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معاون عمران شهری شهرداری: 

60 پروژه با 700 میلیاردتومان 
اعتبار در مناطق آماده افتتاح است 

اصفهان – یحیی مرادیان: معاون عمران شهری شهرداری 
اصفهان گفت: انعقاد تفاهم نامه اجرای تراموا حد فاصل 
نیم  و  هفت  طول  به  آزادی  میدان  تا  جمهوری  میدان 

کیلومتر با قرارگاه خاتم االنبیا منعقد شده است. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، ایرج 
مظفر در پنجاه و چهارمین نشست خبری از سلسله نشست های 
سه شنبه ها با رسانه، با اشاره به وظایف معاونت عمران شهرداری، 
اظهار کرد: تمام طرح هایی که در تمام بخش ها و معاونت های 
شهرداری تصویب می شود در نهایت به معاونت عمران برای اجرا 
ارجاع می شود.    وی با بیان اینکه سازمان عمران تحت هدایت 
و راهنمایی های معاونت عمران قرار دارد و سازمانی است که 
ظرفیت های بسیار باالی برای شهر اصفهان دارد، تصریح کرد: 
مقایسه عملکرد دوساله این سازمان حجم بسیار باالی کارهای 
انجام شده را نشان می دهد.  معاون عمران شهری شهرداری 
اصفهان ادامه داد: تولید مصالح سنگین سازمان در سال 98، 360 
هزار تن بوده در حالی که این رقم در سال 97، 111 هزارتن 
است که رشد سه برابری تولید مصالح توسط این سازمان را در 
سال 98 نشان می دهد. همچنین تولید آسفالت در سال 97، 80 
هزارتن و در سال 98 ، 202 هزار تن بوده است، در تولید قطعات 
بتنی از 12 هزار و 800 به 30 هزار قطعه، در تولید ماسه شوسه 
از 49 هزارتن به 101 هزارتن، در خاک ریزی از 300 هزارتن به 
1 میلیون و 300 هزار تن در سال 97 نسبت به سال 98 رسیدیم. 
وی با بیان اینکه از سال 97 سرعت اجرای پروژه های عمرانی به 
خوبی پیش رفت، اضافه کرد: تعداد قراردادهای منعقد شده در 
سال 97، 368 قرارداد با 214 میلیاردتومان و در سال 98، 558 
قرارداد به مبلغ 556 میلیاردتومان بوده است که از نظر مبلغ 160 
درصد و از نظر تعداد 19 درصد افزایش داشته است. مظفر تعداد 
پروژه های فعال شهرداری در سال 97 که هنوز تحویل نشده 
است را 654 میلیارد تومان قرارداد فعال با تعداد 777 عدد ذکر 
کرد و افزود: این پروژه های فعال در سال گذشته هزار و 168 
میلیارد با 873 قرارداد بوده است که از نظر مبلغی 55 درصد 
و از لحاظ تعداد 12 درصد رشد را نشان می دهد. وی با اشاره 
قراردادها یا پروژه های تحویل موقت، گفت: این قراردادها در سال 
97، 453 قرارداد به مبلغ 173 میلیارد و 500 میلیون تومان و در 
سال 98، 475 قرارداد به مبلغ 226 میلیاردتومان بوده است که 
از نظر مبلغی 30 درصد و از نظر تعداد 5 درصد رشد داشته است.

افتتاح اولین شهرک مواد موثره 
دارویی خاور میانه در استان مرکزی

اراک - آیین بهره برداری از فاز نخست اولین شهرک مواد 
موثره دارویی خاورمیانه در ناحیه صنعتی شهید بابایی 

