دریچه
معاونت خدمات شهر و امور مناطق خبرداد:

جمعآوری زبالهگردها و مراکز
تفکیک غیربهداشتی زباله

افزایش ارسال نفتگاز به نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن

قطعی آب برخی از شهرستانهای گیالن طی روزهای آینده

اردبیل /مینا مرادزاده:مدیرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهاردبیلازافزایش83درصدارسالنفتگازبهنیروگاهسیکل
ترکیبیسبالندرسهماههگذشتهسال۹۹خبرداد.سیدحجتمدنیدرموردارسالنفتگازبهنیروگاهسیکلترکیبیسبالنگفت:
درسهماههگذشتهسالجاری۶8،میلیونلیترنفتگازازطریقخطوطلولهازانبارنفتاردبیلبهنیروگاهانتقالیافتهکهاینمقداردر
مقایسهبامدتمشابهسالقبل83درصدافزایشداشتهاست.
ویافزود:علتاصلیاینافزایششروعذخیرهسازیبهموقعسوختزمستانیدرمخازننیروگاهاست.مدیرمنطقهاردبیلهمچنین
دربارهمصرفنفتگازبخشغیرنیروگاهیگفت:مصرفبخشغیرنیروگاهیاینفرآورده،دربازهزمانییادشدهمتوسطروزانهبهمقدار
۶۶۰هزارلیتربودهاست.

گیالن /گروه استانها:مدیرعاملشرکتآبوفاضالبگیالنگفت:درپیعملیاتاجراییبهرهبرداریازدومینتصفیهخانهآب
گیالن،مردمممکناستباقطعیویاافتفشارآبمواجهشوند.
حسنحسینیدرنشســتخبریاینســازمانکهدرســالناجتماعاتتصفیهخانهبزرگاســتانبرگزارشــد،ازبهرهبرداری
دومینتصفیهخانهبزرگگیالندرتیرماهســالجاریخبردادوگفت:بهدلیلعملیاتاجراییبرایواردمدارشــدناینتصفیه
خانهبرخیازشهرســتانهایگیالنازجملهرشــتوانزلیوشهرســتانهایشــرقگیالنباافتفشــارآبویاقطعیمواجه
باحداقلمشکالتســاعاتراسپری

خواهندشــد.ویافزود:تمهیداتیاندیشیدهشدهاســتتامشترکیندراینشهرســتانها
کنند.
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شهریار  /سحر مصطفویآرام
aaramm69@gmail.com

معاونتخدماتشهروامورمناطقازجمعآوری
زبالهگردهاومراکزدپووتفکیکغیربهداشــتی
زبالههایخشــکخبرداد.کریمی،بااعالمخبر
فوقافزود:درراستایاجرایمصوباتستادملی
مبارزهباکروناواجرایدستوردادستانشهریار
عواملحوزهمعاونتخدماتشهروامورمناطق
شهرداری،نســبتبهجمعآوریاقدامکردهاند
ضمناینکهفرآیندجمعآوریوساماندهیاین
قشردربازههایزمانیمختلفدرحالاجراست.
مدیرکل اداره کل منابع طبیعیوآبخیزداری
زنجان اعالم کرد:

