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نصب بيش از 3200 علمک گاز در 
 هفت ماهه سالجاری در سطح 

استان اردبيل 
شرکت  عامل  مدیر   - اردبیل 
 3 نصب  از  اردبیل  استان  گاز 
پایان  تا  انشعاب   274 و  هزار 

مهرماه سالجاری خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
سردار  اردبیل  استان  گاز  شرکت 

اسماعیلی مدیر عامل این شرکت، با اعالم این خبر افزود: از 
ابتدای سالجاری تاکنون به میزان بیش از 114 کیلومتر شبکه 
گاز به شبکه های گازرسانی استان اضافه شده است که با این 
وجود میزان شبکه گذاری از ابتدای تأسیس شرکت تا کنون 
به بیش از نه هزار و 739 کیلومتر رسیده  و تعداد سه هزار  و 
274 عدد  انشعاب گاز جدید نیز در سطح استان نصب گردیده 
که از این تعداد 1094 علمک در شهرها و 2180 انشعاب گاز 
طبیعی در روستاها نصب شده ، که تعداد انشعابات نصب شده 
در سطح استان اردبیل با احتساب تعداد علمکهای نصب شده 
در سالجاری  به 240 هزار و  562 انشعاب رسیده است. وی 
عملکرد شرکت گاز استان را در هفت ماهه نخست سالجاری در 
حوزه جذب مشترک نیز بدین شرح توضیح داد: در هفت ماهه 
ابتدایی سال جاری 10 هزار و 395 مشترک جدید در بخشهای 
مختلف اعم از خانگی، تجاری جذب این شرکت گردیده است 
که در همین راستا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو تأسیس 
این شرکت به 500 هزار 181 مشترک رسیده است. سردار 
اسماعیلی روستاهای بهره مند ازگاز طبیعی در سطح استان 
اردبیل را 1350 روستا برشمرد و جمعّیت شهری بهره مند 
از گاز طبیعی در سطح استان را صد در صد و جمعیت تحت 
 : افزود  از 95 درصد عنوان کرد و  را بیش  پوشش روستایی 
تمامی ساکنین  که  باشد  می  دارای 29 شهر  اردبیل  استان 
عامل  مدیر  برخوردار هستند.   گاز طبیعی  نعمت  از  شهرها 
شرکت گاز استان اردبیل در رابطه با ارایه خدمات غیر حضوری 
با توجه به شیوع بیماری کرونا گفت: با توجه به شیوع بیماری 
کرونا و ضرورت حفظ سالمت شهروندان و کارکنان، تمامی 
ارایه می شود و  این شرکت به صورت غیرحضوری  خدمات 
کلیه شهروندان می توانند با ورود به وبسایت شرکت گاز استان 
اردبیل به نشانی www.nigc-ar.ir از طریق منو میز خدمت 
الکترونیکی و با وارد نمودن کد اشتراک به خدمات ارایه شده در 

بستر وب دسترسی داشته باشند. 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین:

 به جهت اهميت موضوع پدافند 
غيرعامل در بحث توليد، توزیع و 

انتقال آب آشاميدنی مردم، در این 
شرکت به طور جدی دنبال می شود.

قزوین - به گزارش روابط عمومی؛ داراب بیرنوندی به 
مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل با اشاره به 
شعار مقاومت فعال، تاب آوری حیرت انگیز و ایران قوی 
افزود: دو موضوع اصلی تامین آب سالم و بهداشتی و 
نیز حفاظت از تاسیسات و تجهیزات آبرسانی در پدافند 