استان مرکزی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان 
مرکزی آیین بهره برداری از فاز نخست اولین شهرک مواد موثره 
دارویی خاورمیانه در ناحیه صنعتی شهید بابایی استان مرکزی 
با حضور وزیر بهداشت به صورت ویدئو کنفرانس و همچنین با 
حضور صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزیر صمت ، آقازاده 
استاندار مرکزی ،شانه ساز معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان 
غذا و دارو ، آمره مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
مرکزی و برخی مسئولین استانی و محلی برگزار شد . دکتر 
این آیین بهره برداری که به صورت  نمکی وزیر بهداشت در 
ویدئوکنفرانس انجام شد با اشاره به صرفه جویی 700 میلیون 
یورویی در ارز دارو در سال گذشته ، از هدفگذاری برای کاهش 
20 درصدی ارزبری دارو در سال جاری خبر داد . وزیر بهداشت 
در افتتاحیه فاز نخست اولین شهرک تولید مواد موثره دارویی 
در خاورمیانه و خط تولید کامل استامینوفن در ناحیه صنعتی 
با  گرفتاری  عین  در  ما   : گفت  مرکزی  استان  بابایی  شهید 
بیماری کرونا به فرموده مقام معظم رهبری ، در سال جهش 
تولید در حرکت هستیم و اولین و بزرگترین کارخانه مواد اولیه 
دارویی کشور را امروز افتتاح می کنیم . آمره مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان مرکزی در حاشیه آیین افتتاح فاز 
نخست اولین شهرک تولید مواد موثره دارویی در خاورمیانه و 
خط تولید کامل استامینوفن در ناحیه صنعتی شهید بابایی استان 
مرکزی گفت :  شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز پیشرو 
در تولید محصوالت اتوکسیله و پروپوکسیله در منطقه خاورمیانه 
با ربع قرن تجربه در حوزه تولید دارو و با هدف افزایش تنوع 
محصوالت خود در سال جهش تولید و در راستای تالش برای 
خود کفایی کشور و صرفه جویی ارزی ،  فاز اول کارخانه خط 
تولید استامینوفن را با سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان 5 

میلیون دالر راه اندازی شده است .

معاون امور مشترکین آبفا هرمزگان خبر داد:

ارائه خدمات غیرحضوری آب و 
فاضالب به مشترکین

امور  و  درآمد  معاون  پور:  حسین  کیوان   – بندرعباس 
مشترکین آبفا هرمزگان با اشاره به نقش موثر خدمات 
غیرحضوری در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، از ارائه 
خدمات غیرحضوری این شرکت از طریق سامانه ارتباطات 

مردمی 122 و سامانه خدمات الکترونیک خبر داد. 
استان  فاضالب  و  افزود: شرکت آب  علی رضایی سردره 
برای  ارتباطی مردمی 122، بسترهای الزم  از طریق سامانه 
ارایه خدمات غیر حضوری به مشترکین شهری و روستایی 
با  توانند  می  مشترکان   گفت:  وی  است.  کرده  فراهم  را 
در  بدون حضور  داخلی 4(   –  122( سامانه  این  از  استفاده 
تقسیط حق  نظیر؛ درخواست  فاضالب، خدماتی  و  امور آب 
بهاء، بررسی و پیگیری  انشعاب آب و فاضالب، تقسیط آب 
مراحل آگذاری انشعاب آب و فاضالب، تغییر کاربری و ... را 
دریافت نمایند. معاون امور مشترکین آبفا استان اظهار داشت: 
به  شرکت  پرتال  طریق  از  می توانند  مشترکین  همچنین 
آدرس abfahormozgan.com با ورود به سامانه خدمات 
الکترونیک )قسمت پایین سایت( و سامانه یکپارچه خدمات 
غیرحضوری آب و فاضالب استان، نسبت به ثبت نام و دریافت 
کد کاربری)شماره ملی( و رمز ورود اقدام کرده و از خدمات 
مشترکین  افزود:  پایان  در  وي  شوند.  مند  بهره  الکترونیکی 
می توانند با ارسال شماره مصرفی كنتور به سامانه پیامکی 
 8 اشتراک  شماره  مصرفی   )شماره  فرمت  با   30004122
رقمی( نسبت به دریافت قبض قطعی خود بر اساس میزان 
مصرف اقدام نمایند كه صورت حساب قطعي از طریق پیامک 

به اطالع آنان خواهد رسيد.

نصب ترانس ۱۲0 مگاولت آمپری در 
پست اصلی آبادان

محمدی:  رحمان   - اهواز 
بهره  معاونت  سرپرست 
برداری شرکت برق منطقه ای 
خوزستان خبر از نصب ترانس 
120 مگا ولت آمپری در پست 

اصلی آبادان داد.
رامین گلشنی راد گفت: آبان ماه سال گذشته به دلیل شرایط 
نامساعد جوی و رعد و برق شدید یکی از ترانس های قدرت در 
پست اصلی آبادان دچار حادثه و از مدار خارج شد و اکنون پس 
از عملیات جدا سازی ترانس معیوب، یک دستگاه ترانس قدرت 
230 به 132 کیلو ولت با ظرفیت 120 مگا ولت آمپر در این 
پست نصب و به بهره برداری رسیده است. وی با بیان اینکه پس از 
جداسازی ترانس معیوب، در کمتر از 30 روز کاری در خرداد ماه 
سال جاری ترانس جدید نصب و برقدار شده، تصریح کرد: بهینه 
سازی و نصب 6 عدد ترانس اندازه گیری ولتاژی جدید، اصالح 
مدارات فرمان و سیستم های حفاظت الکتریکی و تقویت تمامی 
اتصاالت آن نیز همراه با نصب ترانس انجام شده است. سرپرست 
معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: با 
اقدامات انجام شده ظرفیت پست برق اصلی آبادان جهت عبور از 

پیک تابستان 99 تقویت شده است.

