دریچه
امام جمعه باقرشهر:

خانوادهها به فرزندان خود
مهارتهای زندگی بیاموزند

وضعیت اهواز فوقبحرانی است

لرستان همچنان در وضعیت هشدار کرونا

اهواز  /گروه استانها :رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس گفت :هرچند مسئوالن وضعیت شهرستان اهواز را «زرد» اعالم
کردهاند ولی وضعیت این شهرستان اص ً
ال خوب نیست و فوقبحرانی است.
سیدکریم حسینی اظهار کرد :اصالح قوه قضائیه میتواند به اصالح کشور و مبارزه با فساد در تمام ردهها منجر شود و در بازدارندگی
از جرایم اثرگذار است .حسینی با آغاز به کار مجلس جدید اشاره کرد و افزود :امروز یک ماه از صدور پیام مقام رهبری برای شروع به
کار مجلس گذشته است که نقشه راه خود را از این پیام ارزشمند گرفتهایم .وی به نکات ضروری و تعیین مسیر راه را با در نظر گرفتن
یازدهم

اوضاع و احوال کشور در پیام مقام رهبری اشاره کرد و افزود :اقتصاد ،فرهنگ و معیشت مردم ازجمله اولویتهای کاری مجلس
است.

خرمآباد /گروه استانها :استاندار لرستان با تاکید بر اینکه لرستان همچنان در وضعیت هشدار کرونا است گفت :تعداد مبتالیان و
فوتیها طی چند روز اخیر رو به افزایش بوده است.
سیدموسی خادمی گفت :بهرغم اعالم نشدن نام لرستان به عنوان استان در وضعیت قرمز اما براساس آمار مبتالیان کماکان در وضعیت
هشدار قرار داریم .وی اظهار داشت :در چند روز اخیر عالوه بر مبتالیان شاهد افزایش تعداد فوتیهای ناشی از بیماری کرونا در استان
بودهایم .استاندار لرستان با اشاره به اهمیت استفاده از ماسک تصریح کرد :ماســک به عنوان بهترین راهحل پیشگیری از بیماری در
دستور کار مردم باشد .خادمی خاطرنشان ساخت :در زمینه تولید و عرضه ارزانقیمت این کاال از هفته گذشته تاکنون اقدامات خوبی
انجام گرفته که منجربه کاهش ۵۰۰تومانی قیمت آن شده است.
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مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه خبر داد:

شناسایی  20هزار انشعاب
پرمصرف
کرمانشاه /اکبر میثاقی

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

اراک  /رضوان داودی جم

News.arak93@gmail.com

در دومین روز از هفته صرفهجویی در مصرف
آب و برق با عنوان مدیریت مصرف آب و برق،
افکارعمومــی و رسانه،نشســت خبــری
مدیرعامل شــرکت آبوفاضالب اســتان
مرکزی با اصحاب رســانه در محل ســالن
جلسات این شــرکت برگزار شــد .در این
نشست  مدیرعامل شرکت در جمع اصحاب
رسانه ضمن ارائه گزارشــی از فعالیتها و
وضعیت تاسیسات آب و فاضالب در شهرها و
روستاهای استان به پرسشهای مطرح شده
از ســوی خبرنگارهــا پاســخ داد.
یوسفعرفانینسب با اشاره به اینکه نزدیک به
سه دهه اســت متولیان آب کشورهفته اول
تیرماه را بــه عنوان هفتــه صرفهجویی در
مصرف آب نامگــذاری کردهاند و از ســال
گذشــته به منظور همدلی و هماهنگی در
ارکان وزارت نیرو و یکپارچهسازی فعالیتها،
این هفته با نام هفته صرفهجویی در مصرف
آب و برق نامگذاری شــده اســت افزود :با
اختصاص هفتهای به نام «هفته صرفهجویی»
تمام توجهات در کشور به موضوع آب و برق
جلب میشــود و طی این هفتــه از طریق
برنامهها و فعالیتهای فرهنگی و آموزشی
شرکتهای تابعه وزارت نیرو در سراسر کشور
اقشــار مختلف جامعه با حساســیتها و
دغدغههای بخــش آب و برق آشــنا و در
فراخوانــی عمومــی بــه گام نهــادن در
مسیربهینهسازی و مدیریت مصرف دعوت
میشوند .وی با اشاره به میزان مصرف آب در
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مدیرعامل شرکت آبوفاضالب استان مرکزی اظهار کرد:

ضرورترعایتمدیریتمصرفآب

Provinces

مرکزی با اشــاره به موضوع یکپارچهسازی
شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی
از ابتدای ســال جاری بیان داشت :بیشک
این رویداد جدید باعث افزایش کمی و کیفی
خدمات به مشــترکان در شهرها و روستاها
میشود .وی افزود :مجموعاً  ۳۴شهر و ۸۵۳
روستای اســتان خدمات آب و فاضالب را
دریافت میکنند کــه صددرصد جمعیت
شهری و۸۶درصد جمعیت روستایی را شامل
میشود .عرفانینسب با اشاره به اینکه تعداد
 ۲۵۰روســتا تحت پوشش خدمات شرکت
آب و فاضالب نیســتند که از این تعداد۳۰ ،
روستا پرجمعیت محسوب میشوند تصریح
کرد :چنانچه این  ۳۰روستا همکاری الزم
را جهت تحت پوشش درآمدن داشته باشند
جمعیت تحت پوشش خدمات آب و فاضالب
در روستاهای اســتان به ۹۵درصد خواهد
رسید.
وی با اشــاره به پایین بودن تعرفههای ارائه
خدمــات آب و فاضالب برای مشــترکان
روستاها نسبت به شهرها اظهار امیدواری کرد
روستاهای غیر تحت پوشش همکاری الزم را
در این رابطه داشته باشند که بتوان به آنها
نیز خدمات ارائه داد .مدیرعامل شرکت آبفای
استان مرکزی عنوان کرد :در سال گذشته
حدود هزار میلیارد ریــال اعتبارات دولتی
برای شــرکت آب و فاضالب تعیین شــده
بود که فقط ۲۸درصــد آن تخصیص یافت
که با این میزان توانســتیم حدود ۵۵پروژه
را در شــهرها و روستاهای اســتان به اتمام
برسانیم.

عکس  :ایرنا

به همت معاونت فرهنگی-اجتماعی شهرداری و
به مناسبت گرامیداشت «دههکرامت» نشست
صمیمی بانوان شهرداری باقرشــهر با نماینده
ولیفقیه و امام جمعه باقرشــهر بــا موضوعات
منزلت زن تحکیم بنیان خانواده و سبک زندگی
ایرانی و اسالمی در سالن جلسات شهید سلیمانی
برگزار شد .امام جمعه باقرشهر در این نشست با
اشــاره به زندگی حضرت فاطمه معصومه(س)
درخصوص خصوصیات بارز ایــن بانوی نمونه
اسالم به ویژه بردباری،عفاف و پاکدامنی،تربیت
خانوادگی،والیتمداری و علمآموزی سخنانی
را ایرادکرد .حجتاالســام اســتیری تهاجم
فرهنگی را جدی دانســت و گفت :اولین هدف
تهاجم فرهنگی غرب از بین بردن بنیان خانواده
است .اســام حجاب را از مصادیق مهم تحقق
امنیت اجتماعی در جامعه معرفی کرده اســت
و اگر با این نــگاه به عفاف وحجــاب نگاه کنیم
هم سالمت فردی و هم ســامت جمعی را در
خانواده و اجتماع تضمیــن کردهایم .وی بیان
داشت :خانوادهها با ارائه الگوهای مناسب حجاب
و آموزش مهارتهای زندگی به فرزندان میتوانند
در کاهش این معضل اجتماعی اقدام کنند.
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استانها

اســتان مرکزی با توجه به شــرایط شیوع
بیماری کرونا بیان کرد :از اواخر سال گذشته
و اوایل ســال جاری به واســطه شیوع این
بیماری مصرف آب در استان بیشتر شده و
تقریباً شــاهد افزایــش 10درصدی میزان
مصرف روزانه آب در مقایسه با سال گذشته
هســتیم که این افزایش مصرف با توجه به
افزایش 15درصدی مصرف در روزهای پایانی
سال گذشته و آغاز فصل گرما در سال جدید
فشار مضاعفی به مجموعه آب و فاضالب وارد

میکند تا بتواند تقاضای مردم را پاسخ دهد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان
مرکزی به نقش پرسنل زحمتکش شرکت
آب و فاضالب در کنار مجموعه بهداشــت و
درمان که در خط مقدم مبــارزه با بیماری
کرونا هســتند در تأمین بهداشت عمومی
جامعــه اشــاره و تصریح کــرد :چنانچه
مشترکان عزیز مدیریت مصرف آب را مورد
توجه قرار دهند،ظرفیت منابع آبی اســتان
پاسخگوی نیاز مردم خواهد بود.