بهرهبرداران با توجه به ظرفیت
پروانه چرای دام اقدام کنند

مدیرکلادارهکلمنابعطبیعــیوآبخیزداری
اســتانزنجانگفت:بهرهبرداریازمراتعطبق
ســنواتگذشــتهبراســاسپروانهچرایدام
صورتمیگیردوضروریاســتبهرهبردارانبا
توجهبــهظرفیتپروانهچــرایداماقدامکنند.
خلیلآقاجانلو،بااشارهبهاینکهبهرهبرداریازمراتع
براساسپروانهچراستگفت:طبقسنواتگذشته
افرادذینفعشناساییشدهوپروانهچرابادرنظر
گرفتنظرفیتمرتعصادرمیشــود.ویتاکید
کرد:برایجلوگیریازتخریبمراتعوعرصههای
ملی،جوامعمحلیظرفیتچرایدامدرمراتعرا
رعایتکنند.مدیــرکلادارهکلمنابعطبیعیو
آبخیزداریاستانهمچنینبابیاناینکهدرمناطق
ییالقیورودوخروجدامکام ً
الکنترلمیشــود
گفت:درمناطقروستایینیزباکمکگزارشات
مردمیوگشتهاییکهدرعرصهحضوردارنداین
امررصدمیشود.
اینمقاممسئولبهنقشاثرگذاردهیارانوشورای
روستاهادرکنترلچرایداموممانعتازوروددام
مازادبهمراتعاشارهکردوافزود:باتالشهمکاران
دراینادارهکلدرصددهستیمتاساکنانمناطق
مختلفرابادیگرظرفیتهایمراتعآشناسازیم.
بهگفتهآقاجانلومراتععالوهبرتأمینعلوفهدامها
میتوانددرحفظآبوخاک،اکوتوریسمومسائل
زیســتمحیطیکشــتگیاهاندارویینقش
موثرتریداشتهباشــد.مدیرکلادارهکلمنابع
طبیعیوآبخیزداریاستاندرادامهخاطرنشان
کرد:درحالحاضربهصورتآزمایشیوترویجی
کاشــتگلمحمدیبهصورتدیــمدرزنجان
آغازشــدهاســت.ویبهاقداماتصورتگرفته
درخصوصتقویتمراتعهماشــارهکردوگفت:
اصالحواحیایمراتعیکیازبرنامههایمحوری
ادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانزنجان
دراینراستابهشمارمیآید.آقاجانلواظهارداشت:
قرق،کودپاشیوبذرپاشــیوکپهکاریازجمله
اقداماتیاستکههمهسالهوبااعتباراتصندوق
توسعهملیواعتباراتاستانیاجرامیشود.

وزیرآموزشوپرورشبابیاناینکهباایجادشبکه«شاد»
همهآموزشهادربسترشبکهامنداخلیانجاممیشود
گفت:برایسالتحصیلیجدیدهمبرنامهریزیمیشود
تااگرمدرسهتعطیلشد،چطورواگربرقراربودچگونه
آموزشهاادامهپیــداکند.محســنحاجیمیرزایی
دردیداربانمایندهولیفقیهدرهمــدانبابیاناینکه
جمهوریاســالمیایرانواکنشهوشمندانهایرادر
قبالویروسکروناازخودبروزداداظهارکرد:درحوزه
آموزشســرعتواکنشکمیتوکیفیــتوواکنش
متناسببااینپدیدهقابلتوجهبودهاست.ویبابیان
اینکهبهمنماهوقتیبابیماریکرونامواجهشدیمدر
اسفندماهمدارستعطیلشــدگفت:درهمینراستا
وبهمنظورآموزشدانشآمــوزاندرکمترازیکماه
برنامههایتلویزیونیآغازشد.وزیرآموزشوپرورش
بابیاناینکهبیــشاز۹8درصدپوشــشجغرافیایی
برنامهتلویزیونیراداشــتیموامکاندانلودبرنامههاو
آموزشهانیزمیســربودافزود:یکمــاهپیشآماری
ارائهشدمبنیبراینکهبیشاز۲۷میلیونباربرنامههای
تلویزیونیدانلودشــدهبودند.ویباتاکیــدبهاینکه
بهاینفکرافتادیمبرایرفعابهــاموتردیدهاارتباط
تعاملیبیندانشآموزانومعلمانفراهمشــودگفت:
خوشــبختانهسکویمناســبیتولیدشــدوبیشاز
۱3.۵میلیوننفرازمعلمان،مدیرانودانشآموزانبه
شبکه«شاد»پیوســتند.حاجیمیرزاییبابیاناینکه
برایکســانیکهامکانارتباطباتلویزیونواینترنت
نداشتندبســتههایخودآموزفراهمشدافزود:در۱۱
استاننیزمعلمانسرکالسحضوریافتند،ازسویدیگر
دراینمدتکوتاهسامانهآموزشیشادظرفیتبومی