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

فعالیت هیئت های مجازی گلستان با 
شعار هیئت و مسجد تعطیل نیست

گرگان - مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان ضمن تشریح 
فعالیت های اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان در مقابله با 
کرونا از فعالیت هیئت های مجازی استان با شعار »هیئت و 

مسجد تعطیل نیست« خبر داد.
حجت االسالم نوراله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگاران اظهار 
کرد: سازمان تبلیغات اسالمی، از همان روزهای ابتدایی شیوع 
کرونا در استان وارد صحنه شده و ستاد مردمی مقابله با کرونا 
شکل گرفت.وی افزود: این ستاد متشکل از هیئت مذهبی ها، 
طالب، مداحان، قرآنی ها، بانوان، انجمن های اسالمی، کانون های 
فرهنگی و سایر تشکل ها بود.مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان 
با بیان اینکه این ستاد در عرصه های مختلف خدمات خود را 
آغاز کرد، گفت: در روزهای اول شیوع کرونا شرایط خوبی بر 
استان حاکم نبود، بنابراین با حضور گروه های جهادی، هیئتی ها 
آغاز  عمومی  اماکن  مردمی ضدعفونی  نیروهای خودجوش  و 
شد.وی ادامه داد: همچنین توزیع مواد ضدعفونی کننده، ماسک 
و دستکش در مناطق آسیب پذیر، توزیع بسته های معیشتی بین 
خانواده های حاشیه شهرها، روستاها و افراد نیازمند انجام شد.ولی 
نژاد همچنین از اعزام روحانیون به غسالخانه ها برای غسل، کفن 
و تدفین اموات کرونایی خبر داد و تصریح کرد: هموطنانی که 
جان خود را به دلیل کرونا از دست داده بودند باید غسل و تدفین 
می شدند و احترام آنها واجب بود؛ بنابراین سعی کردیم حضور 
طلبه ها و روحانیون زیادی را برای این کار پیش بینی کنیم تا این 
گره در استان باز شود.در پایان مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان 
ابراز کرد: این ارتباط برای کاهش آالم، آسیب ها و حفظ آرامش 
بدنه جامعه انجام شد تا مردم برای مقابله با کرونا آماده باشند و 
سعی شد که در این امر گروه های تبلیغی خوش نقش بودند و 

وظیفه شان را به درستی انجام دادند.

توسعه پوشش شبکه ارتباطی همراه 
اول دراستان خوزستان

به  رسانی  راستای خدمت  در  رحمان محمدی:   - اهواز 
همشهریان ، بانصب تجهیزات برروی 33 سایت همراه او ل 

شبکه ارتباطی همراه،توسعه یافت.
با توجه به روند توسعه شبکه ارتباطات سیار، با همت تالشگران 
عرصه ارتباطات در مخابرات منطقه و در اجرای طرح فاز 8 توسعه 
ارتباطات سیار در استان ، با بروز رسانی و ارتقای تجهیزات فنی 
بر روی 33 سایت در سطح استان ، پهنای باند شبکه ارتباطی 
همراه اول جهت استفاده بهینه مشترکین از خدمات تلفن همراه 
افزایش یافت. براساس این گزارش ، در این راستا تجهیزات برروی 
33 سایت پرترافیک شهری وجاده ایی - روستایی در شهرستان 
های آبادان ، دزفول ، اهواز ، گتوند ، مسجدسلیمان ، بندرماهشهر، 
رامهرمز ، هفتگل ، اللی ، خرمشهر، امیدیه ، حمیدیه ، بهبهان ، 
شوشتر، اندیکا و رامشیر شبکه ارتباطی همراه به تکنولوژی های 
2Gو3Gو4G ارتقاء ،نصب ومورد بهربرداری قرارگرفت. با نصب 
تجهیزات وارتقایافتن این سایت ها تاثیر بسزائی درکاهش نقاط 
کور و افزایش پهنای باند تلفن همراه و درنتیجه ارتقای سرعت 

وکیفیت اینترنت همراه اول دراین مناطق خواهد داشت .