وی به مصرف 70درصد آب تولیدی توسط
51 / 5درصد مشــترکان اســتان اشاره و از
مشــترکان پرمصرف درخواســت کرد که
صرفهجویی در مصرف آب را جدی بگیرند
تا هم با مشکل کمبود آب مواجه نشویم و هم
حق دیگران در برخورداری از آب شرب ضایع
نشود .عرفانینسب از تولید و توزیع ساالنه
۱۵۰میلیون مترمکعب آب برای  630هزار
مشترک آب شهری و روستایی استان خبر
داد .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان

مدیرعامل شرکت آبوفاضالب استان کرمانشاه
گفت :حدود  20هــزار انشــعاب پرمصرف در
کرمانشــاه شناســایی شــده و برای مدیریت
زنجان
البرز
آنها برنامه داریم .علیرضا کاکاوند بخشــی از
مشکالت کمبود آب را ناشی از پرمصرف بودن
درسومین دوره ارزیابی سرآمدی و بهبودمستمر شرکت گازایران
مدیرعامل شرکت گاز البرز:
برخی مشترکان دانســت و عنوان کرد :گروهی
از مشــترکان نه تنها الگوی مصــرف را رعایت
گاز زنجان تقدیرنامه سه ستاره دریافت کرد
۸۵درصد جمعیت روستایی البرز از گاز برخوردار هستند
نمیکنند بلکه با مصرف بیرویه و غیرشــرب
به مشــکل تنش آبی دامن میزنند .وی گفت:
زنجان  /صحرا رضایی :مدیرعامل شــرکت گاز
کرج  /زری اســفندفر  :مدیرعامل شرکت گاز
مصرف آب طی چند وقت اخیر به طور میانگین
استان زنجان گفت :براساس ارزیابی صورت گرفته
البرز گفت ۶۱ :روستا در طالقان گاز ندارد .حسین
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته  21درصد
از طرف ستاد شرکت ملی گاز ایران،گاز زنجان حایز
تقینژاد با اشــاره به اینکــه  ۸۵درصد جمعیت
بیشتر شــده و در برخی ایام حتی تا  38درصد
شرایط دریافت ســطح تقدیرنامه ۳ستاره از سوی
روستایی البرز از گاز برخوردارند اظهار کرد :از ۱۷
مدیریت
هم افزایش مصرف داشتهایم .کاکاوند
دبیرخانه سومین دوره ارزیابی سرآمدی مجموعه
شهر استان  ۱۶شهر تا کنون از نعمت گاز برخوردار
برای
ضروری
مصرف آب از سوی مردم را امری
شرکت ملی گاز ایران شناخته شد .احمدلو افزود :در
شده و فقط شهر «آسارا» مانده است که جمعیت
افزود:
و
دانست
گذر از تنش آبی فصل تابستان
راستای اجرای ماموریت و اهداف بلندمدت خود و
کمی دارد .وی با بیــان اینکه از  ۲۸۰روســتای
اگر
و
داریم
رو
پیش
امسال تابســتان ســختی
تقویت جنبههای مختلف عملیاتی سازمان،نسبت
استان نیز  ۱۵۰روســتا گازدار شده است توضیح
مواجه
جــدی
مشــکل
مردم رعایت نکنند با
به استقرار مدل تعالی سازمانی براساس بهروزرسانی
داد :روستاهای باقیمانده در مناطق کمجمعیت
به
ثانیه
در
لیتر
300
افزایش
خواهیم شد .وی از
سیســتم مدیریت یکپارچه  ،IMSاســتقرار نظام
قرار دارند و با این اوصاف میتوان گفت ۸۵درصد
ظرفیت تأمین آب شرب شهر کرمانشاه خبر داد
جمعیت روستایی و  ۹۹.۸درصد جمعیت شهری البته پروژه گازرسانی به  ۲۵روســتای دیگر این
مدیریت استراتژیک برمبنای مدل  BSCو استقرار مستمر عملکرد میسر نخواهد شد .استقرار این نظام
و گفت :تمهیدات الزم اندیشیده شده و بهزودی
شهرستان هم در مرحله طراحی و جذب پیمانکار
نظام تعالی سازمانی براســاس مدل  EFQMکه از در سالهای اخیر با نگاهی مبتنی بر آیندهنگری و
البرز از گاز بهرهمند هستند.
با اقدامات در دســت انجام این میــزان دبی به
وی با اشاره به اینکه بیشــتر روستاهای بدون گاز قرار دارد .تقینژاد اظهار کرد :پیشبینی میکنیم
موثرترین مدلهای سنجش عملکرد سیستمهای توســعه درعرصههای مختلف تخصصی و بهدنبال
ظرفیت تأمین آب شهر کرمانشاه اضافه میشود.
استان در شهرســتان طالقان قرار دارد افزود :در تا پایان سال  ۱۴۰۰شهرستان طالقان شهرستان
مدیریتی و شناخته شــده بینالمللی است اقدام آن ایجاد ارزشافــزوده برای مشــتریان از طریق
وی با بیان اینکه در حال حاضر برای تأمین آب
مجموع  ۷۵روســتای بدون گاز در طالقان وجود سبز بشود .وی با اشــاره به وضعیت گازرسانی به
کردهایم .وی ابراز داشت :استقرار سیستم ارزیابی درک ،پیشبینی انتظارات آنان پیریزی و در دستور
شرب شهر کرمانشاه  950لیتر بر ثانیه کسری
داشت که ۱۴مورد از آنها گازدار شده است .این روســتاهای محدوده چالوس گفت :گازرسانی به
نیازی ضروری اســت چراکه بدون بررسی و کسب کار قرار گرفته اســت .وی گفت :این امر به عنوان
آب داریم یادآور شــد :این میزان کسری تنها با
مسئول اضافه کرد :گازرسانی به  ۳۸روستا در این  ۱۵روستا در پایین ســد را در سه فاز برنامهریزی
آگاهی از میــزان پیشــرفت و بدون شناســایی ابزاری مناسب برای فراهم کردن زمینه جهش به
تکمیل طرح اضطراری آبرســانی بلندمدت
شهرستان در حال اجراســت و تا پایان امسال به کردهایم که فاز یک روستای کندر است و در حال
چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخورد و جایگاههای باالتر و نهایتاً تحقق چشمانداز شرکت
شهرکرمانشاه از سد گاوشان تأمین خواهد شد
اجراست.
شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند،بهبود گاز استان زنجان انتخاب شده است.
اتمام میرسد.
که این در این تابستان محقق نمیشود .کاکاوند
تصریح کرد :قرار اســت برای عبور از تنش آبی
کرج
تابستان 10حلقه چاه جدید به منابع تأمین آب
شهردار کرج:
شرب شهر کرمانشاه اضافه شود که کار حفاری
احداث تقاطعهای غیرهمسطح گرهگشای ترافیک است
این چاهها در دســتور کار قرار دارد و مکانیابی
مناسب و حفاری  4حلقه از این چاهها نیز در حال
ِ
پیشرفت شهر است .علیکمالیزاده با اســت افزود :این روش به عنوان راهکاری اساسی در چهارمین شنبه جهادی صورت گرفته است ابراز
مسیر رشد و
انجام است .وی یادآور شد :تاکنون  130لیتر در
یادگارﻓﻮق
ﻃﻮ ر
ﻋﺎدى ﺑﻪ
آﮔﻬـﻰ دﻋﻮت
اﻟﻌﺎدهزیرگذر آیتاله برای رفع مشکالت ترافیکی است و جزو اولویتها و امیدواری کرد که با تالش مدیریت شهری شهرداری
امــام (مکمل
اینکه پل
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ بیان
ثانیه به ظرفیت تأمین آب شهر کرمانشاه اضافه
اساسی مدیریت شهری کرج کرج و با حمایت شورای شهر کرج استمرار داشته
کردهایم و با اضافه شدن این ظرفیتهای جدید ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﺼﻮر )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( هاشمی) به واسطه درخواست شهروندان اجرایی سیاستهای اصلی و
ِ
شــد گفت :پروژه یادگار امام(ره) تســهیل کننده به شــمار میرود .کمالیزاده در ادامه خاطرنشان و بتوانیم خدمات ارزندهای را در اختیار شهروندان
کمتر شده و
تعدادﺷﻤﺎره  488ﻓﻼورﺟﺎن و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
ﺷﺪه ﺑﻪ
قطعیهای طول روز در شهرﺛﺒﺖ
 10260099753شهدای دانشآموز و یادگار کرد :در اجرای این پروژه با معارضهای تاسیساتی قرار دهیــم .کمالیزاده بــا بیان اینکــه بزرگراه
راه دسترسی بین بلوار
محالتی که مشکل آب داشتند از  15محله به 9
طریق بلوار زیادی در مخابرات،آب،برق،گاز و فیبرنوری مواجه شــمالی به عنوان راه مواصالتی  ۱۴استان با شهر
شهروندان از
است.درپیش از
امام(ره)
ﻋﻤﻮﻣﻰ
اینﻣﺠﻤﻊ
ﺟﻠﺴﻪ
آﯾﺪ ﮐﻪ
امیدواریﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﺼﻮر )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
است.ﮐﻠﯿﻪ
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از
کاکاوند اظهار
محله کاهش یافته
سرداران این مســر را طی میکردند که مشکالت بودیم که با همکاری معاونت فنی و عمرانی و دیگر تهران اســت افزود :بنا بر رویکرد شورای پنجم و با
ﻋﻤﻮﻣﻰدبی
ﻣﺠﻤﻊدر ثانیه به
 300لیتر
ﻓﻮقافزایش
کرد که با
منابعﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎﻋﺖ  10و  11ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ  99/4/21در ﻣﺤﻞ
ﻋﺎدى
اﻟﻌﺎده و
عدیدهای برای شــهروندان و تاکســیرانان ایجاد مسئوالن مربوطه برطرف شد .شهردار کرج تاکید پیگیریهای انجام شده توانستهایم تصویب نامهای
در
کرمانشاه،جز
شهر
شــرب
آب
تأمین
تولید و
رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻫﻢ
ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر
ﺷﻮد،
ﻣﻰ
ﺑﺮﮔﺰار
121
ﺷﻤﺎره
ﻧﻬﻢ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن
اﺷﺘﺮﺟﺎن،
ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﺷﻬﺮك
اﺻﻔﻬﺎن،
در
واﻗﻊ
ﺷﺮﮐﺖ
البرز  /حمید بختیاری
میکرد که بــا افتتاح این پروژه شــاهد کاهش بار کرد :تعریــف و اجرای پروژهها تنهــا بر یک نقطه جهت مشارکت  ۴۰۰میلیارد تومانی دولت جهت
لوله
شکستگی
اتفاقات
ناپذیر
ب
اجتنا
بروز
@news
naslefarda.netﻣﺎده
موارددﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﺳﺎﻋﺖ  - :(10اﺻﻼح
ﺷﺮﮐﺖو زمان مسافت این مســیر خواهیم بود .متمرکز نشــده بلکه در همه نقاط شهر و با هدف ساخت این پروژه همچنین مجوز اخذ عوارض در
 23و  38اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪترافیکی
دیگر شاهد قطعی روزانه آب نباشیم .وی از مردم
ﻫﯿﺌﺖ
ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﺳﺎﻋﺖ  - :(11اﻧﺘﺨﺎب
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
کسب
ﻣﺪﯾﺮهاشــاره به اینکه احداث تقاطعهای ســاماندهی مشــکالت و به ویژه کاهش ترافیک راســتای جذب درآمدهای پایدار شهری را
مسئول با
اﻋﻀﺎى این

