دریچه
نماینده مدیریت در تعالی سازمانی و
تضمین کیفیت شرکت گاز استان قم

شرکت گاز قم موفق به دریافت
استانداردهای بینالمللی شد

تثبیت اراضی ملی در  151هزار هکتار از اراضی طارم

ابتالی دو هرمزگانی به کرونای انگلیسی تأیید شد

زنجان  /صحرا رضایی :رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم با اشاره به این که مساحت کل این شهرستان 224
هزار هکتار است ،گفت :از این آمار حدود  43هزار مستثنیات است .وی افزود :حدود  181هزار هکتار از شهرستان طارم را اراضی ملی،
مرتعی و جنگلی تشکیل میدهد .ضیاءالدین حسنلو با بیان این که در کل روستاهای شهرستان طارم اصالح هندسی صورت گرفته
است ،گفت :این طرح یک سال است که در این شهرستان آغاز شده و پس از رفع تداخالت ،مرز اراضی ملی و مستثنیات مشخص خواهد
شد .رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم در ادامه خاطر نشــان کرد :از ابتدای سال تاکنون در  151هزار هکتار از
اراضی ملی شهرستان طارم طرح کاداستر اجرا شده است .به گفته این مقام مسئول از اراضی این شهرستان  30هزار هکتار باقی مانده،
و بر اساس پیشبینیهای انجام شده قرار است در سال آینده طرح کاداستر در این اراضی نیز انجام شود.

هرمزگان /گروه استانها :سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از مثبت شدن نتیجه تست کرونای جهش یافته انگلیسی دو
هرمزگانی خبر داد .فاطمه نوروزیان با اشاره به مثبت شدن نتیجه تست کرونای جهش یافته انگلیسی دو آقای هرمزگانی گفت :از این
دو نفر هنگام ورود از کشور امارات به جزیره قشم آزمایش گرفته شد که نتیجه تست هر دو نفر مثبت شد .نوروزیان با بیان اینکه این افراد
اکنون در قرنطینه هستند و حالشان خوب است ،خاطرنشان کرد :از اطرافیان این دو نفر هم تست گرفته شده که نتیجه آن منفی بوده
است .وی اضافه کرد :به دلیل ارتباطهای تجاری و نزدیکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس ،هرمزگان یکی از استانهای پرخطر کشور
از نظر گسترش ویروس جهش یافته انگلیسی است .نوروزیان از مردم هرمزگان خواست برای جلوگیری از گسترش ویروس جهش
یافته انگلیسی در محیطهای سربسته عالوه بر رعایت شیوه نامههای بهداشتی از دو ماسک استفاده کنند.
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یازدههزار مترمربع بهسازی
ونوسازی معابرعمومی شاهرود

با حضور مدیر منطقه امور شعب بانک سینای
آذربایجانشرقی و اردبیل؛

مشکالتاعطایتسهیالتحمایتی
در چاراویماق بررسی شد
ی زاده
تبریز /روحاله عبدالعل 
news@ naslefarda.net

مدیر منطقه آذربایجانشــرقی و اردیبل
بانک ســینا ،با حضــور در شهرســتان
چاراویماق ،ضمن بازدیــد از روند اعطای
تسهیالت حمایتی ،موانع و مشکالت مطرح
شده را مورد بررســی قرار داد .محمدرضا
باالیی در نشست اختصاصی با مسئول نهاد
آبادانی و پیشرفت شهرستان چاراویماق
و اصحاب رسانه اظهار داشت :بانک سینا
با حمایت از مشاغل و اصناف آسیبپذیر
از ویــروس کرونا و همچنیــن حمایت از
مشاغل و کسب و کار در مناطق محروم،
جزو پیشتازان و سرآمدان سیستم بانکی
در کشور است .مدیر منطقه بانک سینای
اســتانهای اردبیل و آذربایجانشــرقی