غیرعامل مورد توجه قرار می گیرد.
وی ادامه داد: از آنجایی که آب آشامیدنی کاالیی استراتژیک 
و بسیار حساس بوده و هر گونه خللی در جریان فرآیند آن 
می تواند سالمت و بهداشت عمومی را به مخاطره بیندازد، لذا 
مراقبت از این فرایند بسیار مهم بوده و همچنان دنبال می شود. 
بیرنوندی تصریح کرد: مواردی چون حفاظت فیزیکی تاسیسات 
آبرسانی، دوربین های مداربسته، دستگاه اعالم خطر و خبر، 
های  سامانه  تانکرها،  آبگیری  کارت خوان هوشمند  سیستم 
نوین گندزدایی آب آشامیدنی، تابلوهای راه انداز نرم، کنتورهای 
هوشمند، تامین دیزل ژنراتورهای اضطراری و نصب سیستم تله 

متری در راستای استقرار پدافند غیر عامل ایجاد شده است

معاونت خدمات شهر وامور مناطق:

ساماندهی کارگران فصلی و صنوف 
مزاحم در دستور کار قرار دارد

معاون  کریمی  احمد  پندار:  میرزایی  فریبا   - شهریار 
رئیس  رهنما  همراه  به  مناطق  امور  و  شهری  خدمات 
سازمان ساماندهی و مشاغل شهری از ستاد ساماندهی 

مشاغل شهری شهرداری مشهد بازدید نمود.
و  مسائل  جریان  در  نزدیک  از  بازدید  این  در  کریمی 
راهکارهای اجرا شده شهرداری مشهد در راستای ساماندهی 
مشاغل شهری و صنوف مزاحم قرار گرفت. وی در حاشیه بازدید 
از زیر ساخت ها و جلسه با کارشناسان طرح گفت: به یقین بهره 
برداری از اندیشه های تجربه شده می تواند در پیشبرد اهداف هر 
سازمانی اثر بخش باشد و افزود بنا به دستور شهردار محترم 
مبنی بر الگو برداری کارشناسی و دقیق از طرح های موفق اجرا 
شده در دیگر شهرهای کشور، پس از برسی های صورت گرفته 
مشهد  مشاغل شهری شهردار  ساماندهی  ستاد  از  مقرر شد 
بازدید و تجربیات این شهرداری را در شهریار اجرا نمائیم که 

دستاوردهای مفیدی نیز از این بازدید حاصل شد. 

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان

یک پست برق ۴00 کيلو ولت در 
اهواز وارد مدار می شود

برق  شرکت  عامل  مدیر  محمدی:  رحمان   - اهواز 
اینکه فاز اول پست 400  بیان  با  منطقه ای خوزستان 
به 132 کیلو ولت پیروزان اهواز بیش از 90 درصد نصب 
تجهیزات و پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: در ماه های 

پیش رو این پست وارد مدار می شود.
محمود دشت بزرگ بیان کرد: فاز اول پست 400 کیلو 
ولت پیروزان اهواز که در حال نهایی شدن است 315 مگاولت 
آمپر ظرفیت دارد و تعداد خطوط خروجی آن، 4 مدار خط 
132 کیلو ولت است. وی افزود: با وارد مدار شدن پست انتقال 
قابل  افزایش  اهواز  کالنشهر  انرژی  تامین  ظرفیت  پیروزان 
توجهی پیدا خواهد کرد و با کاهش بارگیری از سایر پست 
های مجاور، خاموشی ها نیز کاهش پیدا می کند. مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه برای فاز اول 
این پست بیش از 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت 
بهینه  آور  تاکید کرد: علی رغم هزینه های سرسام  گرفته، 
سازی و توسعه شبکه برق و تنگناهای اقتصادی موجود در 
کشور، چندین پروژه در استان های تحت نظارت این شرکت 
)خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد( فعال است تا در ماه های 

گرم پیش رو، خللی در امر برق رسانی ایجاد نشود.