شهردار کرج در مراســم افتتاح پل یادگار امام(ره)
خواســت در این ایام به هیچ عنوان از آب شرب
شــهرها گره
گشای ترافیک انجام میشــود .وی با بیان اینکه افتتاح این پروژه کنیم.
ﻣﺪﯾـﺮه
اظهار داشت :اجرای پروژههای عمرانی خدمتی در غیرهمسطح در کالنﻫﯿﺌـﺖ
برای مصارف غیرشرب استفاده نکنند.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى )ﻧﻮﺑﺖ اول(
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور زاﯾﻨﺪآب )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 4302

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور زاﯾﻨﺪآب )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﮐﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ،1399/4/25ﺳﺎﻋﺖ 11ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻈﺮﺷﺮﻗﻰ ،ﺷﻤﺎره 235ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد،
ﺑﺎﻣﻌﺮﻓﯿﻨﺎﻣﻪﮐﺘﺒﻰﺣﻀﻮرﺑﻪﻫﻢرﺳﺎﻧﻨﺪ.
 -1اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ1398/12/29
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 -2ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ1398/12/29
 -3اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
 -4اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
 -5اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه
 -6ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد

کوتاه از استانها
مدیرکل نظارت برامورعمرانی شهرداری
قم خبر داد:

پیشرفت تقاطع فردوسی و بلوار
پیامبراعظم(ص)