افزود :با توجه به اجرای طرح نیکو و اعطای
تسهیالت کمبهره به مشاغل و کسب و کار
روســتایی و با توجه به اینکه این بانک در
شهرستان چاراویماق شعبه رسمی ندارد،
اما در تالش هســتیم که تعداد نیروهای
مســتقر بانک در شهرســتان را افزایش
دهیم تا روند تکمیل ثبتنام متقاضیان،
با ســرعت پیش رود .باالیی با بیان اینکه
شهرســتان چاراویمــاق از مناطق هدف
بانک برای ارائه تسهیالت ویژه است گفت:
در این شهرســتان بیش از  140پرونده
درخواست تســهیالت تکمیل و تاکنون
بیش از  55مورد کــه پرونده آنها به طور
کامل تکمیل شده است ،تسهیالت خود
را دریافــت کردهاند .مدیــر منطقه بانک
سینا ،دریافت سود بسیار پایین و تنفس

اردستان /علی دهقانان زواره

news@ naslefarda.net

شواخی رئیس اداره حفاظت محیطزیست اردستان
گفت :شهرداری اردستان به همراه دهیاری روستای
اسالمآباد بخش زواره به دلیل مدیریت نکردن پسماند
به دستگاه قضایی شهرستان معرفی شدند .بر اساس
این خبر ،بعد ازچندین بار اخطارهای کتبی و شفاهی

یک ساله را از مزایای تسهیالت این بانک
برای حمایت از کســب و کارهای مناطق
محروم عنوان کــرد و گفــت :در زمینه
ضمانت هم سعی میکنیم با قبول ضمانت
سند ششدانگ امالک روستایی ،راههای
دریافت تســهیالت را همــوار کنیم .وی
بانک ســینا را در زمینه حمایت از اقشار
آسیبپذیر ،بانک خوشنام دانست و گفت:
اعطای تســهیالت به رانندگان تاکســی
و تاکســیهای اینترنتی ،خانواده معظم
شــهدا و ایثارگر ،کادر درمان ،مرزبانان،
مدافعان حرم ،مستمریبگیران بهزیستی
و روستائیان کارآفرین از دیگر جامعه هدفی

هستند که این بانک ،تسهیالت کمبهره و
ویژه به آنها ارائه میدهــد .وی در ادامه
با تقدیر از کارکنان ایــن بانک در ایام اوج
شیوع کرونا در کشــور گفت :در دورهای
که ویروس منحوس کرونا اوج گرفته بود،
کارکنان خدوم این بانک با حضور در شعب،
در قالب طرح مهرآفرین ،مشــغول ارائه
تســهیالت حمایتی به رانندگان تاکسی
بودند .مســئول نهاد آبادانی و پیشــرفت
بنیاد علوی در شهرستان چاراویماق هم
در این نشســت ضمن تقدیر از حضور و
ارائه تســهیالت بانک سینا در شهرستان
چاراویماق گفت :توجه این بانک به مردم

مناطق روستائی و محروم شهری در این
شهرســتان ،آن هم در این شرایط خاص،
ستودنی است .آیت شاهی گفت :امیدواریم
با مشــارکت و اعتمادی که مــردم ایجاد
خواهند کرد ،تسهیالت بیشتری در قالب
طرحهای مختلف به مردم مناطق محروم
شهرستان چاراویماق اختصاص داده شود.
گفتنی است؛ این دیدار به دعوت مسئول
نهاد آبادانی و پیشــرفت بنیــاد علوی در
شهرستان چاراویماق ،به منظور رسیدگی
به روند اعطای تسهیالت و برطرف کردن
مشکالت پروندههای موجود ،در دفتر بنیاد
علوی شهرستان چاراویماق برگزار شد.