با«شاد»آموزشهادربسترامنداخلیانجاممیشود

خوبیرابهکشوراضافهکرد.ویبااشارهبهاینکهدراین
شبکهمیتوانیمبامدیرانارتباطزندهبرقرارکنیمگفت:
درحالحاضریکرســانهجدیدبهرسانههایکشور
افزودهشدهکهدرشــرایطفعلینیزبهفکربرنامههای
تربیتیبرایاوقاتفراغتدانشآموزاندرایامتابستان
هســتیم.وزیرآموزشوپرورشبیانکرد:حالکهبه
زیســتبومجدیدواردشــدهایمبهدنبالاستفادهاز
ظرفیتجدیدهســتیمالبتههیــچچیزجایکالس

یک رســانه جدید به رسانههای
کشور افزوده شده که در شرایط
فعلی نیــز به فکــر برنامههای
تربیتی بــرای اوقــات فراغت
دانشآموزان در ایام تابســتان
هستیم

حضوریرانمیگیرداماباتوجهبــهموقعیتکنونی
ناگزیربهاستفادهازاینشــیوههستیموبایدحداکثر
استفادهراازظرفیتهاراداشتهباشیم.ویبابیاناینکه
درحالحاضرمحتوایتمامدروسدرشــبکه«شاد»
دردسترساستابرازامیدواریکردباتالشمجموعه
آموزشوپرورشکاریاثرگذاروماندگارارائهشــود.
حاجیمیرزایی،بااشــارهبهاینکهدراینمدتتجربه
کشــورهایدیگرقابلتوجهبودهاســتبیانکرد:در

اجالســیکهبینوزاریآموزشوپرورشکشورهای
اســالمیبهصورتمجازیبرگزارشدتقریباًهیچیک
ازآنهاکارمتمایزیانجامندادهبودندبنابراینایجاد
شبکهشاددرکشــورموضوعیقابلتوجهاست.وزیر
آموزشوپرورشبااشــارهبهاینکهباعملیاتیکردن
رتبهبندیمعلمانحقوقاینقشــرعادالنهمیشود
تصریحکرد:دولتهمراهیخوبیدراینزمینهداشتهتا
منزلتمعلمانحفظشود.

فوالدشهر
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان انجام شد:

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران خبرداد:

سرپرستدانشگاهآزاداسالمیلنجانبااشارهبه
نگاهویژهدانشگاهآزاداســالمیبهتحصیلوعلم
تصریحکرد«:دانشــگاهآزادبابسترســازیبرای
اشــتغالدانشبنیانولزوماهمیتنقشآفرینی
فعالدرعرصهمهارتآموزی،بهســمتدانشگاه
کارآفریندرحرکتاست».داودیباتبیینهدف
راهاندازیمدرســهعالیمهارتیطراحیدوخت
خاطرنشانکرد«:درمدرسهعالیمهارتیطراحی
دوخت،تمامآموزشهابرپایهکاربردیومهارتی
اســتوهنرجویانمیتوانندپــسازگذراندن
دورههایآموزشی،مشــغولبازارکارشوند.دبیر
شوراینظارتوهماهنگیسماءاصفهانتصریح
کرد:کارتیمیجوهرهکارآفرینیویکیازعوامل
کلیدیورمزپیشرفتهرسازمانیبهشمارمیآید.

برداشتوتلقیماازارثیهعمدتاًدرحوزهملکوپولاستاما
«فاطمهمصطفوی»ارثیهایبرایشباقیماندهکهاینروزهامحل
درآمدوگذرانزندگیاششدهوباآن۱۲فرزندخودرابزرگکرده
است.پدرخانممصطفوی،اززنبورداراناستانزنجانبودکهاز
همانکودکیدخترخودرابااینکارآشناوپسازوفاتنیزبرایاو
زنبوربهارثگذاشت.ارثیکهخانممصطفوی۵۰سالاستبهآن
میپردازدوبعدازازدواجباهمسرشرجبعلیشجاعی،امروزآن
رادرشهرستانکوهسارادامهدادهوداراییکزنبورستاناست.
آنهاهماکنون8۰کندویعسلدارندکهدرطولسالدرباغخود
ازآنهانگهداریمیکنندودرفصلتابستاننیزبهکوهستانهای
اطرافطالقانیااستانزنجانانتقالمیدهندتابتوانندمحصول
بهتریداشتهباشند.عسلتولیدیاینخانوادهاینروزها
مشتریهایخاصخودحتیازدیگرکشورهاراداردومحلکسب
وروزیاینخانوادهاست.
عکس :مهدیه کرمانی/خبرگزاری فارس