توجه به سالمندان جامعه، یکی از 
ابعاد مهم مسئوليت های اجتماعی 

پاالیشگاه گاز ایالم است
رئیس  مهدیان:  الهام   - ایالم 
پاالیش  روابط عمومی شرکت 
اینکه  به  اشاره  با  ایالم  گاز 
جامعه  سالمندان  به  توجه 
مسئولیت  مهم  ابعاد  از  یکی 
شرکت  این  اجتماعی  های 
است،گفت: پاالیشگاه گاز ایالم در کنار تولید و اهداف 
اصلی خود ، مسائل و مشکالت جامعه را مد نظر داشته 

و در مقابل آن احساس مسئولیت می کند.
ایالم  گاز  پاالیشگاه  اینکه   بیان  با  کرمیان  منوچهر   
از  در کنار کمک های مادی و معنوی در زمان قبل و بعد 
شیوع بیماری کرونا به اقشار کم بضاعت و جامعه محلی، به 
واحد  این  افزود:  است،  داشته  ای  ویژه  توجه  نیز  سالمندان 
صنعتی  عالوه بر اقشار نیازمند و جوامع محلی ، سالمندان را 
که یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند، فراموش نکرده و 
در جهت ایجاد روحیه شوق و امید در میان آنان که نیازمند 
مهر و محبت از سوی جامعه هستند، اهتمام ورزیده است. 
راستای  در  ایالم  گاز  پاالیش  اینکه شرکت  به  اشاره  با  وی 
مسئولیت های اجتماعی و احترام به سالمندان جامعه ، تعداد 
سالمندان  بین  در  شلوار  و  پیراهن  شامل  لباس  دست   30
یکی از مراکز بهزیستی در شهرستان ایوان کمک کرده است، 
اظهار داشت: این واحد صنعتی در طول سال های گذشته در 
افزار و غیره   بهداشتی، نوشت   ، اقالم خوراکی  توزیع  زمینه 
در روستاهای اطراف و شهر چوار اقدامات مثبتی انجام داده 
است و  هم اکنون هم در برنامه های خود استمرار و توسعه 
فعالیتهای حوزه مسئولیت های اجتماعی   را بصورت مدون و 

ساختار یافته در دستور کار قرار داده است.

اخبار ایراناخبار ایران درخشش گروه فوالد مبارکه  در پنجمين اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال
اصفهان - یحیی مرادیان: گروه فوالد مبارکه متشکل از 
شرکتهای فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان و فوالد سنگان در 
پنجمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال،  نشانهای 

عالی این اجالس را  درو  کردند.
فوالد مبارکه به سیستم مدیریت مشارکتی،  مجهز است

کمیتۀ ارزیابی این اجالس سراسری، با اهدای نشان عالی مدیر  
از عملکرد مدیریتی مهندس حمیدرضا عظیمیان  سال 1399 
مدیر عامل فوالد مبارکه تقدیر کرد.    در حاشیۀ برگزاری این  
اجالس که با حضور خداداد غریبپور رئیس هیئت عامل ایمیدرو 
و معاون وزیر صمت، دکتر کالنتری معاون رئیسجمهوری، دکتر 
مونسان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، فرماندار تهران و تنی 
چند از مسئولین کشوری در مرکز همایشهای دیپلماتیک وزارت 
امور خارجه برگزار شد، سید مهدی نقوی، معاون تکنولوژی فوالد 
مبارکه، که به نیابت از مهندس حمیدرضا عظیمیان در  آن حضور 
یافته بود، اظهار کرد: فوالد مبارکه مفتخر است که امسال نیز نشان 
عالی مدیر سال را دریافت میکند. وی تصریح کرد: با وجود مدیریت 
و مدلهای مدیریتی این مجموعه که دارای ظرفیتهای بسیار زیادی 
است و همچنین توان فکری موجود در بدنۀ سازمان، مدیریت 
ارشد، معاونین و مدیران فوالد مبارکه، کسب چنین افتخاری دور 
از انتظار نیست. نقوی با تأکید بر اینکه بحث مدیریتی و جایگاه 
آن بالطبع در خلق ارزش تأثیرگذار است، ادامه داد: شرکت فوالد 
مبارکه به سیستم مدیریت مشارکتی و مدیریت همهجانبه مجهز 
است و توانسته تمامی مشکالت خود را مدیریت و راهبری کند؛ 
بهطوریکه همراهی تمامی بدنۀ سازمان در فرایند تصمیمسازی، 
فضای مناسبی برای مدیریت ارشد سازمان ایجاد کرده تا بهترین 

