دریچه
شهردار رشت در آیین معارفه مدیران
جدید شهرداری رشت؛

انتصابات جدید بر اساس
اصلحگزینی بوده است

رشت /مریم معبدی
Naslefarda466@gmail.com

ارومیه  /گروه استانها :فرمانده انتظامی میاندوآب از کشــف و توقیف  ۷۶۲حلقه الســتیک در یک خــودرو تریلی و انبار دپوی
الستیک به ارزش  ۲۱میلیارد ریال خبر داد .سرهنگ شیخنژاد در این خصوص اظهارکرد :مأموران مبارزه با قاچاق کاال و ارز انتظامی
شهرستان میاندوآب در دو عملیات جداگانه موفق شدند یک دستگاه خودروی سنگین ۱۸چرخ حامل الستیکهای قاچاق را در محور
ارومیه  -میاندوآب متوقف و توقیف کنند.وی ادامه داد :در پیگیری ریشه این الستیکهای قاچاق نیز انبار دپوی الستیکهای خارجی
در شهرستان میاندوآب کشف و پلمب شد.سرهنگ شیخنژاد گفت :پس از بازرســی از محل دپوی این الستیکها  ۷۶۲حلقه انواع
الستیک خارجی خودرو به ارزش تقریبی  ۲۱میلیارد ریال کشف و ضبط شد.فرمانده انتظامی میاندوآب خاطرنشان کرد :در این راستا
دو نفر متهم دستگیر و یک دستگاه خودروی سنگین توقیف شد.

ایالم  /گروه استانها :استاندار ایالم گفت :راهبرد ما برای معکوس کردن مهاجرت بر سه گانه سرمایهگذاری ،اشتغالزایی و توسعه
تمرکز دارد.قاسم سلیمانیدشتکی در نشست شــورای راهبردی جمعیت استان با اشــار ه به روند کاهشی رشد جمعیت در استان،
اظهار کرد :این روند کاهش جمعیت در استان آسیبزاست چراکه ما برای توسعه نیازمند نیروی جوان و فعال در جامعه هستیم.وی
گفت :کاهش جمعیت استان دالیل متعددی دارد که  در این میان یکی از پدیدههای قابل تامل مهاجرت مردم استان به مرکز و دیگر
شهرهای کشور است که باید علل و عوامل آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد .اگر شغل و درآمد و معیشت افراد تامین شود عالوه بر اینکه
مهاجرت معکوس میشود ،وضعیت فرزندپروری در اســتان نیز افزایش مییابد و این میتواند عاملی بر متعادل کردن روند جمعیت
باشد.
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مدیرکل کمیته امداد خراسانشمالی خبر داد:

افزایش ۸۰۰۰دانشآموزنیازمند
درخراسانشمالی
خراسان شمالی /گروه استانها

news@ naslefarda.net

مدیرکل کمیته امداد خراسانشــمالی گفت :در حال
حاضر  ۱۳هــزار دانشآموز نیازمند در اســتان وجود
دارد که از این تعداد بیش از هشــت هــزار دانشآموز
در ســالجاری اضافه شده اســت .مجید الهیراد ،در
نشســت خبری با اصحاب رســانه که در محل سالن
اجتماعات کمیته امداد اســتان برگزار شد ،با اشاره به
اینکه شــیوع ویروس کرونا در استان محدودیتهای
بسیاری را ایجاد کرده است ،اضافه کرد :تمام توان خود
را به کار میگیریم تا بتوانیــم خانوادههایی که دارای
دانشآموز و تحت پوشــش کمیته امداد هستند را از
داشتن تلویزیون بهرهمند کنیم.وی ادامه داد :تاکنون ۱۳
هزار دانشآموز نیازمند تبلت و لوازمالتحریر شناسایی
شده که محوریت شور عاطفهها در سالجاری نیز همین
مسئله است و شور عاطفهها از  ۲۲شهریور تا  ۱۱مهرماه

