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اخبار
تقدیر وزیر راه و شهرسازی از مدیرکل
بنادر وودریانوردی استان خوزستان

خوزستان محمود فرج  :وزير راه و شهرسازي
ب��ا اهداي ل��وح س��پاس از تالشهاي مدير
کل بنادر و دريانوردي اس��تان خوزس��تان در
هم افزايي براي تس��ريع در خروج کاالهاي
اساس��ي تقدير کرد.در جريان برگزاري آيين
گراميداش��ت روز حمل و نقل و راهداري در
ش��امگاه  ۲۶آذرماه که با حض��ور وزير راه و
شهرس��ازي و جمعي از فعاالن عرصه حمل
و نقل ج��ادهاي برگزار ش��د ،اس�لاميوزير
راه و شهرس��ازي از ع��ادل دريس مدير کل
بنادر و دريانوردي اس��تان خوزستان به پاس
تالشه��اي مجدانه در ه��م افزايي با ديگر
فع��االن زنجي��ره تامين کاال براي تس��ريع
خروج کااله��اي اساس��ي از مجتمع بندري
امام خميني(ره) که تاثير به سزايي در افزايش
ذخيره استراتژيک غذايي کشور و جلوگيري
از نوس��انات ش��ديد بازار کاالهاي اساس��ي
داشت ،تقدير کرد.
پهلوگيري اولين کشتي حامل کاالي
اساسي در بندر بوشهر

بوش�هر -س�هيال کرمپورني�ا  :مديرکل بنادر و
دريانوردي اس��تان بوشهر گفت :اولين کشتي
حامل کاالي اساسي پس از  ۵سال در اسکله
بندر بوش��هر پهل��و گرفت به گ��زارش روابط
عمومي ،س��ياوش ارجمندزاده مديرکل بنادر
و دريانوردي اس��تان بوشهر افزود :اين کشتي
حامل  ۱۰هزارتن برنج اس��ت که از مبدا هند
وارد بوشهر ش��ده است.ارجمندزاده با اشاره به
افزايش تخليه و بارگيري کاال در بنادر استان
بوشهر خاطرنش��ان کرد :در هشت ماه امسال
دو ميلي��ون تن کاال در بنادر بوش��هر تخليه و
بارگيري شده که نسبتبه مدت مشابه پارسال
 ۱۰درصد افزايش يافته است.مديرکل بنادر و
دريانوردي اس��تان بوشهر با بيان اينکه بعد از
اليروبي کانال بندر بوشهر وضعيت عمق کانال
دسترسي بهبود يافته است تصريح کرد :در حال
حاضر امکان پهلوگيري کشتيهاي بزرگتر در
بندر بوشهر فراهم شده است و کشتيهايي با
وزن  ۳۰ه��زار تني ام��کان پهلوگيري در اين
بندر را دارند.
تمديد مجددگواهينامه
تصفيه خانه آب ساوه

مرکزي_ت�ارا محمدي :در پي مميزي مراقبتي
آزمايش��گاه ميكروبي تصفيه خانه آب شركت
آب وفاضالب س��اوه توس��ط مميزان شركت
مهندس��ي آب وفاضالب كش��ور شركت آب
وفاضالب ساوه موفق به دريافت تمديد مجدد
گواهينامه  ISO17025شد.به گزارش روابط
عموميش��ركت آب وفاضالب استان مركزي
مهندس مهران مامقاني نژاد مدير گروه بهبود
بهره وري وتحقيقات شركت و نماينده مديريت
در امور كيفيت اظهار داشت :با توجه به مميزي
آزمايشگاهها توسط مميزان شركت مهندسي
آب وفاضالب كش��ور ش��ركت آب وفاضالب
س��اوه در انجام مميزي كه درتاريخ  25آذر ماه
سالجاري از آزمايشگاه ميكروبي تصفيه خانه
آب ساوه صورت گرفت موفق به دريافت مجدد
گواهينامه  ISO17025از ش��ركت مهندسي
آب وفاضالب كشور شد .وي در پايان تصريح
كرد :اين گواهينامه كه داراي استاندارد داخلي
ميباشد بدون عدم انطباق تمديدگرديد.
تعميق مفاهيم قرآني در بين نوجوانان
تحت حمايت اردبيلي