قم  /محمد توکلی

tavakoli.m.1987@gmail.com

مدیرکل نظارت بر امورعمرانی شــهرداری قم
گفت :عملیات عمرانی تقاطع فردوسی و بلوار
پیامبراعظم(ص) به مبلــغ  47میلیارد تومان
با پیشــرفت فیزیکی 53درصــد از پروژههای
شــاخص شــهر قم اســت .مســعود بخشی
اظهارداشت :عملکرد شهرداری چون ویترینی
جلوی چشم شهروندان قرار دارد و شهروندان
در این سالها شــاهد عملیات و فعالیتهای
مختلفی در مســیر عمران بودهاند و پروژههای
متعددی در طول این ســالها به اتمام رسیده
اســت .وی افزود :در تالش هستیم پروژههای
نیمهکاره را در زمانبندی مشخص به سرانجام
برسانیم که در این راســتا تسهیل رفتوآمد و
عبورومرور ترافیکی یکی از اهداف مهم در اجرای
پروژههاست .بخشی با بیان اینکه این پروژهها
شامل اجرای تقاطعهای غیرهمسطح همچون
تقاطعهای امام علی(ع)،عماریاســر و شهدای
مدافع حرم و دسترسی تونل غدیر در محدوده
خیابان انقالب،پارکینگ شرقی و بزرگراه آیتاله
بروجردی و تقاطع همسطح آیتاله بروجردی
اســت ابراز کرد :این پروژهها با لطف خدا و نگاه
مدبرانه شهردار در دست اجرا ،نظارت یا در حال
بهرهبرداری قرار دارد .وی خاطرنشان ساخت:
یکی از پروژههای شاخص در دست اجرا تقاطع
فردوســی و بلوار پیامبر اعظم(ص) اســت که
عملیات عمرانی آن به مبلغ  ۴۷میلیارد تومان با
پیشرفت فیزیکی ۵۳درصد آغازشده و ۴۷درصد
دیگر نیز اجرایی میشود که بلوار فردوسی بعد
از بازگشایی و تملکات بهصورت زیرگذر از بلوار
پیامبر اعظم(ص) عبور میکند .مدیرکل نظارت
بر امور عمرانی شهرداری قم بیان کرد :از دیگر
پروژههای عمرانی شاخص در قم پروژه تقاطع
غیرهمســطح کمربندی امام علی(ع) و بلوار
حضرت معصومه(س) است که این بلوار یکی از
ی قم از سمت جعفریه محسوب میشود و
ورود 
به لحاظ تردد دارای مزایای ترافیکی است که در
این خصوص زیرگذری که از زیر کمربندی امام
علی(ع) عبور میکرد و وارد شهر میشد به دلیل
عرض کم سالهاست مشکالتی چون تصادف
ایجاد میکرد.
مدیرکل دامپزشکی استان
کهگیلویهوبویراحمد خبر داد:

ابتالی  ۲۹رأس دام به تب مالت

کهگیلویهوبویراحمد /گروه اســتا نها:
مدیــرکل دامپزشــکی اســتان  کهگیلویهو
بویراحمد گفت ۲۹ :مورد مثبت ابتالی دامهای
استان به بیماری تب مالت (بروسلوز) اعالم شده
است .عبدالهبهمنش افزود :تب مالت بیماری
مشترک انسان و دام و بیماری خطرناکی است
اما با رعایت بهداشــت میتوان به راحتی آن
را کنترل کرد .وی بــا تاکید اینکه این بیماری
بیشتر کسانی که با دام سروکار دارند را درگیر
میکند خاطرنشان کرد :مرکز بهداشت استان
موارد مثبت را به دامپزشکی اطالعرسانی کند.
بهمنش با اشــاره به اینکه دامهایی که به این
بیماری مبتال شدهاند باید ذبح شوند ،تصریح
کرد :یکی از عالیم مهم این بیماری سقط جنین
در دام است.

آﮔﻬـﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮ ر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﺼﻮر )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  488ﻓﻼورﺟﺎن و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260099753

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﺼﻮر )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎﻋﺖ  10و  11ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ  99/4/21در ﻣﺤﻞ
ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺷﺘﺮﺟﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻬﻢ ،ﺷﻤﺎره  121ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﺳﺎﻋﺖ  - :(10اﺻﻼح ﻣﺎده  23و  38اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﺳﺎﻋﺖ  - :(11اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى )ﻧﻮﺑﺖ اول(
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور زاﯾﻨﺪآب )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 4302

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور زاﯾﻨﺪآب )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﮐﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ،1399/4/25ﺳﺎﻋﺖ 11ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻈﺮﺷﺮﻗﻰ ،ﺷﻤﺎره 235ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد،