عرشیان خبر داد:

تمدید قرارداد بهره برداران بخش 
خصوصی جایگاه های سی ان جی

عرشیان  اسماعیل   - قزوین 
و  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 
قرارداد  تمدید  از  قزوین، 
خصوصی  بخش  برداران  بهره 
جایگاه های سی ان جی سازمان 
تاکسیرانی به مدت 3 ماه بر حسب درخواست آنان خبر داد.

بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
تاکسیرانی شهرداری قزوین، عرشیان افزود: با توجه به این که به 
علت شیوع ویروس کرونا مراجعه شهروندان به جایگاه های سی 
ان جی کاهش یافته و همین امر موجب کاهش فروش و کاهش 
درآمد بهره برداران )پیمانکاران( بخش خصوصی جایگاه های سی 
ان جی شده است، پیرو درخواست این پیمانکاران و به منظور 
حمایت از بخش خصوصی، قرارداد آنان در قالب شرایط عمومی 
مفاد پیمان تمدید شد. وی ادامه داد: سازمان تاکسیرانی از سال 
گذشته، جایگاه های سی ان جی خود را در راستای واگذاری امور به 
بخش خصوصی به پیمانکاران دارای مجوز از شرکت پخش فراورده 
های نفتی واگذار  کرده است که بر حسب درخواست چند تن از 
این پیمانکاران، قرارداد آنان به مدت 3 ماه دیگر نیز تمدید گردید. 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی افزود: سازمان تاکسیرانی آمادگی دارد 
در صورت درخواست پیمانکاران دیگر، قرارداد آنان را نیز به مدت 
3 ماه تمدید نماید.عرشیان اظهار کرد: سازمان تاکسیرانی دارای 8 
جایگاه سی ان جی در سطح شهر است که در تامین سوخت پاک 

و ارزان قیمت خودروها نقش مهم و اساسی دارند.

اخبار ایراناخبار ایران مدیرعامل شرکت آبفای غرب استان تهران:

به زودی آب سد امیرکبیر و سد ماملو به غرب استان تهران انتقال پیدا خواهد کرد
شهریار - فریبا مبرزایی پندار: همزمان با آغاز هفته صرفه 
جویی در مصرف آب مدیرعامل آبفای غرب استان تهران از 
اتصال خط انتقال آب سطحی به غرب استان در آینده نزدیک 

خبر داد. 
مهدی اکبریان مدیر عامل آبفای غرب استان تهران در نشست 
اختصاصی خبری با اصحاب رسانه در خصوص اقدامات انجام گرفته 
توسط این شرکت خدامت رسان در راستای افزایش کیفیت و کمیت 
آب شرب در غرب استان تهران گفت: امروز غرب استان تهران به نوعی 
محل سرریز جمعیت استان تهران شده است که شاهد افزایش هر 
روزه جمعیت در این منطقه هستیم و این افزایش نیازمند خدمات 
و زیرساخت های الزم خواهد بود که در حوزه آب به عنوان ابتدایی 
ترین و اساسی ترین نیاز انسانی باید تمهیدات الزم انجام گیرد. او 
تصریح کرد: در این راستا با برنامه کوتاه مدت و بلند مدت که توسط 
کارشناسان شرکت آب و فاضالب در این خصوص تعریف شده است 
انشااهلل در آینده ای نزدیک از دو منبع آب سد امیرکبیر و سد ماملو 
طبق مجوزهایی که با حمایت مدیران ارشد شرکت های آب و فاضالب 
استان تهران تمدید شده است برای این منطقه آب کافی تخصیص 
داده خواهد شد .اکبریان همچنین در ادامه افزود:  انشاهلل در هفته 
از سمت   آبهای سطحی است  آبرسانی  افتتاح سامانه  دولت شاهد 

شهر باغستان و صباشهر خواهیم بود تا بتوانیم مشکالت آبی را در 
این منطقه رفع کنیم و سعی نماییم دیگر نقاط را نیز به شبکه آب 
های سطحی وصل کنیم.مدیرعامل آبفای غرب استان تهران در بخشی 
دیگر از سخنان خود افزود: در راستای ابالغیه جدید وظیفه آبرسانی  
81 روستا در غرب استان تهران به آبفای  غرب  واگذار شده است و 

به امید خدا  برنامه های مختلفی توسط کارشناسان طراحی شده تا 
مشکالت عدیده ای که در حوزه آب در روستاهای غرب استان تهران با 
آن روبرو هستیم را برطرف کنیم. او افزود :  قطعاً مشکالتی که در حوزه 
های روستایی و تخلفاتی که در حوزه آب شرب انجام گرفته است یکی 
از دالیل ایجاد مشکالت برای آبرسانی روستاها است و باید برنامه های 