ادامه دارد.الهیراد با اشاره به اینکه فرزندان خانوادههای
نیازمند در این شرایط بیش از گذشته نیازمند همدلی
هستند ،اظهار کرد :نداشتن لوازمالتحریر و تبلت برای
دانشآموزانی که نیازمند هستند ،از نظر روحی و روانی
آسیب بسیاری را به دنبال دارد و باید تمام مردم جامعه
در این مســئله پای کار بیایند.مدیرکل کمیته امداد
خراسانشمالی با بیان اینکه  ۷۱۵بسته لوازمالتحریر
با کمک اوقاف و امور خیریه بین دانشآموزان نیازمند
توزیع شــده اســت ،اظهار کرد ۹ :هزار و  ۷۰۰بسته
لوازمالتحریر نیز از ســوی ســتاد اجرایی فرمان امام
خمینی(ره) توزیع میشود.
در ســالجاری  ۵۰هــزار تبلــت بین
دانشآموز نیازمند کل کشــور توزیع
میشود
مدیرکل کمیته امداد خراسانشمالی با اشاره به اینکه
در سالجاری  ۵۰هزار تبلت بین دانشآموزان نیازمند

کل کشور توزیع میشود ،ادامه داد :به تمام دانشآموزان
پشت کنکوری استان در سالجاری تبلت اهدا خواهد
شد.الهیراد با اشــاره به حمایتهای ملی در خصوص
تهیه تبلت ،بیان کرد :به ازای تهیه هر تبلت اســتانی،
دو تبلت از ســطح ملی به دانشآموزان نیازمند استان
اهدا میشود که قیمت خرید هر تبلت دو میلیون و ۵۰۰
هزار تومان است.مدیرکل کمیته امداد خراسانشمالی
با اشاره به استفاده از ظرفیت حامیان ایتام ،تصریح کرد:
دو هزار و  ۷۰۰دانشآموز یتیم در استان وجود دارد که
برای تهیه تبلت این دانشآموزان نیز از ظرفیت حامیان

معاونت خدمات شهر و امور مناطق شهرداری شهریار خبر داد:

استفاده خواهیم کرد .وی با بیان اینکه هشت هزار و ۵۰
دانشآموز نیازمند در سالجاری اضافه شده است ،بیان
کرد :در حال حاضر  ۱۳هزار دانشآموز نیازمند در استان
وجود دارد که از این تعداد بیش از هشت هزار دانشآموز
در سالجاری اضافه شده است و شــیوع کرونا در این
افزایش نیز بســیار مؤثر بوده اســت.الهیراد مدیرکل
کمیته امداد خراسانشمالی در پایان تصریح کرد :در
حال حاضر  ۶۰۰خانواده نیازمند دارای سه دانشآموز،
 ۱۲۸خانواده دارای چهار دانشآموز ۱۰ ،خانوار دارای
پنج دانشآموز در استان شناسایی شده است.
منظور تامین بخشی از نیازهای اساسی سطح شهر خبر
داد و خاطرنشان ســاخت :عملیات نصب این برجها در
حال انجام بوده و به زودی در نقاط تاریک شهر راهانداری
خواهند شد .طبق برنامهریزیهای انجام شده محل نصب
این برجها ،بوستان پردیسان،جاده سالمت اندیشه ودیگر
نقاط شهر است.کریمی در پایان از شهروندان خواست تا
با ارتباط مستقیم با سامانه  ۱۳۷مشکالت شهر راگزارش
کرده تا در اسرع وقت نسبت به رسیدگی آن اقدام شود.

عملیات اصالح برجهای نوری وتعویض کامل پروژکتورهای قدیمی

شهریار/گروه استانها :عملیات اصالح برجهای نوری
وتعویض کامل پروژکتورهای قدیمی پارکها ومیادین
سطح شهر در دستور کار شهرداری شهریار قرار گرفت.
کریمی معاونت خدمات شــهر وامور مناطق شهرداری
شهریارهدف از اجرای این طرح را تأمین روشنایی الزم

 23خانه ورزش روستایی
در گلستان افتتاح شد

و ایجاد آرامش و امنیت بیشتر برای شهروندان عنوان و
اضافه کرد :با اصالح و تعمیــر برجهای نوری و تعویض
پروژکتورهای قدیمی و مستعمل در این برجها ،روشنایی
مورد نیاز میادین و پارک های سطح به نحو مطلوب تأمین
خواهد شد.وی در ادامه از خرید  ۲۵برج نوری جدید به

