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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان :

ممکن است جریان گاز برخی مشترکین 
به هنگام تعمیرات و توسعه شبکه قطع گردد
اصفهان – مرادیان: مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
گفت: به لحاظ فنی و ایمنی برای اجرای عملیات توسعه یا 
تعمیر شبکه شیر لوله گاز بسته شده و ممکن است منجر 

به قطع موقت جریان گاز برخی مشترکین گردد.
سید مصطفی علوی، با اشاره به اینکه یکی از برنامه های شاخص 
واحد روابط عمومی اطالع رسانی به موقع و موثر قطع و وصل گاز 
مشترکین است که به علت توسعه شبکه های گاز یا تعمیرات آن 
صورت می گیرد افزود: این مهم برای پیشگیری از حوادث احتمالی 
نشت گاز،آتش سوزی و انفجار اجتناب ناپذیر است. وی، با تاکید 
بر اینکه اطالع رسانی به موقع و مناسب به مشترکین از زمانبندی 
قطع گاز در نقاط مختلف استان یک ضرورت جدی است، گفت: 
روابط عمومی از طریق صدا و سیما مکان و مدت زمان قطع گاز 
را به مشترکین اعالم می کند تا مشترکین در این مدت شیرهای 

وسایل گاز سوز خود را در حالت بسته قرار دهند. 

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد :

حمایتهای تأمین اجتماعی از کارگران در 
مقابل آسیب ناشی از کرونا قابل تقدیر است

اهواز - رحمان محمدی: معاون سیاسی اجتماعی استاندار 
خوزستان در دیدار با مدیر کل تأمین اجتماعی استان از 
حمایت های سازمان تأمین اجتماعی در قبال کارگران و 

بیمه شدگان آسیب دیده از کرونا تقدیر کرد.
اجتماعی  سیاسی  معاون  زاده  حسین  حسین  علی  دکتر 
استاندار خوزستان در حاشیه مراسم اهدای تندیس افتخار به کارگر 
و واحد نمونه ملی استان در دیدار با سید محمد مرعشی مدیر کل 
تأمین اجتماعی با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت های همه جانبه 
از تولید و اشتغال از سوی تمامی مراجع اجرایی ، تصمیم گیر و 
تصمیم ساز گفت : بی تردید سازمان تأمین اجتماعی پا به پای 
تمامی مردم و بویژه بیمه شدگان و کارگران گرانقدر حمایت های 
بسیار خوبی از بیمه شدگان در مقابل آسیب های ناشی از کرونا 
بعمل آورده است و این همراهی با جامعه کارگری قابل تقدیر است. 

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کرمانشاه مطرح کرد 

توزیع بیش از ۱۳۲ هزار حلقه الستیک 
میان ناوگان حمل و نقل عمومی

کرمانشاه - مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: 
الستیک  حلقه  هزار   132 از  بیش 
میان ناوگان حمل و نقل عمومی برون 

شهری این استان توزیع شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان کرمانشاه، فریبرز کرمی گفت: تاکنون طی ۴۶۲ 
مرحله توزیع الستیک میان ناوگان عمومی برون شهری استان 
کرمانشاه انجام شده که ۳۴ مرحله از آنها به صورت اینترنتی 
بوده است. وی از توزیع ۱۳۲ هزار و ۷۷ حلقه الستیک میان 
ناوگان عمومی برون شهری خبر داد، افزود: بیش از ۱۸ هزار 
و ۷۰۰ حلقه الستیک میان خودروهای سواری، ۲۷۹۳ حلقه 
میان  حلقه  و ۲۲۱۰  وانت  نیسان  میان خودروهای  الستیک 
مینی بوس ها، وانت نیسان ها و خودروهای ایسوز توزیع شده 
است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
از توزیع ۳۰۲۸ حلقه الستیک میان خودروهای خاور، ۴۰۶۴ 
حلقه الستیک میان خودروهای تیوبلس، خاور و کامیونت و ۴۶۴ 
حلقه الستیک میان خودروهای شش تن خبر داد. این مسئول 
عنوان کرد: همچنین ۲۲۴ الستیک میان کامیون ها، ۷۶۰ حلقه 
الستیک میان خودروهای شش تن و یک کش، ۱۱۶ حلقه میانه 
تریلی های خاص توزیع شده است. وی خاطر نشان کرد: ۳۱۶ 
حلقه الستیک میان خودروهای تیوبلس ۶ تن و ۴۸۰ حلقه میان 

خودروهای کامیون ۶ تن توزیع شده است.