اردستان
پاک خالف قانون است و طبق آن با متخلفان به عنوان
توسط اداره محیطزیست شهرستان اردستان؛
مجرم برخورد میشود  .از دستگاه قضایی شهرستان
تقاضامندیم در موضوعی که با ســامت شهروندان
متخلفان عدم رعایت مدیریت پسماند به دادگاه معرفی شدند
در ارتباط است با سختی برخورد کند .در شهرستان
به شــهرداری اردستان ،متاســفانه اقدام موثری در علیه بهداشت عمومی است .متاســفانه شاهد دفن اردستان  ۳سایت شهری و حدود  ۱۵سایت روستایی
جهت بهبود وضعیت ترانشه پسماند اردستان نشد .پسماندهای شهری در شهرهای زواره و مهاباد هستیم وجود دارد که حدود  ۶۰درصد آنها استاندارد نیست
وضعیت ترانشههای پسماند شهرداری اردستان تهدید که آتش زدن پسماندهای شــهری برابر قانون هوای و اصولی اقدام به دفن پسماند نمیکنند.

فوالدشهر

زنجان

معاون امور صنایع وزارت صمت در نمایشگاه متافو:

شعار هفته منابع طبیعی؛

همه با هم؛ جهاد برای حفاظت از منابع طبیعی

خودکفایی ایران درصنعت ریل با ذوبآهن اصفهان

در یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت
مالی ایران؛

تندیس ایرانخودرو خراسان
سیمین شد

مشهد  /گروه استانها :شرکت ایران خودرو
خراسان به عنوان تنها شرکت خودروسازی کشور
در یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران
در سال  ،1399موفق به دریافت رتبه یک سطح
تندیس سیمین شد .آیین پایانی یازدهمین دوره
جایزه ملی مدیریت مالی ایران ،روز سهشنبه 28
بهمنماه سالجاری در سالن همایشهای رازی
تهران برگزار و شرکت ایران خودرو خراسان موفق
به دریافت تندیس ســیمین ایــن دوره از جایزه
شد .در همین رابطه بیژن زاهدیفرد ،مدیرعامل
شرکت ایران خودرو خراسان ،همسویی شرکت با
استانداردهای مالی روز دنیا را هدف از حضور در
جایزه ملی مدیریت مالی ایران دانســت و گفت:
بهبود بهرهوری ،ارتقای زیرســاختها ،شفافیت
و ســامت اداری در حوزه مالی در جهت تحقق
اهداف سازمان و برنامههای ابالغی گروه صنعتی
ایران خودرو از مهمترین راهبردهای مدیریت مالی
و اقتصادی شرکت ایران خودرو خراسان است که
کسب اینگونه موفقیتها نشــان از دستیابی به
اهداف مشخص شده دارد.
محمود پــردره مدیر مالی و اقتصادی شــرکت
نیز در این خصوص گفت :شــرکت ایران خودرو
خراسان در حالی موفق به کسب رتبه یک سطح
تندیس سیمین در این دوره شــده که سومین
ســال حضور خود در جایزه ملی را تجربه کرده
است .وی کســب این رتبه را نشان از کیفیت کار
گروهی و سیستمی شرکت دانست که باعث شده
شــرایط الزم برای حضور در این ارزیابی فراهم
شــود .گفتنی اســت؛ جایزه ملی مدیریت مالی
ایران از سال  1389به عنوان یکی از بزرگترین
گردهماییهای خبرگان مالی در کشور با نظارت
مســتقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و
جوایزی در سطوح تندیس (شامل زرین ،سیمین
و بلورین) ،تقدیرنامه (شامل  3ستاره 2 ،ستاره و
تک ستاره) و گواهینامه ارائه میکند.