تصمیمها را اتخاذ کند. وی افزود: در سیستم مدیریت فوالد مبارکه 
تدوین برنامههای استراتژیک همواره با حضور مقام ارشد سازمان 
با  نیز در یک ماراتن دوروزه  انجام شده است. در سال گذشته 
حضور مدیرعامل و تمام مدیران شرکت استراتژیهای سال جاری 
مدیریت  واقع  در  نقوی،  گفتۀ  به  شد.  تدوین  مبارکه  فوالد  در 
شرکت شخصا در فرایند تصمیمگیری و تدوین استراتژی فوالد 
مبارکه شرکت داشت و در سال 99 مأموریت و چشمانداز فوالد 
مبارکه بازنگری و با مفاهیم جدید نوشته شد. معاون تکنولوژی 
فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه فرایند مدیریت فوالد مبارکه همواره 
پویا بوده است ادامه داد: این شرکت در حال احداث رصدخانۀ 
استراتژیک و مدیریت است تا بتواند محیط خارج از مجموعه را 

نظاممند رصد کند. ضمن اینکه شرکت مفهوم طرح دیجیتال و 
مدیریت  توسط  تصمیمگیری صحیح  برای  اطالعات  جمعآوری 
ارشد سازمان را برنامهریزی کرده و اعتقاد دارد در سالهای آینده با 
کیفیتی بهتر فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری و راهبری شرکت 

را ادامه خواهد داد.
پیادهسازی و اجرای نظامهای تحولی و مدیریتی در 

فوالد هرمزگان از اولویتهای اصلی
رضا صفریان مدیر روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان نیز 
در حاشیۀ برگزاری این اجالس گفت: امروزه یکی از مهمترین 
اصولی که میتواند سازمانها را به سمت تحقق اهداف و برنامههای 
خود سوق دهد، نظاممند کردن ساختارها و فرایندهاست. صفریان 

افزود: پیادهسازی و اجرای نظامهای تحولی و مدیریتی ازجمله 
نظام مدیریت استراتژیک، انواع استانداردهای سیستمهای مدیریت 
و نظامهای مشارکتی کمک میکند سازمان در شرایط گوناگون، 
تغییرات درونی و تحوالت محیطی، همواره در  از هرگونه  فارغ 
مسیر تعریفشده حرکت کند. مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
هرمزگان با اشاره به نقش مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در 
پیادهسازی استانداردهای مدیریتی در این شرکت گفت: شرکت 
فوالد هرمزگان توانسته است با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران 
ارشد و با برنامهریزی مناسب از حدود سه سال پیش تاکنون، به 
دستاوردها و موفقیتهای مهمی دست پیدا کند و این امر مرهون 
مشارکت، همراهی و همدلی کارکنان سختکوش شرکت فوالد 

هرمزگان و رهبری مدیریت ارشد سازمان بوده است.
دریافت تندیس و عنوان »مدیر سال« مرهون تالش همۀ 

کارکنان فوالد سنگان
در حاشیۀ این مراسم که بعد از ظهر روز سهشنبه 22 مهرماه 
1399 برگزار شد، علی امرایی مدیرعامل شرکت صنایع معدنی 
فوالد سنگان هم گفت: تالش همۀ کارکنان در شرایط سخت 
تحریم و شیوع بیماری کرونا به کسب این موفقیت انجامید که 
از همۀ این عزیزان قدردانی میکنم. گفتنی است پنجمین دورۀ 
اجالس نشان عالی مدیر سال با همکاری دانشگاهها، سازمانها، مراکز 
و مؤسسات علمی و تحقیقاتی کشور با هدف آگاهی و دستیابی 
بهعنوان  یافتههای علمی مدیریتی،  و  به جدیدترین دستاوردها 
بزرگترین رویداد مدیریتی کشور برگزار شد. نشان عالی مدیر سال 
به مدیرانی اهدا میشود که در زمینۀ پایداری کسبوکار، خالقیت، 

نوآوری و اشتغالزایی بهویژه در شرایط تحریم موفق بودهاند.