اخبار ایراناخبار ایران روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید اندیشه :

درسال جهش تولید ،شرکت عمران همچنان در مسیر خدمت
شهریار- فریبا میرزایی پندار: گزارش  روابط عمومی شرکت 
عمران شهر جدید اندیشه با عنایت به نام گذاری سال 99 
بنام سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری   این 
شرکت در راستای انجام  وظایف خود   با ا جرای پروژه های 
عمرانی متعدد در  شهر جدید اندیشه در حال خدمت رسانی 
به مردم شریف این  شهر   می  باشد.   برخی از پروژه های 
شرکت عمران که هم اکنون در شهر اندیشه   در حال اجرا  

است به شرح ذیل می باشد :
۱-پروژه های تولید مسکن شامل:

الف – پروژه مسکونی 5۴5 واحدی لیلیان واقع در محله ۲ فاز ۴ 
اندیشه در زمینی به مساحت ۱۷۷۹۱ مترمربع طراحی گردیده است 
و هم اکنون سقف ششم بلوک ۳ و سقف هفتم بلوک 5 و فونداسیون 
بلوک ۲ با پیشرفت فیزیکی ۱5 درصد درحال اجراست.  ب – پروژه 
مسکونی 5۰ واحدی آپادانا در محله ۲ فاز ۴ اندیشه در زمینی به 
مساحت ۳۴۶5 مترمربع واقع شده است و هم اکنون بخش مسکونی 
در مرحله شروع فونداسیون و بخش اداری-تجاری در مرحله اجرای 
سقف اول با پیشرفت فیزیکی ۸ درصد درحال اجراست.  ج – پروژه 
مسکونی ۱۷۶ واحدی نرگس واقع در محله ۷ فاز ۴ اندیشه در 
زمینی به مساحت 5۷۰۷ مترمربع واقع شده است و در مرحله 

اجرای سقف هشتم بلوک ۱ و سقف دوم بلوک ۲ سایت ۹۶ واحدی 
و در بخش ۸۰ واحدی، ستونهای سقف دوم بلوک ۱ و ستونهای 
سقف دوم بلوک ۲ با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است. 
 د – پروژه مسکونی ۱۷۰ واحدی بنفشه واقع در محله ۲ فاز 
۴ که در زمینی به مساحت ۱5 هزار مترمربع که در مرحله تکمیل 

اسکلت و اجرای سقف چهارم و بخشی از بلوکها و ستونهای سقف 
پنجم  با پیشرفت فیزیکی ۲۴ درصد می باشد.

ه( پروژه مسکونی ۱۰۷۶ واحد مسکونی مرکز شهر  و ره باغ: 
واقع در محله ایرانشهر مرکز شهر اندیشه در زمینی به مساحت 
۶۰۱۶۶ مترمربع در ۴ زون A ، B ، C، D در شمال و جنوب 

بازار نقش اندیشه طراحی و در حال اجرا با پیشرفت فیزیکی ۱5 
درصد می باشد.

 ۲- مجتمع تجاری مهرگان واقع در محله ۳ فاز ۴ در زمینی به 
مساحت ۱۰۸۹ مترمربع با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد در مرحله 

تکمیل سفتکاری و شروع نازک کاری    می باشد.
 ۳- مجتمع تجاری پاسارگاد واقع در فاز ۳ در زمینی به مساحت 
۱۰۱۶ مترمربع با پیشرفت فیزیکی ۸5 درصد درمرحله تکمیل نازک 

کاری و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی  است.
 ۴-پروژه مشارکتی خدماتی مریم واقع در فاز 5 در زمینی به 
مساحت ۱555 مترمربع با پیشرفت فیزیکی ۸۷ درصد درمرحله 
تکمیل نازک کاری و اجرای تاسیسات و اجرای راه دسترسی  است

5-پروژه تجاری کیان ۲ واقع در محله 5 فاز ۴ در زمینی به 
مساحت ۱۰۳۸ مترمربع با پیشرفت فیزیکی ۸ درصد درمرحله 

اجرای فونداسیون میباشد.
۶- پروژه کانون پرورش فکری

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان محله ۱ فاز ۴ شهر 
جدید اندیشه در زمینی به مساحت ۲۰۷۶ مترمربع با پیشرفت 
فیزیکی ۱5 درصد وبا اعتباری بالغ بر ۱۳۰میلیارد ریال درمرحله 

اجرای فونداسیون میباشد.