مدون کوتاه مدت و بلندمدتی در نظر گرفته شود تا بتوانیم مشکالت 
آب این مناطق را گام به گام رفع نماییم.  اکبریان ادامه داد: متاسفانه 
افراد سودجو اقدام به نصب انشعابات غیر مجاز در باغات و ویالهای 
خود می کنند و باعث کم آبی در روستاها می شوند که ما تمهیدات 
ویژه ای با دستور دادستان  در راستای کار خود قرار دادیم تا با این 
متخلفان به برخورد کرده و ظرف مدت کوتاه توانسته ایم انشعابات 
غیر مجاز بسیاری در اقطار مختلف تا 90 میلیمتری را شناسایی و 
جمع آوری کنیم و برای افراد خاطی پرونده قضایی تشکیل و در حال 
پیگیری هستیم.  از مردم بعنوان همیاران آب می خواهیم تا در راستای 
رفع مشکالت آب های غیر مجاز شرکت آبفای غرب را همیاری کنند 
و با مشاهده هرگونه انشعابات غیر مجاز آن را به سامانه 122 اطالع 
دهند . اکبریان در خصوص رفع مشکالت خط لوله فاضالب شهر مالرد 
نیز گفت: با تمهیداتی که در راستای اتمام عملیات اجرایی این پروژه 
در دستور کار داریم انشااهلل در سال جاری می توانیم این پروژه را به 
بهره برداری برسانیم . مدیرعامل آبفای غرب استان تهران اظهار داشت: 
این پروژه با قطر لوله 1000 میلیمتر و طول 1550 متر در حال انجام 
است که هم اکنون 800 متر آن اجرا شده است و با اتصال به تصفیه 
خانه فاضالب شهر مالرد و بهره برداری از این خط 15000 اشتراک از 

مزایای دفع بهداشتی فاضالب بهره مند خواهند شد.

های  نعمت  و  ثروت ها  گفت:  قزوین  استاندار   - قزوین 
خدادادی در کشور در صورت مدیریت منطقی و انسجام 

نیروها می تواند فقر و محرومیت را ریشه کن کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری، هدایت اهلل جمالی 

بکارگیری مجازات های  راهکارهای  تبیین  اولین همایش  در  پور 
جایگزین حبس و جرایم نقدی و تجلیل از حامیان اکرام ایتام در 
دستگاه قضائی که با حضور جعفر صباغیان معاون حقوقی و امور 
کل  رئیس  قدرتی  االسالم  حجت  کشور،  امداد  کمیته  مجلس 
دادگستری، حبیبی معاون سیاسی امنیتی استانداری، حق گویان 
مدیرکل کمیته امداد استان در دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار 
داشت: امروز خأل نبود شهید بهشتی در جامعه احساس می شود 
چون شهدا ناب ترین افراد بودند که جان خود را در راه دین و میهن 

از دست دادند و ما باید یادشان را زنده نگهداریم.
وی بیان کرد: کمیته امداد رسالت سنگین و کار ارزشمندی بر 
عهده دارد و رفع نیازهای انسان های شریفی که به دلیل مشکالت 

اقتصادی دچار بحران می شوند اجر معنوی هم دارد.
استاندار قزوین تصریح کرد: تشکیل کمیته امداد توسط امام 
با هدف حساس سازی جامعه از اقدامات تأثیرگذار بوده و خدمات 
مؤثری به مردم نیازمند داده شده است. جمالی پور بیان کرد 
البته در ایران اسالمی با این همه ثروت خدادادی و نیروی انسانی 
نباید فقیر و محروم و نیازمند وجود داشته باشد و ما با این همه 
ظرفیت و با همت می توانیم فقر را از بین ببریم. استاندار قزوین 
تصریح کرد: هر کاری باید بر اساس عقالنیت باشد تا به نتیجه 
برسد و اگر ما مدیران امکانات و ظرفیت ها را در کنار هم قرار داده 
و عزم جدی برای حل مشکالت داشته باشیم می توان کارهای 
بزرگی صورت داد و فقر را ریشه کن کرد. وی افزود. با ثروت های 

خدادادی و معدن و نفت و گاز می توان 600 میلیون نفر را اداره 
کرد و اگر با هم باشیم و در کنار هم برای حل مشکالت از همه 
ظرفیت ها استفاده کنیم می توان مشکالت اقتصادی را حل کرد و 
این نبود انسجام موجب شده این ثروت ها هم هدر برود. جمالی 
پور یادآور شد: تا سال 2025 می توان شرایط بهتری برای کشور 
رقم زد و وضعیت بهتری برای جامعه ایجاد کرد و اقتصادی پیشرو 
داشت. وی گفت: در استان قزوین وضعیت مناسبی داریم و با 
حفظ وحدت و دوری از سیاسی بازی می توان به مردم خدمت 
کرد. استاندار تصریح کرد: همه دشمنان عزمشان را جزم کرده 
اند تا نظام را ناکارآمد جلوه دهند و اگر وحدت و انسجام نداشته 

باشیم آسیب خواهیم دید.