021 - 88016649 88356308
031 - 32274793 32274792

استان همدان مطرح کرد:

برق رایگان برای کشاورزان
و واحدهای صنعتی صرفهجو

همدان  /گروه استان ها

عکس خبر
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مشهد

فوالدشهر /سانازقریشــوندی:مدرسهعالی
طراحیودوختباحضورمســئوالناســتانو
شهرســتانلنجانوتعــدادیازعالقهمندانبه
حوزهصنایعدستیدرسالناجتماعاتساختمان
آموزشیدانشــگاهآزاداســالمیلنجانواقعدر
فوالدشــهربرگــزارشــد.سیدمســعودداودی
تأســیسوراهاندازیمدارسعالــیمهارتیرااز
اهدافعالیهدانشگاهآزاداسالمیلنجانبرشمرد
واظهارکرد«:شناختکســبوکارهاینوینو
گســترشدانشهایمهارتی،ارتقایمهارتهای
عمومــیوحرفهای،افزایشســطحکارآمادگی
افرادجهتورودبهبازارکارواشــتغالوتوســعه
وتقویتکاربردفناوریهــاینویندرحوزههای
مهارتیازاهدافمدارسعالیمهارتیهستند».

ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ آﮔﻬﻰ ﻣﻔﻘﻮدى :

Provinces

وزیرآموزشوپرورش در دیدار با نماینده ولیفقیه در همدان:

افتتاح مدرسه عالی طراحیودوخت در دانشگاهآزاد اسالمی

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮاﻣﻰ آﯾﺎ
ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ﻣﺪارك
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ؟
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استانها

کوتاه از استانها

نقش پایداری تولید شرکت پاالیش گاز شهید هاشمینژاد

مشــهد  /زهرا آخوندی:مدیــرهماهنگیو
نظارتبرتولیدشــرکتملیگازایــرانگفت:
شرکتپاالیشگازشهیدهاشمینژادباپایداری
تولیدنقشبســزاییدرعملکردشرکتملیگاز
ایرانبهلحاظتأمینگازطبیعیمشــترکانایفا
میکند.مهندسمســعودزردویاندرحاشــیه
بازدیدازاینپاالیشــگاهافزود:باتوجهبهاینکه
اینشرکتاســتراتژیترینپاالیشــگاهکشور
درمنطقهشــمالوشمالشــرقدرتأمینگاز
مشترکاناست،اینمجتمعدرزمستانسال۹8
جزوپایدارترینپاالیشگاههایگازیکشوربودو
باعثشدهموطناندرصحتوآسایشزمستانرا
پشتسربگذرانند.ویبااشارهبهشرایطحاکمبر
کشوربهلحاظویروسکرونااظهارداشت:همکاران

بایدبهمسائلایمنیعملیاتتوجهکنندوباتوجه
بهشرایطخاصکشــورلزوممقابلهوپیشگیری
ازشیوعبیشــتربیماریکروناازاهمیتخاصی
برخورداراســتوبرایمــاازاولویتهایاصلی
عملیاتبودهتاباصحتوســالمتازاینشرایط
عبورکنیم.
اینمقاممسئولدرخصوصطرحمهموتاثیرگذار
کاهشگازهایارسالیبهمشعلبیانکرد:کاهش
گازهایارسالیبهمشعلبهدودلیلمسائلزیست
محیطیوکاهشآالیندگیوهمچنینمســائل
اقتصــادیازاهمیتخاصیبرخورداراســتکه
خوشبختانهبااقداماتخوبواساسیانجامشده
درپاالیشگاهگازشهیدهاشمینژاداینمیزانبه
حداقلممکنرسیدهاست.