اجاره  گفت:  قم  شهرداری  شهری  خدمات  معاون   - قم 
غرفه های  و  فرهنگی  اماکن  و  ورزشگاه ها  و  غرفه داران 

آرامستان ها و مشاغل آسیب دیده بخشیده شد.
سـید امیـر سـامع اظهـار داشـت: از اسـفندماه سـال قبـل، 
بـا شـهرداری در  قـرارداد  بـرای مشـاغل طـرف  را  تسـهیالتی 
نظـر گرفتـه شـد. معـاون خدمـات شـهری شـهرداری قم افـزود: 
اجـاره غرفـه داران و ورزشـگاه هـا و اماکـن فرهنگـی و غرفه هـای 
کرونـا  در  آسـیب دیده  مشـاغل  و  پارکینگ هـا  و  آرامسـتان ها 
بخشـیده شـد. سـامع تصریح کرد: مصوبه ای در شـورای اسالمی 
شـهر قـم برای بـرای تسـیهالت خـاص در بهشـت معصومه)س( 

در رایـگان کـردن بخـش مهمـی از هزینه هـا و قبور قائل شـدیم 
و بـرای غرفه هـا و اماکـن قرار شـد جهـت نقد شـدن چک ها فعال 
پیگیری نشـود و بخشـودگی داشـته باشیم. وی خاطرنشـان کرد: 
در حال رصد مشـاغل آسـیب دیده مرتبط با شـهرداری هستیم و 
تقریبا فهرسـت در سـازمان های مختلف احصاء شـد و از مشـاغلی 
کـه به طـور کامل متوقـف بوده اند هزینـه ای دریافت نمی شـود و 
به میزان خسـارتی که به افراد در این شـغل وارد شـده شـهرداری 
هزینه ای دریافت نمی کند. معاون خدمات شـهری شـهرداری قم 
تصریـح کرد: عـدم دریافت درآمد در این مـدت و افزایش هزینه ها 
و خسـاراتی کـه بـه بودجه برخی از سـازمان ها وارد شـده متحمل 

زیان هایی شـدیم و شـهردار قـم، مکاتباتی با اسـتانداری انجام داد 
تـا بودجـه ای بـه ایـن بخـش اختصـاص یابـد و سـازمان هایی که 
کارهایشـان وابسته به این درآمدهاسـت بتوانند از آن استفاده و در 

شـرایط عـادی نیز بتواننـد کار کنند.

اجاره غرفه داران، اماکن فرهنگی شهرداری قم و مشاغل آسیب دیده در کرونا بخشیده شد

شركت  سازي  يكپارچه  راستای  در  پاشایی:  لیال  تبریز- 
هاي آب و فاضالب شهري و روستايي، طي احکام و ابالغیه 
های جداگانه ای از سوی مدیرعامل شرکت آبفای استان 

آذربایجان شرقی، قائم مقام و سرپرست های 5 معاونت ، 
دفتر روابط عمومی و دفتر منابع انسانی و آموزش این شرکت 

منصوب شدند.

پس از یکپارچه سـازی شـرکت آبفا شـهری و روستایی استان 
آذربایجـان شـرقی، طـی ابـالغ هـای جداگانـه از سـوی علیرضـا 
ایمانلو مدیرعامل شـرکت آبفا اسـتان آذربایجان شـرقی قائم مقام 
و سرپرسـت هـای 5 معاونت ، دفتر روابط عمومـی و دفتر آموزش 

این شـرکت منصوب شـدند.
طـی ایـن ابـالغ هـا ابراهیـم عباسـپور بـه عنـوان قائـم مقام، 
حسـین پایـا بـه عنـوان سرپرسـت معاونـت مالـی و پشـتیبانی، 
مهـدی الفقیـه به عنوان سرپرسـت معاونت برنامه ریزی و توسـعه 
سـرمایه گـذاری، محمـد خانی به عنـوان سرپرسـت معاونت بهره 
بـرداری و توسـعه آب، قاسـم ابراهیـم زاده بـه عنـوان سرپرسـت 
معاونـت خدمـات مشـترکین و درآمـد، بهـروز جـداری بـه عنوان 

سرپرسـت معاونـت منابع انسـانی و تحقیقـات و پرویزعباسـی به 
عنوان سرپرسـت معاونت بهره برداری و توسـعه فاضالب منصوب 
شـدند. همچنیـن عبدالـه رکنـی بعنوان سرپرسـت دفتر توسـعه 
پایـدار، مهـدی پورآقاجـان بعنوان سرپرسـت دفتـر روابط عمومی 
و آمـوزش همگانـی و محمد باقرزاده بعنوان سرپرسـت دفتر منابع 

انسـانی و آمـوزش معرفی شـدند.

با صدور احکام جداگانه از سوی مدیرعامل صورت گرفت؛

انتصابات جدید در شرکت آبفای استان آذربایجان شرقی

۱۴