قم - فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری جاعالن  288 
قطعه کارت بانکی در قم خبر داد.

 سردار "سید محمود میرفیضی" در گفت و گویی اظهارداشت: 
فضای سایبر به جهت فرصت هایی که ایجاد کرده است همواره 
با شیوه های  بوده و  مورد توجه مجرمان و کالهبرداران سایبر 
مختلف دارایی های مردم را به یغما می برند. وی افزود :یکی از این 
شیوه ها ،اسکیمینگ و یا کپی کردن کارت های بانکی مشتریان 
است. فرمانده انتظامی استان با اشاره به دستگیری 2نفر متهم 
توسط پلیس فتای این فرماندهی بیان داشت:این متهمان با اجاره 
یک باب مغازه لوازم آرایشی و بهداشتی در یکی از خیابان های 
پر تردد شهر قم  و با تهیه و نصب دستگاه اسکیمر ، پس از خرید 
مشتریان در یک فرصت مناسب ، کارت های بانکی آنها را کپی 
و با شیوه های خاصی اطالعات کارت ها را بر روی کارت های 
خام منتقل می کردند. سردار میرفیضی باشاره به اینکه متهمان 
حدودا 25 30 و ساله هستند و یکی از آنها ساکن قم و سابقه دار 
و همدست وی اهل یکی از استان های غرب کشور است،افزود: 

این افراد پس از کپی کردن تعداد 288 قطعه کارت مربوط به 
همین تعداد مشتری قصد داشتند در صبح روز دستگیری مغازه 
را تخلیه و با خرید های مختلف از جمله ، خرید از طالفروشی ها، 
متواری شوند. وی گفت:متهمان با سرعت عمل و اشراف اطالعاتی 
دقیق ماموران پلیس فتای قم، قبل از تکمیل فرایند جرم و خالی 
کردن حساب های بانکی مردم، دستگیر شدند. فرمانده انتظامی 
استان قم برای جلوگیری از این شیوه مجرمانه توصیه کرد:کسبه 
بایستی دستگاه کارت خوان را در اختیار مشتری ها قرار دهند تا 

خود مشتریانپس از خرید، کارت کشیده و رمزشان را وارد کنند.

گرگان - دکتر عبدالرضا دادبود شهردار گرگان در دویست و 
پنجاه و پنجمین جلسه رسمی شورای اسالمی شهر گرگان با 
تشکر از دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان اظهار داشت: 
دارد  که وجود  تمام محدودیت هایی  باتوجه  داریم  اعتقاد 
مدیریت بحران کار بسیار دشواری است و فشار ویژه ای بر 
مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان در بخش های مختلف 
وارد کرده که الزم می دانم به پرسنل زحمتکش دانشگاه 

علوم پزشکی و جامعه پزشکی خداقوت عرض می کنم.
دادبود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سالمت استان 
گلستان افزود: همانند گذشته آمادگی داریم برای پیشبرد اهداف 
دانشگاه علوم پزشکی در راه مدیریت بحران تا جایی که در توان 
ما باشد در کنار این مجموعه باشیم و بتوانیم در راستای کنترل 
این بیماری قدم های سازنده ای برداریم.وی با بیان اینکه در حوزه 
مدیریت شهری اتفاقات خوبی صورت گرفته بیان کرد: پس از ابالغ 
فرمانداری مبنی بر تعطیلی تمامی پارک ها و تفرجگاه های سطح 