شهریار

قزوین

توسط شهردار شهریار انجام شد؛

نماینده مردم قزوین ،البرز و آبیک عنوان کرد:

بازدید سرزده از حوزهها و واحدهای اداری-خدماتی شهرداری مرکز
شهریار/سحرمصطفویآرام :طبق آموزههای
آکادمیک علوم مدیریتی،اشراف  عینی و حضور
فیزیکی مدیریت گروه یا مجموعه از اساسیترین
ارکان مدیریتــی قلمداد میشــود،رکنی که
باعث میشود ضمن نظارت مستمر،مشکالت
و معضالت به وجود آمده زیرنظر کارشناســان
مربوطه مرتفع شــوند .به همین منظور یکی از
برنامههای مدون شهردار و شهرداری شهریار در
زمان مدیریت کاویانی بازدیدهای سرزده و خارج
از برنامهای اســت که معموال بدون اطالع قبلی
صورت میپذیرند.بر اســاس این خبر کاویانی
شهردار شــهریار به صورت سرزده از معاونتها
و واحدهای مستقر در شــهرداری مرکز بازدید
به عمل آورده و از نزدیک بــا کارکنان دیدار و
گفتوگو کردند.در این بازدیــد بهروز کاویانی
شهردار شــهریار تکریم و احترام ارباب رجوع و
رسیدگی به امور ارباب رجوع در کمترین زمان
ممکن را از اولویتهای مجموعه مدیریت شهری
بر شمرد .وی ادامه داد:بحث هوشمندسازی یکی
از آیتمهای  برنامه ششم توسعه بلندمدت است

لذا شهرداریها در دو سال نخست باید به شکل
کام ً
ال الکترونیک خدمات خود را به شهروندان
ارائه دهند و در همین راستا شهرداری شهریار تا
پایان سالجاری این طرح ارزشمند را عملیاتی
خواهد کرد.ارائه خدمات الکترونیک در بیشتر
شهرها اجرایی شده بر همین اساس امیدواریم
طبق برنامههای مرسوم  شهرداری شهریار در
غرب استان تهران پیشرو این طرح باشد .در ادامه
کاویانی یکی از بازدیدها را به شهرک دینارآباد
اختصاص داد.

شناسه969607 :

جسد مردی مجهول الهویه حدودا ً 25تا  35ساله و قد حدود  175سانتیمتر  ،مو
مشکی در حوزه قضایی شهرستان نطنز در تاریخ  99/3/13کشف شده است.
اگر خانواده ای ،همسر ،فرزند و یا یکی از اقوام خود را قبل و بعد از تاریخ فوق
مفقود نموده است جهت پیگیری و اخذ  DNAبه پلیس آگاهی نطنز مراجعه و یا
با تلفن  031-54224314در ساعات اداری تماس حاصل نماید .پلیس آگاهی شهرستان نطنز
آگهـی دعـوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت میراب زاینده رود

بدینوسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی میراب زاینده رود
(سهامی خاص) شماره ثبت 8731می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت منتهی به 98/12/29در
روز چهارشنبه مورخ 99/07/09راس ساعت 13در محل دفتر مرکزی شرکت به نشانی :اصفهان ،خیابان آبشار سوم،
تاسیسات سد آبشار برگزار می گردد .خواهشمند است با توجه به دستور جلسه ذیل و رعایت مفاد ماده  99و 102
قانون تجارت در این مجمع حضور به هم رسانید .تشکیل میگردد ،حضور به هم رسانید.
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت
دستورجلسه:
 -2بررسی و تصویب صورت های مالی سال1398
 -3انتخاب بازرسین شرکت
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -5سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
هیئـت مدیـره شرکت میراب زاینده رود