هفدهمین  در  مرادیان:  یحیی   – اصفهان 
روز  که  سازمانی  تعالی  ملی  جایزۀ  دورۀ 
دوشنبه 26 خردادماه در سالن همایشهای 
شد،  برگزار  صنعتی  مدیریت  سازمان 
که  اصفهان  مبارکۀ  فوالد  شرکت  عالوهبر 
برای سومین بار توانست تنها تندیس زرین 
شرکتهای  کند،  کسب  را  دوره  این  جایزۀ 
هرمزگان  فوالد  کاشان،  امیرکبیر  فوالد 
بختیاری  و  چهارمحال  خودرو  ورق  جنوب، 
افتخار  نیز  اصفهان  مبارکۀ  فوالدسنگ  و 

آفریدند. 
نخستین  در  کاشان  امیرکبیر  فوالد  شرکت 
تندیس  دریافت  به  جایزه  این  در  خود  حضور 
فوالد  شرکت  پنج  جمع  به  و  شد  نائل  بلورین 
فوالد  تعالی سازمانی )شرکتهای  تندیس  دارندۀ 
مبارکه، فوالد خوزستان، فوالد خراسان و ذوبآهن 
شرکت   ، همایش  همین  در  پیوست.  اصفهان( 
فوالد هرمزگان جنوب موفق به کسب تقدیرنامۀ  
افتخارآفرینان  جمع  به  و  شد  تعالی  چهارستارۀ 
پیوست.  جایزه  این  در  مبارکه  فوالد  گروه 

هفدهمین  ارزیابان  تیم  اینکه  از  پس  همچنین 
دورۀ جایزۀ ملی تعالی سازمانی طی سه روز کار 
فشرده و بر اساس مدل EFQM، شرکت ورق 
خودرو چهارمحال و بختیاری را مورد ارزیابی قرار 
دادند، در نهایت این شرکت با کسب امتیاز الزم 

توانست تقدیرنامۀ سهستاره را از آن خود کند.
با کسب تقدیرنامۀ یکستاره جایزۀ ملی تعالی 
مبارکۀ  فوالدسنگ  شرکت  سوی  از  سازمانی 
ویترین  جایزه،  این  دورۀ  هفدهمین  در  اصفهان 

افتخارات گروه فوالد مبارکه کامل شد.

افتخارآفرینی شرکتهای گروه فوالد مبارکه در هفدهمین دورۀجایزۀ ملی تعالی سازمانی

استاندار قزوین: با مدیریت منطقی و انسجام نیروها می توان فقر و محرومیت را ریشه کن کرد

بندرعباس - کیوان حسین پور: شهردار بندرعباس گفت: 
شهر  در  عمرانی  پروژه  از 370  بیش  اخیر  سال  سه  طی 
بندرعباس اجرا شده البته برخی دیگر نیز در دست اقدام 

است.
عباس امینی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: 
و  دولت  مالی  درآمدهای  نیافتن  تحقق  و  اقتصادی  رکود  نباید 
جامعه را نادیده گرفت و قرارداد اجرای پروژه های متعدد را منعقد 
کرد و شهرداری را بدهکار کرد. وی ادامه داد: از هفت هزار هکتار 
مساحت شهر بندرعباس، 25 تا 30 درصد مساحت را معابر تشکیل 

داده اند و طی سه سال گذشته سه میلیون و 967 متر مربع در 
شهر آسفالت ریزی شده است. شهردار بندرعباس اضافه کرد: همه 
پروژه های عمرانی اجرا شده در شهر ناظر فنی داشته و کیفیت 
آنها رصد می شود. وی تصریح کرد: آبنمای موزیکال پارک شهر 
نیز در حال بازسازی و تعمیر است که پس از انجام این امور و 
رفع محدودیت در ارائه خدمات به شهروندان در پارک ها، مجدداً 