اردبيل،پروين حس�يني :مع��اون امور فرهنگي
کميت��ه امداد اس��تان اردبيل گف��ت :تقويت و
تعميق باورهاي ديني و مذهبي در بين نوجوانان
و جوانان تحت حمايت از جمله اهداف مهم اين
نهاد اس��ت که با برگزاري برنامههاي مختلف
سعي در دستيابي به آن داريم.به گزارش سايت
خب��ري کميته امداد ،حامد رضايي در حاش��يه
برگ��زاري اردوي «منتظران خورش��يد» که با
حضور  ۱۰۰نفر از دختران و پسران تحت حمايت
در مجتمع فرهنگي تربيتي الغدير کميته امداد
استان اردبيل برگزار شد ،گفت :يکي از اهداف
مهم برگ��زاري اردوي «منتظران خورش��يد»
تقويت و تعميق باورهاي ديني و مذهبي در بين
نوجوانان و جوانان تحت حمايت اس��ت تا آنها
از هرگونه آسيبهاي اجتماعي مصون بمانند.
وي با اش��اره به اينکه آموزش قرآن ،احکام و
اخالق اس�لاميدر رأس برنامههاي فرهنگي
کميته امداد استان اردبيل قرار دارد ،بيان کرد:
ترويج و اشاعه فرهنگ قرآني از جمله مهمترين
وظايف کميته امداد براي توانمندسازي فکري
و فرهنگي آنها اس��ت که تالش داريم در اين
زمينه گامهاي موثرتري را برداريم.

تقدير از  ۱۸پژوهشگر و پيشنهاد دهنده برتر اداره کل بنادر و دريانوردي خوزستان
خوزس�تان  ،ليلا زرگاني�ان  :همزم��ان با
هفته پژوهش و فناوري و به منظور تقدير
از فع��االن در حوزه پژوهش و فناوري ،از
 ۱۸پژوهشگر و پيشنهاد دهنده برتر اداره
کل بنادر و دريانوردي اس��تان خوزستان
تقدير ش��د .در اي��ن آيين ک��ه با حضور
عادل دريس ،مديرکل بنادر و دريانوردي
استان خوزس��تان ،اعضاي شوراي اداري

و مديران بن��ادر و خرمش��هر  ۲۴آذرماه
برگزار ش��د ،علي عس��کري رئيس اداره
فاواي اين اداره کل به تش��ريح عملکرد
يک ساله فعاليتهاي پژوهشي و معرفي
چهار ط��رح مطالعاتي برتر ارائه پرداخت.
در ادام��ه اين آيين ،دريس ضمن اش��اره
به اهميت فعاليتهاي پژوهشي در بنادر،
با اهداي لوح س��پاس از  ۱۸پژوهشگر و

پيش��نهاد دهنده برتر در سال  ۱۳۹۸که
حضوري مستمر و مداوم در فعاليتهاي
پژوهشي داخلي و ارائه مقاالت در مجامع
علميو همايشهاي مل��ي و بين المللي
داش��ته ان��د ،تقدير کرد .در اي��ن آيين از
مي�لاد عيدان��ي ،اله��ام پناه��ي و ميترا
درويش��ي به عنوان پژوهش��گران برتر و
از محم��د علي عالي��ي ،فاطمه برمکي،

قاسم جنامي ،فريد صباحي مقدم و فرهاد
پرنيان به پ��اس طرح مطالعاتي برتر و از
محمد مه��دي عطارنيا به عنوان مخترع
برتر تقدير ش��د و همچنين از محمدعلي
عاليي ،سيد س��عيد افش��اني ،رضا نويد
نژاد ،حمي��د بهمني ،مس��عود آرين مهر،
محمد نظرپور ،احمدرض��ا خداميو علي
اکب��ر احمدي به عنوان برترينهاي نظام

مديرعامل برق منطقهاي گيالن ،نفر
اول انتخابات انجمن مهندسين برق و
الكترونيك گيالن شد

پيشنهادها ارجگزاي شد و از تالشهاي
پيم��ان ابراهيميبه عنوان رييس س��ابق
اداره مطالعات و برنام��ه ريزي اين اداره
کل سپاسگزاري شد.

مديرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبيل خبر داد:

انعقاد 57قرارداد واگذاري زمين با متقاضيان سرمايه گذاري در شهرکها و نواحي صنعتي استان

اردبيل،پروي�ن حس�يني :محمد اهلي گف��ت :در  9ماهه
س��ال  98تعداد  57قرارداد به مساحت بيش از  23هکتار
با متقاضيان سرمايه گذاري در شهركها و نواحي صنعتي
استان منعقد شده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل،
ه��م از نظر ميزان واگذاري زمين و هم از نظر تعداد انعقاد
قرارداد با سرمايه گذاران افزايش چشمگيري داشته که اين
امر يک اتفاق مهم براي اقتصاد و صنعت استان محسوب
شده که ميتواند اشتغال پايدار را براي مردم استان فراهم
نمايد .اهلي افزايش ميل به سرمايه گذاري در شهرکهاي
صنعتي را در راس��تاي حمايتها و مش��وقهاي جديدي
دانست که در جهت ايجاد رونق اقتصادي ،اشتغال پايدار و
حمايت از توليد كاالي ايراني انجام شده است که در اين
راستا شرکت ش��هرکهاي صنعتي از هيچ تالشي براي
رونق توليد و حضور سرمايه گذاران در شهرکهاي صنعتي
از خود دريغ نخواهد کرد .مديرعامل شرکت شهرکهاي
صنعتي استان اردبيل با بيان اينكه رشد توليد و ايجاد اشتغال

پايدار يکي از مولفههاي ايجاد رونق اقتصادي است ،خاطر

نشان کرد :هدف اصلي از ايجاد شهرکها و نواحي صنعتي،

ايجاد بستر مناسب براي سرمايه گذاري بوده كه با ايجاد
آن ،زمينه براي حضور س��رمايه گذاران در استان تسهيل
ش��ده که تالش ميشود با تامين زيرساختهاي الزم در
شهرکهاي صنعتي ،ميل به سرمايه گذاري در شهرکهاي
صنعت��ي افزايش يابد و اين ش��رکت از تمام توان خود در
جهت تکميل زيرس��اختهاي الزم در شهرکهاي صنعتي
استفاده خواهد کرد.وي با اش��اره به نامگذاري سالجاري
بعنوان سال رونق توليد از سوي مقام معظم رهبري ،اظهار
داش��ت :شرکت شهرکهاي صنعتي پيش��ران ايجاد رونق
توليد بوده و اميدواريم تا با جذب سرمايهها در بخش توليد
و صنعت بتوانيم گامهاي مهميدر راس��تاي ايجاد اشتغال
پايدار و توس��عه اقتصادي برداريم.ش��ايان ذکر است 19
شهرک و ناحيه صنعتي مصوب در سطح استان وجود دارد
که با توجه به تأمين زيرس��اختهاي انجام شده ،واگذاري
زمين در  15ش��هرک و ناحيه صنعتي استان جهت ايجاد
واحدهاي صنعتي و خدماتي در حال انجام ميباشد.

شهردار مشکين دشت :

رانندگان حمل و نقل همگاني نقش بسزايي در امنيت مردم دارند

البرز معصومه عيني :برگزاري آيين بزرگداشت  26آذر روز
حمل و نقل و رانندگان در مشکين دشت
طي مراس��ميبه مناس��بت روز حمل و نقل  ۲۶آذر ماه
 ۹۸از  ۵۰راننده نمونه تاکس��ي ک��ه در امر ارائه خدمت

به ش��هروندان و همچنين س��رويس مدارس بيشترين
همکاري را با س��ازمان تاکس��يراني داش��تهاند با حضور
مديرعامل اتحاديه س��ازمانهاي حمل و نقل همگاني
کش��ور ،مهندس عليرضا صياد معاون سياسي ،امنيتي و
اجتماعي فرمانداري شهرستان فرديس ،مهندس منوچهر
خس��روزاده معاون فني و اجرايي سازمان حمل و نقل بار
و مسافر ش��هرداري کالنشهر کرج ،سيد جعفر موسوي
شهردار مشکين دشت ،مهندس بهزاد خسروزاده رئيس،
دکتر حس��يني تبار نايب رئيس ش��وراي اسالميو دکتر
محمد حس��ين محمد ميرزا عضو شوراي عالي کشور و
عضو شوراي اسالميشهر مشکين دشت و ديگر مسئوالن
و معاونين شهرداري مشکين دشت در تاالر قصر الماس

اختصاص  285ميليارد ريال اعتبار براي
بازسازي راههاي روستايي سيل زده خوزستان

خوزس�تان محم�ود ف�رج  :مدير کل راه و شهرس��ازي
خوزس��تان از اختصاص  285ميليارد ريال اعتبار براي
بازسازي راههاي روستايي سيل زده خوزستان از سوي
شرکت ملي نفت ايران خبر داد.
رضا رضايي با اشاره به امضاي تفاهمنامه با شرکت ملي
نفت ايران گفت :شرکت ملي نفت ايران در راستاي انجام
مسئوليتهاي اجتماعي در خوزستان با اداره کل راه و