با صدور حکمی؛

انتصاب در اداره كل
راه و شهرسازي مازندران

مازندران  /الهه امیری

شهریار

با حضور مسئوالن؛

گرگان  /گروه اســتانها ۲۳ :خانه ورزش
روستایی در گلســتان با حضور معاون مدیرکل
امور مجلس وزارت ورزش و جوانان ،سرپرست
فدراسیون ورزشهای بومی و محلی و مسئوالن
گلستان به صورت متمرکز در روستای کریمآباد
گرگان افتتــاح شــد.مدیرکل ورزش و جوانان
گلســتان در این مراســم گفت :این خانههای
ورزش روســتایی با هدف ایجاد و توسعه شور و
نشاط بین جوانان و اهالی روستا ،شناسایی ،رشد
و پرورش استعدادهای ورزشی به ویژه در ردههای
پایه و کاهش آســیبهای اجتماعی راهاندازی
شــده است.قاســمعلی برزمینی اظهار داشت:
این اماکن به میز پینگپنگ ،فوتبالدســتی،
دارت ،میز شــطرنج و تاتامی مجهز هســتند و
اســتفاده از این تجهیزات برای اهالی روســتا
رایگان اســت.وی اضافه کرد :با بهرهبرداری از
این تعداد خانــه ورزش روســتایی ،تعداد این
اماکن ورزشی در روســتاهای گلستان به ۱۲۴
باب رسید.برزمینی اظهار داشت :ساخت خانه
ورزش در روســتاهای دیگر اســتان همچنان
ادامه دارد و امیدواریــم دهیاریها با واگذاری
بنای صدمتــری ،فرصت راهانــدازی خانههای
ورزش در روســتاهای خــود را فراهــم کنند.
مدیــر کل ورزش و جوانان تصریــح کرد :برای
راهاندازی این  ۲۳خان ه ورزش روستایی در استان
گلستان  دو میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال هزینه
شد.
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استانها

کوتاه از استانها

عکس :نسل فردا

جلســه شــورای معاونان شــهرداری رشــت
با محوریــت معارفه مدیران جدید شــهرداری
رشت به ریاســت دکتر حاجمحمدی شهردار
رشت برگزار شد.شهردار رشــت در این جلسه
ضمن قدردانی از زحمات مدیران شــهرداری و
آرزوی موفقیت در کسوت جدید خدمترسانی
خاطرنشان کرد :سعی کردیم از حضور نیروهای
توانمند در شــهرداری رشــت بهرهمند شویم.
ناصر حاجمحمدی با اشــاره بــه اینکه احکام
صادر شده برای مدیران ،تغییرات نبود و بیشتر
جایگزینی صورت گرفت ،افزود :برخی مدیران
شهرداری بازنشسته شده و تعدادی نیز به دنبال
انتقال در مجموعه دیگر بودند.وی تصریح کرد:
پستهای سازمانی در مناطق دو،پنج،سازمان
سرمایهگذاری و مدیریت برنامه وبودجه خالی
بود ومدیران جدیدی برای این حوزهها انتخاب
کردیم.شهردار رشت با اشاره به انتصاب در حوزه
حقوقی و امالک شــهرداری رشت بیان داشت:
آقای اعالیی از دو ماه گذشــته به دنبال انتقال
در مجلس شــورای اســامی بودند و علیرغم
میل باطنی با انتقال ایشــان به تهران موافقت
کردیم.دکتــر حاجمحمدی با تاکیــد بر اینکه
انتصابات صورت گرفته براساس اصلحگزینی بود
و توصیهای نبود ،یادآور شد :با کسی عهد اخوت
نبستیم و از هرکس که خوب کار کند حمایت
میکنیم.شهردار رشت با اشاره به اینکه در احکام
جدید کسی عزل نشد ،افزود :شهرداری رشت
به یک ثبات مدیریت رسیده و سعی کردیم در
انتخابی با فکر از بهترینها استفاده شود.