راه اندازی می شود.
استقبال شهروندان از المان بندرعباس

امینی زاده خاطرنشان کرد: در خصوص پروژه المان بندرعباس، 

قابل توجه است که این پروژه در دل دریا قرار داشته و سازه ای 
ساخته شده با فلز است و هر سال باید حداقل یک بار تعمیرات 
تعمیر  به  نیاز  پروژه ها  تمام  واقع،  در  شود  انجام  آن  روی  الزم 
و نگهداری دارد. وی تصریح کرد: انتقادات زیادی به ساخت این 
المان به شهرداری شد در حالی که بهره برداری از آن با استقبال 
اغلب شهروندان و گردشگران همراه بوده است. شهردار بندرعباس 
گفت: خسارت های زیادی از سوی برخی افراد متوجه سازه این المان 
شده و حتی نگهبان آن برای جلوگیری از تخریب نشدن آن، آسیب 

جسمی دیده است.

گرگان - دردیدار مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات 
منطقه گلستان با نمایندگان حوزه انتخابی گرگان وآق قال 
در مجلس شورای اسالمی روند پروژه های دردست اقدام و 

برنامه های آتی مخابرات بررسی شد.
مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان 
در نشستی با حضور رمضانعلی سنگدوینی و غالمرضا منتظری 

نمایندگان مردم گرگان و آق قال در مجلس شواری اسالمی پروژه 
های در دست اقدام مخابرات منطقه گلستان را تشریح کرد و در 
مورد اجرای فاز 8 عملیات توسعه ارتباطات سیار در استان توضحات 
مبسوطی ارائه و گفت: با اتمام این پروژه ارتباطات سیار استان با 
.وی  قرار خواهد گرفت  اختیار مشترکان  در  زیاد  بسیار  کیفیت 
همچنین در خصوص فیبر رسانی به نقاط زیادی از مناطق استان 

اشاره کرد و افزود: اولویت ما ارائه خدمات و محصوالت باکیفیت به 
هم استانی ها است بطوریکه درسال 99 با تمرکز بیشتری بر این 
اصل و انتخاب شعار "توسعه و  ارتقاء کیفیت و کمیت محصوالت" 
میخواهیم برای رسیدن به هدف خود تالش مضاعفی داشته و به 
کارکنان خود تاکید کرده ایم تمامی فعالیتها را درجهت تحقق هدف 
در نظر گرفته شده معطوف نمایند.وی با تاکید بر اینکه حمایت 

نمایندگان میتواند در بسیاری از موارد و رفع موانع پیشرفت و توسعه 
مخابرات در استان کارساز باشد گفت: انتظار این است که با توجه به 
تالش مخابرات برای توسعه تجهیزات و امکانات مخابراتی در جهت 
ارائه محصوالت و خدمات مناسب و با کیفیت به مشتریان ، همکاری 
همه جانبه و دوسویه وجود داشته باشد تا بتوانیم به نحو احسن در 

خدمت رسانی انجام وظیفه نماییم .

شورای  مجلس  در  قم  شریف  مردم  نماینده   - قم 
اسالمی: باید فرصت خدمت به مردم و نیازمندان را قدر 

دانست و برای رفع مشکالت آنها تالش کرد.
االسالم  حجه  امداد،  کمیته  خبری  سایت  گزارش  به 
در  قم  مردم شریف  نماینده  ذوالنوری،  والمسلمین مجتبی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه کار در کمیته امداد و 

نهادهای حمایتی فقط یک شغل نیست گفت: این نوع کارها 
عشق می خواهد و اگر نیت خالص باشد قطعا اجر و ثواب 
خواهد داشت. وی با قدردانی از امدادگران و مددکاران این 
با روحیه  افزود: من به حال شما غبطه می خورم که  نهاد 
جهادی و عشق تالش می کنید تا به هر شکل ممکن مشکل 
بندگان خدا را حل کنید. ذوالنوری با بیان اینکه حاجت های 

مردم نعمت های الهی هستند تصریح کرد: باید فرصت خدمت 
به مردم و نیازمندان را قدر دانست و برای رفع مشکالت آنها 
تالش کرد. نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسالمی 
از مدیرکل کمیته امداد استان قم خواست تا نکات الزم را 
برای دفاع از حقوق مددجویان کمیته امداد در مواقع حساس 
به وی یادآوری کند تا وظیفه خود را در مجلس برای صیانت از 

حقوق این افراد انجام دهد.در ابتدای این دیدار اکبر میرشکار، 
مدیرکل کمیته امداد استان قم، گزارشی از عملکرد این نهاد 

در سال گذشته و دو ماهه نخست امسال ارائه کرد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان در دیدار با نمایندگان گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی

نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسالمی :

به حال امدادگران و مددکاران کمیته امداد غبطه می خورم

اجرای بیش از ۳۷۰ پروژه عمرانی در شهر بندرعباس

پاشایی: نشست مشترک شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور،  لیال  تبریز- 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی و نماینده مردم  بناب در مجلس 
شورای اسالمی در خصوص بررسی روند اجرای طرح فاضالب شهر بناب به ریاست 

مهندس جانباز برگزار شد .
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، این نشست مشترک با حضورمهندس جانباز مدیرعامل 

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، حجه االسالم باقری نماینده مردم بناب در مجلس 
شورای اسالمی و مهندس علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد و در خصوص روند اجرای طرح فاضالب شهر بناب  
تبادل نظر گردید .نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسالمی در این نشست، با قدردانی از 
مهندس جانباز و مهندس ایمانلو گفت:  این جلسه فرصت مغتنمی است که به بررسی مسائل 
شهر بناب در خصوص آب و فاضالب بپردازیم . باقری: اکثر روستاهای بناب در فاصله 3 یا 
4 کیلومتری شهر قرار دارند  حجه االسالم باقری همچنین اظهار کرد: ما چند مورد اساسی 
داریم که یکی بحث روستاهای بناب است که اکثر روستاهای ما در 3 یا 4 کیلومتری شهر 
قرارگرفته اند که تقریبا" شامل 20 هزار نفر جمعیت می باشد که الزم است هرچه سریع تر 
فاضالب این مناطق وصل شود و مورد دیگر بحث آب شرب شهر بناب می باشد که ضروری 

است  دراین خصوص نیز اقدامات الزم انجام گیرد .
ایمانلو: روستاهای بناب در مسیر مسکن مهر واقع شده اند 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی نیز در این نشست مشترک، ضمن 
تشکر از مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور و نماینده مردم بناب در مجلس شورای 
اسالمی، در ارتباط با طرح فاضالب روستاهای در مسیر اظهار کرد: شرکت آب و فاضالب 
استان نسبت به مطالعه روستاهای مذکور اقدام کرده است لذا چون این روستاها در مسیر 
مسکن مهر واقع شده اند با برنامه ریزی های انجام شده ان شاء اهلل به نحوی اعتبارات الزم 
تامین گردد. به گفته مهندس علیرضا ایمانلو، در این خصوص باالی 75 درصد کارها انجام 

شده و ایستگاه پمپاژ هم در حال اتمام است . ایمانلواضافه کرد: همچنین یک ایستگاه پمپاژ 
باقی مانده که در صورت اتمام مسیر می توانیم شبکه را اجرا و توسط خط انتقال به تصفیه 
خانه فاضالب موجود متصل کنیم. مدیرعامل شرکت آبفای آذربایجان شرقی اضافه کرد: 
خوشبختانه بناب از جمله شهرهای استان آذربایجان شرقی است که قسمت اعظم شبکه 

فاضالب در آن اجرا و به اتمام رسیده است. 
جانباز: بایستی همیشه در حال اجرای طرح های آب و فاضالب باشیم 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور نیز در ادامه جلسه اعالم کرد: بحث طرح فاضالب 
با توجه به اینکه شهرها همیشه در حال رشد بوده و تمام شدنی نیست، بایستی همیشه در 
حال اجرای طرح های آب و فاضالب باشیم .مهندس جانباز ادامه داد: در بحث یکپارچه سازی 
شرکت های شهری و روستایی رویکرد اصلی این بود که از بروکراسی اداری خارج و مشکالت 
مردم مرتفع گردد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور خاطرنشان کرد: ان شاء اهلل با ظرفیت 
بودجه ای که در قانون بودجه سال 99 در نظرگرفته شده و با تامین اعتبارات الزم و همچنین با 
همکاری متقابل شوراهای اسالمی شهر و روستا و نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسالمی، 
پروژهای فاضالب  را اجرایی کرده و به سرانجام برسانیم .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور 
ضمن  قدردانی از مهندس علیرضا ایمانلو و همکاران وی در شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی افزود: با توجه به روزهای سخت و نزدیک شدن به پیک مصرف و همچنین 
بیماری کرونا، شایسته است که در روند آب رسانی به شهرها وروستاها خدشه ای وارد نشود 

تا بتوانیم با تالش مضاعف به خدمت رسانی به مردم شریف ایران به نحو احسن ادامه دهیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

قسمت اعظم شبکه فاضالب بناب اجرا و به اتمام رسیده است

۱۴