 حاصل تالش  ۹ماهه حوزه معاونت
عمران شهرداری؛

عکس :نسل فردا

نماینده مدیریت در تعالی ســازمانی و تضمین
کیفیت شرکت گاز استان قم از دریافت و تمدید
گواهینامههای استاندارد سیستمهای مدیریتی
این شــرکت خبر داد .محمد ایرانــی گفت :در
سیســتمهای مدیریتی ،دریافت و بــه روزآوری
استانداردهای بینالمللی از الزامات باالدستی از
سوی شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت بوده که
امری ضروری و حائز اهمیت است و باید استقرار،
پیادهسازی و نگهداری آن اجرا و رعایت شود .وی
خاطرنشان کرد :این استانداردها شامل بخشها و
زمینههای مختلفی چون انرژی ،ایمنی ،محیط
زیســت ،مدیریت کیفیت ،مدیریت شــکایات و
سنجش رضایت مشتریان میشود .وی در ادامه
گفت :اســتانداردهای ISO14001 ،ISO9001
و  OHSAS18001در ســال گذشته به ویرایش
جدیــد  ۲۰۱۵و اســتانداردهای  ISO10002و
 ISO10004به ویرایش جدید  ۲۰۱۸به روزآوری
شــدند که در ممیزی ســالجاری پس از انجام
موفقیتآمیز این فرآیند ،مجوز تمدید گواهینامهها
از سوی شــرکت گواهی دهنده صادر شد .ایرانی
بیان داشت :در همین راســتا و در جهت توسعه
مسئولیتهای اجتماعی شــرکت گاز استان قم،
ســازمان موفق به بروزآوری ویرایش استاندارد
سیســتم مدیریت انرژی  ISO50001به ســال
 ۲۰۱۸شــد .وی تصریح کرد :این استانداردها از
سوی شــرکت معتبر بینالمللی گواهیدهنده
 BRSMتأیید ،صادر و تمدید میشــود .نماینده
مدیریــت در تعالی ســازمانی و تضمین کیفیت
شرکت گاز اســتان قم افزود :هدف این شرکت
برای دریافت گواهینامههای ایزو ،شناخت نقاط
قوت و زمینههــای قابل بهبود در راســتای ارائه
خدمات باکیفیت و بهینه به مشــترکان اســت.
ایرانی افزود :اســتقرار سیســتمهای مدیریت
یکپارچه به مستندســازی فرآیندها در سازمان
کمک شــایانی کرده و باعث میشــود مدیریت
دانش نیز جاریسازی شــود .ایرانی تصریح کرد:
همکاران ما در شرکت گاز اســتان استان قم ،به
صورت مستمر در مســیر انجام فعالیتهایی در
راســتای تحقق الزامات استانداردهای مدیریتی
استقرار یافته هستند و با به روزرسانی و بازنگری
دســتورالعملها و روشهای اجرایی ،خط مشی
ســازمان ،رفع عدم انطباقهای ســنوات قبلی،
برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و فرهنگسازی
رعایت این استانداردها در بطن شرکت درجهت
کسب رضایتمندی حداکثری ذینفعان و پیشبرد
اهداف متعالی شرکت بر اساس اهداف و خط مشی
شرکت ملی گاز ایران تالش میکنند.
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استانها

کوتاه از استانها

فوالدشهر  /محمدرضا شــریفی :معاون امور
صنایع وزارت صمت با حضــور در غرفه ذوبآهن
اصفهان در نمایشگاه بینالمللی ایرانمتافو ،تولید
ریل در ذوبآهن اصفهان را عامل اصلی خودکفایی
کشور در صنعت ریلی دانست و گفت :این شرکت
با توانمندی خود توانســت به خوبی نیاز کشور را
به محصول اســتراتژیک ریل تأمین کند .مهدی
صادقینیارکی افزود :تولید انواع ریل ازجمله ریل
قطارهای پرسرعت ،ریل مترو ،ریل معدن و همچنین
موفقیت اخیر این شرکت در تولید ریل زبانهسوزن،
نشان از بومیســازی تکنولوژی تولید ریل در این
مجتمع عظیــم صنعتی دارد .نیارکی با اشــاره به
موفقیت ذوبآهن در بازســازی کوره بلند شماره
یک اظهار داشت :با توجه به محصوالت مهمی که
ذوبآهن تولید میکند ،استفاده کامل از ظرفیت