شهر، ممنوعیت ورود به این مکان ها را اعالم کردیم و همچون 
گذشته ضدعفونی اماکن و وسایل مربوط به شهرداری در سطح شهر 
مرتب انجام می شود.دادبود با اشاره به حضور رئیس مرکز بهداشت 
شهرستان گرگان گفت: مجموعه شهرداری و مرکز بهداشت در 
بسیاری موارد همراهی و همکاری نزدیک با یکدیگر دارند.وی در 
پایان بیان کرد: با توجه به ارتقای سطح همکاری ها میان ایران و 
چین آمادگی داریم در صورت نیاز و امکان از ظرفیت انعقاد توافقنامه 
خواهرخواندگی با شهر گوانگژو چین در حوزه بهداشت و درمان 

به ویژه مقابله با ویروس کرونا همکاری های الزم را داشته باشیم.

برق  شرکت  انسانی  منابع  معاون   - کرمانشاه 
منطقه ای غرب به تشریح عملکرد این معاونت در 

سه ماهه دوم سال 1399 پرداخت.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب، "قباد 
شیرزادی" معاون منابع انسانی این شرکت به تشریح عملکرد دفتر 
مدیریت استراتژیک و بهره وری پرداخت و گفت: عملکرد 51 دستگاه 
اجرایی در سال 98 مورد بررسی قرار گرفت و شرکت برق منطقه ای 
غرب برای سومین سال پیاپی حائز رتبه اول از بین دستگاه های 
اجرایی استان کرمانشاه در مجموع امتیازات شاخص های اختصاصی 
و عمومی جشنواره شهید رجایی شد که جا دارد از همه همکاران 
خود در برق غرب به خصوص همکاران دفتر مدیریت استراتژیک و 
بهره وری که تالش مضاعف و نقش مهمی در کسب این افتخار را 
داشتند، قدردانی نمایم. وی افزود: برگزاری آزمون ارتقاء بخش شغلی 
با محوریت دانشگاه شهید عباسپور و نظارت برق منطقه ای غرب 
برای تعداد 17 نفر از همکاران شرکت، شناسایی و ارتباط با مراکز 

آموزشی جهت بهره مندی همکاران از خدمات آموزش غیر حضوری 
مجرب،  اساتید  از  بهره مندی  و  دوره ها  کیفیت  حفظ  رعایت  با 
برگزاری 20 عنوان دوره آموزشی اختصاصی و عمومی به صورت 
غیرحضوری)آنالین و آفالین(، برگزاری سمینار آموزشی سیستم 
مانیتورینگ نقاط داغ سیم پیچ ترانسفورماتور و پذیرش 28 دانشجو 
به عنوان کارآموز در شرکت برق منطقه ای غرب با رعایت پروتکل های 
بهداشتی بخشی از عملکرد این معاونت در دفتر برنامه ریزی نیروی 
انسانی و آموزش است. شیرزادی با اشاره به برگزاری 4 عنوان دوره 
دوره  برگزاری  ساخت:  خاطرنشان  حضوری  به صورت  آموزشی 
آموزشی سیستم DCS در پست 230 کیلوولت کامیاران، برگزاری 
دوره رله های حفاظتی نسل پنجم زیمنس در پست 230 کیلوولت 
کامیاران، برگزاری دوره اسکادای اضطراری و آموزش اپراتور مرکز 
کنترل، برگزاری دوره اسکادای اضطراری وآموزش اپراتور شرکت 
توزیع دوره هایی هستند که به صورت حضوری برگزار شده اند، از دیگر 

فعالیت های دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش بوده است.