انبار دپوی الستیکهای قاچاق در میاندوآب کشف شد

کاهش جمعیت استان ایالم نگرانکننده است

واگذاری  ۱۰درصد از پروژه اقدام ملی مسکن به زوجهای دانشجو
قزوین  /گروه استانها :نماینده مردم قزوین،
البرز و آبیک در مجلس شــورای اســامی از
پیگیری برای واگذاری  ۱۰درصد از پروژه اقدام
ملی مسکن به زوجهای دانشجوی دارای شرایط
قانونی خبــر داد.فاطمه محمدبیگــی از دیدار
مجمع نمایندگان استان قزوین با اسالمی وزیر
راه و شهرسازی خبر داد و اظهار کرد :این دیدار با
هدف پیگیری مصوبات سفر وزیر راه و شهرسازی
و با حضور استاندار قزوین برگزار شد.وی افزود:
در این نشست با انتقاد شــدید از عدم حصول
چندین باره قــول وزارت راه و شهرســازی در
خصوص حل مشکل محل عوارضی مهرگان به
قزوین ،با جدیت بسیار خواســتار حل و فصل
هر چه ســریعتر موضوع عوارضــی محمدیه
شدیم.وی افزود :در این راســتا با دستور وزیر
راه و شهرسازی مقرر شد هر چه سریعتر محل
عوارضی یک کیلومتر انتقال پیدا کند تا مشکل
چند ساله مردم این دیار در حوزه عوارضی حل
شود.
محمدبیگی اضافه کرد :در این نشســت کاری

مقرر شد در مرحله سوم  ۱۴۰کیلومتر راههای
روستایی اســتان قزوین زیرســازی ،تکمیل و
آسفالت شود.وی خاطرنشــان کرد :امسال در
مرحلــه اول  ۱۹کیلومتــر و در مرحله دوم ۵۱
کیلومتر از راههای روســتایی اســتان در حال
تکمیل ،زیر سازی و آسفالت است که با مذاکرات
دیروز و دستور اجرایی شدن فرایند آسفالت ۱۴۰
کیلومتر دیگر از راههای روستایی استان بخش
مهمی از راههای این حوزه آســفالت و بهسازی
خواهد شد.

قم
معاون خدمات شهری شهرداری قم خبر داد:

تکمیل فضای سبز باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس تا پایان شهریور
قم /محمد توکلی
tavakoli.m.1987@gmail.com

معاون خدمات شهری شــهرداری قم گفت :فضای
سبز و محوطهسازی باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع
مقدس در قم تا پایان شــهریور عملیاتی میشود.
سیدامیر سامع با تأکید بر پاسداری از یاد و خاطره
دوران دفاع مقدس و انقالب اسالمی و اهمیت حفظ
و اشــاعه فرهنگ ایثار و شــهادت ،اظهار داشت:
محوطهسازی پروژه باغموزه قم با تالش شهرداری
انجام شد و فعالیتهایی بهصورت ستادی و اجرایی
در جهت پیشبرد این طرح را در پیش گرفتیم .معاون
خدمات شهری شــهرداری قم با بیان اینکه وظیفه
شــهرداری در اجرای پــروژه به لحــاظ پیرامون
ساختمانی و محوطهسازی و فضای سبز بوده که تا
حد زیادی عملیاتی شده است ،افزود :در این راستا
مراحل نهایی فضای سبز و محوطهسازی باغ موزه
انقالب اســامی و دفاع مقدس در قم تا هفته دفاع
مقدس عملیاتی میشود .ســامع ابراز کرد :اخیرا ً
بوســتان کوثر در  ۲۰هکتار به نــام دفاع مقدس و
انقالب اســامی نامگذاری شده اســت و در جهت

تکمیل پروژه ،پیمانکار مشغول به فعالیت است .در
این طرح ،مشکالتی از نظر برق وجود داشت که چند
روز قبل در اطراف ساختمان بهطور کامل روشنایی
انجامشده و فضای سبز و تجهیزات الزم در تکمیل
پروژه در دســت اقدام اســت .وی با تأکید بر اینکه
اقداماتی در تأمین و انتقال خاک مرغوب و توسعه
فضای سبز انجام شد ،عنوان کرد :تا چند روز آینده
فضای سبز کل ورودی و پشت ساختمان عملیاتی و
آسفالت ورودی شــهید آوینی و دیگر ورودیها و
تأمین تجهیزات موردنیاز ابنیه و روشنایی نیز تکمیل
میشود .معاون خدمات شهری شهرداری قم یادآور
شــد :همچنین المانهایی با موضوع بزرگداشــت
چهلمین سال دفاع مقدس توسط هنرمندان طراحی
و در ساختمان و ورودی موزه نصبشده است.