زنجان  /صحرا رضایی :جلســه هماهنگی
برنامههای هفته منابع طبیعی برگزار شد .خلیل
آقاجانلو مدیرکل اداره کل منابع طبیعی استان
زنجان در این جلسه گفت :هفته منابعطبیعی
فرصت مغتنمی برای فرهنگســازی در حوزه
درختکاری و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست
است .وی افزود :امسال برنامههای مختلفی برای
این هفته در نظر گرفته شــده است وهمچنین
تمامی برنامهها با رعایت کامل دستورالعملهای
بهداشتی اجرا خواهد شد .آقاجانلو ادامه داد :در
روز  14اسفندماه برنامهای با حضور رئیسجمهور
و اســتانداران کلیه اســتانها به صورت ویدئو
کنفرانسی برگزار خواهد شد که در حاشیه آن
غرس نهال نیز به صورت نمادین اجرا میشود.
در ادامه مهدی نوربخش مسئول روابط عمومی

تولید این شرکت ،ضروری اســت و باید مواد اولیه
پایدار برای این شرکت تأمین شود .گفتنی است؛
معاون امور صنایــع وزارت صمت روز اول برگزاری
نمایشــگاه ایرانمتافو با حضور در غرفه ذوبآهن
اصفهان و با ارائه توضیحــات علیرضا امیری مدیر
روابط عمومی و دیگر کارشناسان ذوبآهن اصفهان
درجریان فعالیتهــای تولیــدی و صادراتی این
شرکت قرار گرفت .احمد رضوینیک ،رئیس انجمن
نوردکاران فوالدی ایران نیز در گفتوگو با مسئوالن
و کارشناســان ذوبآهــن اصفهــان در غرفه این
شرکت در نمایشگاه بینالمللی ایران متافو ،تعامل،
هماهنگی و همکاری کل زنجیره فــوالد را عامل
توسعه این صنعت دانســت .وی گفت :کل زنجیره
فوالد کشــور با همکاری هــم میتوانند افقهای
جدیدی پیش روی صنعت فوالد کشور بگشایند.
اصفهان

اداره کل منابع طبیعی استان زنجان ،گفت :شعار
امسال هفته منابع طبیعی « همه با هم؛ جهاد
برای حفاظت از منابع طبیعی» اعالم شده است.
مســئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی
استان زنجان به روز شمار این هفته نیز اشاره کرد
و گفت 15:اسفندماه منابع طبیعی درختکاری
و توسعه پوشــش گیاهی 16 ،اسفندماه منابع
طبیعی آبخیزداری و آبخوانداری 17 ،اسفندماه
منابع طبیعی فرهنگ و رســانه 18 ،اسفندماه
منابع طبیعی حفاظت و قانون 19 ،اســفندماه
منابع طبیعی آموزههای دینی 20 ،اســفندماه
منابع طبیعی آموزش و پژوهش 21 ،اسفندماه
منابع طبیعی خانواده و مســئولیت اجتماعی،
و  22اســفندماه منابع طبیعی ایثار و شهادت
نامگذاری شده است.

در هر زمان و هر کجا با میز خدمت آبفا

ارائه تمامی خدمات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در خانه شما

نسلفردا  /گروه استانها :مراجعات حضوری ارباب رجوع به ادارات
آبفا استان اصفهان از شنبه دوم اسفندماه  99در سطح استان به حداقل
ممکن رســیده و خدمات  23گانه آبفا از طریق درگاههای غیرحضوری
ارائه میشــود .معاون خدمات مشترکان و درآمد شــرکت آبفا استان
اصفهان گفت :تا اطالع ثانوی میز خدمــت در مرکز منطقه فعال بوده و
صرفاً مراجعات مربوط به تقسیط و تحویل چک ،ارائه مجوزها و معدود
موارد دیگری که کماکان نیاز به مراجعه حضوری دارد ،ارائه میشــود.
محسن صالح افزود :به عنوان مثال واگذاری انشعاب به صورت نقد و اقساط
همچنان نیاز به مراجعه حضوری مشترکان جهت تحویل برگ چک دارد
و براین اساس ترتیبی اتخاذ شده تا روند تحویل چک توسط متقاضی یا

