 
سـطح شهرسـتان کرمانشـاه، نیـاز بـه انجـام هماهنگـی بیـن 
شـرکت گاز اسـتان و شـهرداری هـا بـه منظور بهبـود تعامالت 
فـی مابیـن و ضـرورت هماهنگـی هرچه بیشـتر جهـت حفاری 
هـای موجـود در مـوارد اضطـراری، ارتبـاط دوطرفـه را ایجـاب 
مـی کنـد. وی عنـوان کـرد: دراین جلسـه درخصـوص اختالف 
نظرهـای موجـود با شـهرداری هـا بابت نـرخ خسـارات حفاری 
در معابـر بررسـی و تفاهـم نامه نرخ گذاری مـورد توافق طرفین 
قـرار گرفـت. شـهبازی اظهار کرد: بـا توجه به وجود تأسیسـات 

تقلیل فشـار در سـطح شـهر و در راسـتای ایمن سـازی و ایجاد 
مانـع جهـت جلوگیـری از خطـرات احتمالـی ناشـی از سـقوط 
وسـایط نقلیـه بـا ایسـتگاه های در مجـاورت پـل هـای روگـذر 
در سـطح شـهر و همچنیـن مانـع از مدفون شـدن دریچه های 
توافقـات  ریـزی،  شـیرهای گاز در هنـگام عملیـات آسـفالت 
الزم جهـت هماهنگـی و همـکاری هرچـه بیشترشـهرداری هـا 
بـه منظـور کاسـتن خسـارات احتمالـی به تأسیسـات و شـبکه 
هـای گازرسـانی بعمـل آمـد. این مقـام مسـئول با بیـان اینکه 
لزوم امدادرسـانی سـریع در شـرایط اضطراری نشت گاز و ایجاد 
حفاری هـای احتمالـی از اولویـت های گاز اسـتان اسـت، گفت: 
در ایـن راسـتا نیـز مقـرر شـد شـهرداری ها نهایت همـکاری را 

بـا اکیـب هـای امـداد رسـان بعمـل آورنـد. در پایـان، فرماندار 
کرمانشـاه ضمـن تشـکر از اقدامـات انجـام گرفتـه در زمینـه 
توسـعه گازرسـانی، گسـترش خدمـات گازرسـانی را یکـی از 
افتخـارات دولـت خدمتگـذار عنـوان و بـر اهمیـت رویـه تعامل 
و همـکاری بین مدیران دسـتگاه هـای دولتی برای رسـیدن به 

اهـداف مشـترک تأکیـد کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز اعالم کرد؛

حذف قبوض کاغذی از مهر ماه در برق تبریز

جلسه هم اندیشی مدیرعامل گاز استان کرمانشاه و فرماندار، بخشداران و شهرداری های کرمانشاه

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان قم خبر داد:

کاهش 36 درصدی مصرف برق ادارات در اولین مانور مدیریت مصرف استان قم

شهردار سمنان: 

تسهیالت ویژه برای توسعه زیرساخت های گردشگری سمنان 

اصفهـان - مرادیـان: نشسـت مدیرعامـل و معاونین بانک رفـاه کارگران 
بـا هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانـی اصفهـان در سـالن اجتماعـات اتـاق 

اصفهـان برگزار شـد.
تقویت بخش ارزی بانک رفاه می تواند به چرخه اقتصاد استان اصفهان 

کمک کند
بـه گـزارش روابـط عمومی اتـاق بازرگانـی اصفهان ،مسـعود گلشـیرازی رییس اتاق 

بازرگانـی اصفهـان در این نشسـت گفت:بخـش ارزی یکی از بخش های مهـم و اثرگذار 
هـر بانـک اسـت و بانـک رفاه بـا تقویت این بخـش می توانـد در اقتصاد اسـتان اصفهان 
نقـش موثـری ایفـا کند. وی  تعامـل بانک ها با فعـاالن اقتصادی را عامـل ایجاد حرکت 
بنیـادی در چرخـه اقتصـادی و صنعـت کشـور  برشـمرد و گفت:همراهـی و همگامـی 
بانکهـا بـا بنـگاه های اقتصادی می تواند اقتصاد کشـور را در شـرایط تحریـم کنونی پویا 
و فعـال نگـه دارد. رییـس اتـاق بازرگانـی اصفهـان تاکیـد کرد:بنـگاه های اقتصـادی در 
شـرایط کنونـی مـی توانند بـا تقویت صادرات غیـر نفتی زمینـه ورود ارز به کشـور را با 
همـکاری بانکهـا فراهم کنند. گلشـیرازی با اشـاره به سـپرده گذاری سـاالنه  ۱۰۵ هزار 
میلیـارد تومـان در اسـتان اصفهـان گفت:بانـک رفـاه کارگران می تواند سـهم بیشـتری 
ایـن سـهم را بـه خود اختصاص دهـد .رییس اتاق بازرگانـی اصفهان با اشـاره به افزایش 
نـرخ ارز طـی یـک سـال گذشـته و نیـاز بنـگاه هـای اقتصـادی بـه تامین مالی بیشـتر 

گفت:یکـی از چالـش هـای بنـگاه هـای اقتصـادی اسـتان اصفهـان  سـرمایه در گردش 
اسـت کـه نیـاز به افزایـش حد اعتبـاری بانکها به ویـژه بانک رفـاه در اسـتان دارد. 

 استان اصفهان پس از تهران بیشترین مبادله ارزی بانک رفاه  در بین 
استانها داشته است 

محمـد علـی سـهمانی اصـل  مدیـر عامـل بانـک رفـاه کارگـران در ایـن نشسـت 
گفت:ایـن بانـک بـه صـورت ۱۰۰ درصدی تحت تملک سـازمان تأمیـن اجتماعی بوده 
و وجـود بیـش از ۱۰۰ هـزار میلیـارد تومـان دارایی در هلدینگ شسـتا و دایره وسـیع 
خدمـات تأمین اجتماعـی بـه ۴۲ میلیـون ذی نفع خود باعث شـده تا انجـام امور بانکی 

تأمیـن اجتماعـی به عنـوان مأموریـت اصلی بانـک رفاه عنوان شـود.
وی تصریـح کرد:بانـک رفاه ۹ درصد منابع مالی و ۱۱ درصد سـهم تسـهیالت بانک 

های تجاری کشـور را به خود اختصاص داده اسـت . 

در نشست مدیرعامل بانک رفاه کارگران با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:

تقویت خدمات ارزی بانک رفاه کارگران،خواسته فعاالن اقتصادی استان اصفهان