اصفهان
در بازدید نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی از پاالیشگاه اصفهان مطرح شد:

جامه عمل پوشاندن به شعار سال

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻮﻧﺪ ﺳﭙﺎﻫﺎن اﺻﻔﻬﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  5065و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14000293354
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻮﻧﺪ ﺳﭙﺎﻫﺎن اﺻﻔﻬﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺛﺒﺖ  5065و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14000293354دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  1399/4/9در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎﺷﺎن
 ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي  ،ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن ،ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮك ﻧﺎﺟﯽ آﺑﺎد  ،ﮐﻮﭼﻪ ﻓﺮﻋﯽ دوم  ،ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯿﺨﮏ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
 ،ﭘﻼك ، 33ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﻔﯽ - 1ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 8719336484ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ -1 :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان -2اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﺎن -3اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
 -4ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن1397
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

نمایندهمردم
نسل فردا /گروه ایران
اصفهاندر
news@ naslefarda.net
مجلــس
شورایاسالمیضمنبازدیدازشرکتپاالیشنفت
اصفهانودیداربامدیرعاملومعاوناناینشرکتو
بابیاناینکهنزدیکبهنیمیازاقتصاداســتانرا
بخشصنعتدربرگرفتهاستتصریحکرد:شرکت
پاالیشنفتاصفهانازجملهمجموعههاییاست
کهجایگاهمهمیدرتولیدواقتصادکشــوردارد.
ازاینرواعتقادمابرایناســتکهاینشــرکت
میتواندباعنایتبهظرفیتهایموجوددرزمینه
توســعهوجذبنیروهايبومياستاننیزبیشاز
پیشنقشآفرینباشد.
مهدیطغیانی،ضمنقدردانیازدستاوردهاوتالش
مدیرانوشرکتپاالیشنفتاصفهاناظهارداشت:
بهنوبهخودازمدیرانوکارگرانعزیزاینشرکت
تشکرمیکنموبهایشانخداقوتمیگویمچراکه
اینعزیزاندرواقعدرخطمقــدمجبههتولیدو
ایجادارزشدراقتصادکشورمشغولفعالیتاند.
ایننمایندهمــردماصفهاندرمجلسشــورای
اســالمیتأکیدکرد:نمایندگانمجلسبراساس

رســالتیکهبردوشدارندهرجاکهنیازبهاصالح
قوانینورفعموانــعقانونیتولیدباشــدازهیچ
همکاریوتالشــیمضایقهنمیکنندوبهگونهای
عملخواهندکردکهموانعداخلیوتحریمهانتواند
بهصنایعواقتصادکشورآسیببرساند.
درایــنبازدید،مدیرعاملشــرکتپاالیشنفت
اصفهاننیزباارائهگزارشیازعملکردشرکتگفت:
خرسندیمدرسالیکهبهفرمودهمقاممعظمرهبری
«جهشتولید»نامگذاریشدهاستواحدتصفیه
گازوئیلبهبهرهبرداریخواهدرسیدوبهشعارسال
جامهعملخواهدپوشاند.
مرتضيابراهیمي،ازرعایتپروتکلهایمربوطبه
بیماریکروناواســتمرارافزایشتولیددرشرکت
پاالیشنفتاصفهاندراینشرایطسختبهعنوان
یکیدیگرازمهمتریندستاوردهایمهمشرکت
یادکرد.
ویضمــنقدردانیاززحماتتمــامنمایندگان
مجلسدرادوارگذشتهخاطرنشانکرد:بيتردید
قوۀمقننهکشوروبهطورمشخصمجلسشورای
اســالمیمیتواندبیشازپیشیاریرسانبخش
صنعتکشورباشد.

مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستان
همدانگفت:مشــترکانبرقکشاورزیدر
چهارســاعتپیکمصرفبرقاگرچاههای
کشــاورزیخودراخامــوشکنند،هزینه
برقآنهــارایگانمحاســبهخواهدشــد.
شیرزادجمشیدیافزود:اینطرحدربخش
صنایعهمدرصورتهمــکارایواحدهای
صنعتیبرایخاموشــیوصرفهجوییبرق
مصرفیاجراخواهدشــد.ویخاطرنشــان
کرد:درســالگذشــتهســهونیممیلیارد
تومانپاداشبهمشترکانیکهدراینارتباط
همکاریکردهاندپرداختشدهاست.
ویبابیاناینکهکاهــش۱۲صدمدرصدی
قطعیبــرقدراســتانیکــیازمهمترین
برنامههــایشــرکتتوزیعنیــرویبرق
استاناســتیادآورشــد:درتالشهستیم
خاموشیهایاستاناز۱.۶۴درصدبه۱.۵۲
درصــدکاهشیابــد.فرماندارشهرســتان
رزننیزبااشارهبهتوســعهشهرکصنعتی
شهرســتانرزنگفت۹:مگاواتبهظرفیت
برقشهرکصنعتیشهرستاناضافهخواهد
شد.
سیدرضاسالمتیافزود:باافزایش۹مگاواتی
برقبهشهرکصنعتیرزنمشکلتأمینبرق
واحدهایصنعتیجدیدیکهاحداثمیشود
حلخواهدشد.ویافزود:سالگذشتهبیش
از۴۵۰میلیونتوماناعتباربرایتوســعهو
اصالحشبکهتوزیعبرقشهرستانرزنپیش
بینیشــدهبود.درپایاناززحمات«مازیار
باللیمقدم»مدیرتوزیعبرقرزنتجلیلبه
عملآمدو«عباسصفــری»بهعنوانمدیر
جدیدمعرفیشد.
شهردار هشتگرد اظهار کرد:

دستور تسریع در اجرای
پروژههای عمرانی
کرج  /زری اسفندفر
mrs.esfandfar@gmail.com

جلسهکمیتهعمرانیشــهرداریهشتگرد
باحضــورمهندسیگانه،علیجوادیرئیس
شورایاسالمیشهروســایراعضادردفتر
شهردارهشتگردبرگزارشد.یگانه،درابتدای
جلسهبااشــارهبرلزومتهیهبانکاطالعات
امالکشهرداری،برتهیهمستنداتوانجام
اقداماتقانونیبرایحفظبیتالمالتاکید
کرد.ویگفت:شهرداریهشتگرددرجای
جایشهردارایامالکمتعدداستامابهرغم
تالشهــایصــورتگرفته،همچنانبانک
اطالعاتیکاملیازاینداراییهاوجودندارد.
ویافزود:امالکشهرداریبهعنوانسرمایه
اینســازمانبودهونیازاســتضمنحفظ
اراضیمستعد،برنامهریزیالزمبرایاستفاده
بهینهازآنهاصورتپذیرد.شهردارهشتگرد
بهروندپیشرفتپروژههایعمرانیپرداخت
وافزایشساعاتکاریماشینآالتعمرانیو
بهویژهتسریعدراجرایشبکهمعابرشهرک
کوثرراازاولویتکارهادانست.علیجوادی
رئیسشورایاسالمیشهرورئیسکمیسیون
عمرانیباتقدیرازاجرایبرنامههایعمرانیبه
اولویتبندیکارهابهویژهآسفالتولکهگیری
معابراشارهکرد.
جوادیبااظهــارامیــدواریازروندانجام
اموراتشهرداری،خواســتارتوجهبهنواقص
ومشــکالتشــهرونیزعدالتمحوریدر
اجــرایطرحهایعمرانیشــد.ویتملک
امــالکوتعریــضمعابــرراازبرنامههای
عامالمنفهایخواندکهنیازاستباپیگیری
ونشستهایمستمربامالکانبااخذرضایت
ازواگذارکنندگاناجراشود.درادامهاعضای
جلسهکهمتشکلازمعاونان،مسؤالنواحدها
وناظرانپروژههایعمرانیبودندضمنارائه
گزارشپیشرفتبهبیاننظراتوپیشنهادات
خودپرداختند.