مشترک در قالب فرم درخواست تقسیط به واحد مشترکان در کوتاهترین
زمان ممکن انجام شــود .وی ادامه داد :واگذاری انشعاب نیاز به دریافت
مجوزهای قانونی از سازمانهای ذیربط از جمله شهرداری ،بخشداری،
جهاد کشاورزی و ...دارد و الزم است جهت تسهیل در امور و عدم مراجعه
حضوری مشترکان به ادارات ،گردش این مکاتبات حتیاالمکان از درگاه
خدمات دولت الکترونیک انجام شده و ارسال درخواست و دریافت پاسخ
از این روش صورت پذیرد .صالح با اشاره به نصب اپلیکیشن همراه آبفا برای
مشترکان عنوان کرد :باید این امکان فراهم شود که اپلیکیشن همراه آبفا
به مراجعان حضوری معرفی و لینک دانلود آن همزمان برای آنها پیامک
و پس از نصب آن روی گوشی موبایل ارباب رجوع ،مراحل درخواست با
کمک همکار مربوطه از آن طریق پیگیری شود .معاون خدمات مشترکان
و درآمد شرکت آبفا استان اصفهان اظهار داشت :باتوجه به بررسیهای
انجام شده ،بخش زیادی از مراجعات حضوری مشترکان ناشی از نداشتن
شناسه قبض بوده است .لذا باید ساز و کار الزم برای در اختیار گذاشتن
شناسه قبض مشترکانی که بدین منظور مراجعه کرده یا تلفنی تماس
میگیرند در منطقه فراهم شــود .وی بیان داشت :هماکنون مشترکان
میتوانند با تماس با شماره  ۱۵۲۲و شمارهگیری کلید  ،۵شماره کنتور