news@ naslefarda.net

با توجه بــه تجارب ارزنده و بر اســاس حكم
صادره از سوي مهندس ســید محمد نظری
مديركل راه و شهرسازي اســتان مازندران،
مهندس ســیده زینــب حســینیاالصل به
ســمت سرپرســت اداره نظارت بر ســاخت
راههای حوزه معاونت مهندســی و ســاخت
منصوب شد.گفتني اســت؛ پيشتر مهندس
معز میرموسایی به سمت رئیس اداره نظارت بر
ساخت راهها مشغول انجام وظيفه بود.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه کرمانشاه:

مصرف روزانه سیانجی
به  ۹۰۰هزار مترمکعب رسید
کرمانشاه  /نعمتاله خیره
news@ naslefarda.net

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه کرمانشاه با بیان اینکه مصرف روزانه
سیانجی در این منطقه  ۹۰۰هزار مترمکعب
است ،افزود :شــاخص ملی مصرف این نوع
ســوخت در کشــور  ۲۵درصد است که این
رقم در استان کرمانشاه به  ۳۲درصد رسیده
است .فریدون یاســمی تصریح کرد  :مصرف
ســیانجی در پنج ماه نخست امسال۱۲۰ ،
میلیون و  ۴۰۰هزار مترمکعب بوده که نشان
دهنده صرفهجویی بیش از  ۱۲۰میلیون لیتر
بنزین بوده است.
وی با تاکید بر اینکه استان کرمانشاه با مصرف
 ۳۲درصدی ســیانجی  ،هفــت درصد از
شــاخص ملی فراتر رفته است ،تصریح کرد:
میزان مصرف این ســوخت پاک در ســطح  
اســتان در پنج ماه ابتدای امسال ۱۰ ،درصد
بیشتر از مصرف مدت مشــابه پارسال است.
وی به اهمیت رعایت نــکات ایمنی در این
جایگاهها اشــاره و تصریح کــرد :نظارت و
کنترلهای مستمر و دورهای از این جایگاهها
در حال انجام است و در صورت احراز و اعالم
بازرسان ،جایگاهی که نکات ایمنی را رعایت
نکرده ،غیرفعال خواهد شــد.گفتنی است؛
استان کرمانشاه با داشــتن  ۷۲جایگاه فعال
سیانجی  که   ۴۰درصد آن در مرکز استان
فعالیت دارند ،رتبه یازدهم کشوری را به خود
اختصاص داده است.
بر اساس الیحه پیشنهادی؛

فضای سبز شهری گرگان
 ۴هکتار بیشتر میشود
گرگان /فاطمه احمدی
F ahmadi222@yahoo.com

دویســت و چهل و پنجمین جلسه رسمی و
علنی شورای شــهر گرگان با بررسی الیحه
ارسالی شــهرداری در خصوص تفاهمنامه با
جهاد کشاورزی گلســتان آغاز شد.بر اساس
الیحه پیشنهادی ،در صورت واگذاری چهار
هکتار از اراضی مشــجر واقــع در مجموعه
 ۱۰هکتــاری جهــاد کشــاورزی گــرگان
شهرداری متعهد به ساخت بنای اداری برای
این
سازمان جهاد کشاورزی خواهد شد که 
الیحه با رای مثبت اعضای شــورای شــهر
تصویب شد.
هزینه مالی بیش از یک هزار میلیارد ریالی به
شهرداری برای ساخت بنا ،ابهام در خصوص
چگونگــی و زمان اجرای تعهد و مشــخص
نبودن ارزش بهای ملک تهاتر شده از جمله
دالیل مخالفان این طرح بود اما موافقان این
طرح با استناد به ضرورت افزایش سرانه فضای
سبز شهری ،جانمایی مطلوب و در دسترس
بودن زمیــن مورد اشــاره و منافع اقتصادی
ناشــی از پیگیری این تفاهمنامه خواســتار
اجرای این تفاهمنامه شدند که در نهایت به
تصویب رسید.