آمادگی شهرداری گرگان برای تداوم و افزایش دستگیری جاعالن  288 قطعه کارت بانکی در قم
همکاری ها در راستای کنترل ویروس کرونا

توسط معاون منابع انسانی : عملکرد سه ماهه دوم معاونت منابع 
انسانی شرکت برق منطقه ای غرب در سال جاری تشریح شد

آذربایجان شرقی - فالح: عضو شورای شهر تبریز گفت: سیاست شورا و شهرداری 
در موضوع پروژه ها انسان محوری آنها است اما در پروژه های ساختمان سازی در 
محالت و معابر تبریز، عموما مصالح ساختمانی تمام پیاده روها را تصرف کرده است 
و تا خود خیابان آمده است و موضوع تنش عصبی و امنیتی و خطرات جانی برای 
شهروندان ایجاد کرده است و یا گودبرداری های صورت گرفته خسارت جانی و 
مالی به مردم می زند. به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی به نقل از روابط 
عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی شهر تبریز، سونیا اندیش افزود: در اکثریت 

پروژه ها ایمن سازی صورت نگرفته و این موضوع خطرات جانی برای مردم دارد.
از سربازان امریه آتش نشانی بیگاری می کشند

ایـن عضـو شـورای اسـالمی شـهر تبریز اضافـه کرد: سـربازانی کـه در شـهرداری به 
صـورت امریـه کار مـی کننـد متاسـفانه برخـی از مسـئولین با این سـربازها بعضـاً رفتار 
مناسـبی ندارنـد. اندیش تاکیـد کرد: برخی از مدیـران حتی کارهای شـخصی خود را به 
آنهـا مـی سـپارند! و در یکـی از ایسـتگاه های آتشنشـانی از این جوانان بیگاری کشـیده 
مـی شـود. وی گفـت: ضـروری اسـت ایـن موضـوع بـه مدیـران ابالغ شـود تا نسـبت به 

اصـالح رفتـار خـود اقداماتی انجـام دهند.
بودجه هزینه شده در لوپ توانیر حیف و میل شده است

فریـدون بابایـی اقدم دیگر عضو شـورای شـهر تبریـز  نیز طی تذکری گفـت: از لوپ 
توانیـر بازدیـدی شـد کـه در ایـن طـرح بودجـه ای حیـف و  میل شـده که بایـد در این 
راسـتا نظـارت هایـی ترتیـب داده شـود. وی اضافـه کـرد: ایـن موضوع پیشـتر در صحن 
شـورا مطـرح شـده اسـت کـه همچنـان بی جـواب باقی مانـده اسـت. این عضو شـورای 

اسـالمی شـهر تبریـز افزود: خواهش می کنم شـهردار فرد خاطی در این پـروژه را جریمه 
و برخـورد کنـد و یـا دکتر قلیزاده در این خصـوص ورود کند.محرم محمدزاده دیگر عضو 
شـورای شـهر تبریـز نیـز اظهـار کـرد: درآمـد شـهرداری از عـوارض و فـروش پروانه کم 

خواهـد شـد و قطعـا آینـده کارکنان را با مشـکل مواجه خواهند شـد.
شهرداری اجازه ی فروش گنجینه های شهری را ندهد

وی اضافـه کـرد: متاسـفانه شـهرداران مناطـق بـه دنبـال کسـب درآمـد از راه هـای 
دیگـری نیسـتند و تنهـا کاری کـه مـی کنند فـروش زمین های بـا ارزش بـوده که الزم 
هسـت شـهرداری اجـازه ی فـروش گنجینـه های شـهری را ندهـد. محمـدزاده با تاکید 
بـر اینکـه اجـازه فـروش ارزان زمین هـای شـهری را ندهید، گفـت: سال هاسـت که قول 
سـازمان سـرمایه گذاری و مشـارکت را داده انـد، مدیریت سـرمایه گذاری در شـهر داریم 
ولـی اجـازه حضور سـرمایه گذاران را نمی دهیم و تنهـا می خواهیم خودمان شـهر را اداره 
کنیـم! محمـدزاده گفـت: متاسـفانه بـه جان بیـت المـال افتادیـم و این موضوع بسـیار 

نگران کننده اسـت.

در تذکر اعضا شورای اسالمی شهر تبریز مطرح شد؛

تامین هزینه های شهرداری با فروش بیت المال صورت می گیرد

۱۴