خود را اعالم کنند و ســپس رقم آببها محاســبه و بهوسیله پیامک به
مشترک اعالم میشــود؛ همچنین به منظور رضایت مشترکان ،روش
دیگر ،ارسال پیامکی شــماره کنتور برای کنتورنویس است که در این
روش ،شــماره همراه کنتورنویس هر محدوده برای مشترکان پیامک
میشود .در این روش ،مشترکان بهوسیله تلفن همراه خود طبق الگوی:
* شناسه قبض  #شماره رقم کنتور را به شماره  ۳۰۰۰۰۱۵۲۲پیامک
میکنند.روش دیگری که در حال راهاندازی است ،ورود به پرتال شرکت
به آدرس  www.abfaesfahan.irو ثبت شــماره کنتور در لینک تعیین
شده است .صالح افزود :تمام تالش ما در شرایط اضطراری ناشی از شیوع
ویروس کرونا حفظ سالمت عموم شهروندان عزیز و همکاران تالشگرمان
اســت و اولویت را تا حدامکان بر اجــرای اقدامات از طــرق مختلف با
هدف پیشگیری از گسترش این ویروس قرار دادهایم .همچنین نسخه
اندرویدی خدمات همراه آبفای استان اصفهان هماکنون بهطور رایگان
از فروشگاههای اینترنتی کافه بازار ،ایران اپس و مایکت قابل دریافت و
نصب روی تلفنهای همراه اســت  .وی ادامه داد :مشترکان میتوانند با
استفاده از کد دستوری  *۶۶۵۵*۱۵۱۵۲۲#اقدام به ثبت شماره کنتور
واحد مسکونی خود کنند.
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مشاور عمرانی شهرداری شاهرود با اشاره به
اینکه بالغ بر  ۱۱هزار مترمربع معابر عمومی
شــاهرود در  ۹ماهه اخیر بهسازی و نوسازی
میشود ،گفت :در سال جدید شاهد منسجم
کردن منظر خیابانــی خواهیم بود .مهندس
محمود تیمــوری با بیان اینکــه پیادهروها،
معابری با باالترین حد نقش اجتماعی هستند
که تسلط کامل با عابر پیاده است ،افزود :بالغ
بر  ۱۱هزار مترمربع پازل فــرش با اعتباری
بالغ بر یک میلیارد تومــان در معابر خیابان
 ۲۲بهمن ،خیابان شهربانی ،خیابان تهران و
خیابان شهید صدوقی در حال انجام است .وی
ضمن بیان این مطلب که بهسازی و ساماندهی
معابر عمومی سطح شهر به لحاظ تأثیرگذاری
در فضای ارتباط شــهری طبق برنامهریزی و
اولویتبندی با هدف احترام به عابر پیاده در
جهت انسانمحور بودن شهر ،یکسانسازی
و ضابطهمند کردن فرآیندهای طراحی ،اجرا،
حفظ ،نگهــداری و زیبایی منظر شــهری و
ایمنسازی از اولویتهای حوزه معاونت عمران
است ،ابراز داشــت :عرض مناسب پیادهرو با
توجه به تراکم جمعیت ،نــوع محور و میزان
رفت و آمد هر منطقه ،شیب طولی و عرضی
پیادهرو در راستای جلوگیری آبهای سطحی
و هدایت آبهای ســطحی ،مناسبسازی با
رعایت احترام به افراد کمتــوان ،نابینایان و
معلوالن و استفاده از مصالح زیبا و کمهزینه
با طول عمر باال از جمله مواردی است که در
این پروژه مد نظر قرار گرفته تا در این راستا با
افزایش حضور پیاده بــه افزایش تعامل میان
شهروندان و شهر کمک شود .مشاور عمرانی
شهرداری شاهرود با اشــاره به اینکه در این
پروژه از رنــگ و عناصر موجود در راســتای
ماهیت بخشیدن و تغییر محیط کمک گرفته
تا به فرمها و نظامهای جدید در زیباســازی
معابر دست یابیم ،اظهار داشت :عملیات پازل
فرش خیابان  ۲۲بهمن در مساحتی بالغ بر پنج
هزار متر مربع ،خیابان شهربانی در مساحتی
بالغ بر ســه هزار متر مربع ،خیابان تهران در
مســاحتی بالغ بر دو هزار متر مربع و خیابان
شهید صدوقی با مســاحتی بالغ بر یک هزار
مترمربع با تالش نیروهای حوزه عمران در حال
انجام است .شایان ذکر است؛ مهندس تیموری
ضمن قدردانی از صبر و حوصله شــهروندان
فهیم شاهرودی از عملیات اجرایی و عمرانی
در این محورها ،از تسریع اجرای این پروژهها
در اسرع وقت خبر داد.
توسط معاون هماهنگی امورعمرانی
استانداری زنجان صورت گرفت؛

تقدیر از مدیرعامل
شرکت آبفا
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مهرداد سلطانی معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری زنجان با صدور لوحی از مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان زنجان تقدیر کرد.
در این لوح آمده اســت :جناب جزءقاســمی،
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب
و فاضالب اســتان زنجان؛ توفیــق خدمت به
نیکوترین و شایستهترین مردم در نظام اسالمی،
فرصت گرانبها و پرافتخاری است که عالوه بر
خشــنودی مردم ،موجبات رضایت پروردگار
متعال را در پی خواهد داشت و به یقین در این
راستا کسانی موفق و سربلند خواهند شد که
بتوانند به خوبی از این فرصت مســئولیت در
راستای جلب رضایت خداوند و خدمت صادقانه
و مؤثر به مردم نهایت استفاده را ببرند و قطعاً
کار برای رضای خداوند بــدون اجر و پاداش
نخواهد ماند .بدینوسیله از تالشهای جنابعالی
قدردانی کرده و از خداوند متعال برای شــما
آرزوی موفقیت و سربلندی مسئلت مینمایم.