شهرسازي خوزستان يک تفاهمنامه همکاري مشترک
منعقد کرد.وي افزود :بر اس��اس اين تفاهمنامه شرکت
ملي نفت ايران  ۲۸۵ميليارد ريال اعتبار براي بازسازي
راههاي مناطق روس��تايي سيل زده اختصاص داد.مدير
کل راه و شهرس��ازي خوزستان اظهار داشت :مديريت
نظارت بر طرحهاي عمراني مناطق نفت خيز ش��رکت
ملي نفت ايران در اين تفاهمنامه متعهد شده است که
در بهسازي  13پروژه راه روستايي در شهرستان دشت
آزادگان کم��ک کند.رضايي ادامه داد :تامين اعتبار اين
 13پروژه در قالب برنامه مدون  5ساله در هيات مديره
ش��رکت ملي نف��ت ايران مطرح و به تصويب رس��يده
اس��ت.اين تفاهم نامه با هدف مش��ارکت شرکت ملي
مناطق نفتخيز جنوب در بهسازي جادههاي روستايي
خوزستان که در جريان سيالب گذشته اين استان دچار
آسيب شدند ،امضا شد.

با اعطاء لوح تقدير و هدايا تجليل بعمل آمد.س��يد جعفر
موس��وي طي س��خناني ضمن تبريک به مناسبت روز
ت رسانان در اين عرصه
حمل و نقل عموميبه کليه خدم 
بيان داشت؛ اين روز بهانهاي است تا از خدمات شايسته
رانندگان حمل و نقل همگاني که نقش بسزايي در امنيت
آمد و ش��د مردم دارند ،در حد توان تجليل شود.موسوي
معيار انتخاب رانندگان نمونه را امانتداري و حس وظيف ه
شناسي و حسن خلق آنها در برخورد با مسافرين ،انضباط
اجتماعي ،رعايت نرخ مصوب و اخذ کرايه قانوني ،برشمرد
و تصريح کرد؛ رانندگان نمونه سمبل و نمونه درخشان در
کارنامه خدمترساني به شهروندان در عرصه حمل و نقل
هستند.شهردار مشکين دشت تمايل مردم به استفاده از

ناوگان حمل و نقل عموميرا در گرو ميزان رضايتمندي
آنها دانس��ت و ادامه داد؛ رعايت حريم شهروندي و حفظ
آداب اس�لاميو اجتماع��ي در حين انج��ام کار يکي از
تعهداتي است که رانندگان موظف به انجام آن هستند.در
ادامه اين مراسم علي ابراهيميسرپرست سازمان مديريت
حمل و نقل همگاني شهر مشکين دشت گفت؛ با حمايت
ويژه شهردار ،اعضاي شوراي اسالميو هياتمديره اين
سازمان در راستاي توسعه پايدار شهري و عدالت اجتماعي
گامهاي مثبتي را برداشته است.ابراهيميخاطر نشان کرد؛
رانندگان تاکسي در امر مهم حمل و نقل عموميرضايت
شهروندان مشکين دشت را جلب نمودهاند و از تاکسي در
امر جا ب ه جايي درون شهري استفاده ميکنند.

حضور اداره کل بنادر و دريانوردي استان بوشهر در
چهارمين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و لجستيک

بوشهر،سهيالکرمپورنيا:آئينافتتاحيهچهارميننمايشگاه
بين المللي حمل و نقل و لجس��تيک با حضور وزير راه
و شهر سازي ،برگزار شد .به گزارش روابط عمومياداره
کل بنادر و دريانوردي استان بوشهر،چهارمين نمايشگاه
بين المللي حمل و نقل و لجس��تيک با حضور مهندس
اس�لاميوزير راه و شهرسازي ،محمدراستاد مديرعامل
س��ازمان بنادر و دريانوردي و هيئت عامل در مصالي

بزرگ امام خميني (ره) تهران افتتاح شد.در اين نمايشگاه
تعداد پنج قطعه از قطعاتي که با حمايت اداره کل بنادر
و دريانوردي استان بوشهر و توسط توليدکنندگان داخلي
ساخته شدهاند در دو گروه تجهيزات دريايي شامل جعبه
پل��ي اتيلن چراغ دريايي ،کنترلر چراغ دريايي مربوط به
تجهيزات عالئم ناوبري و مکانيکال سيل ،کاگ شفت
و باکس آبشور شناورهاي ناجي که موجب صرفه جويي
ارزي  ۷۲۲،۲۰۰دالر ميباش��د و تمامياي��ن قطعات با
حماي��ت اداره تعمير و نگهداري بندر بوش��هر در زمينه
طراحي و ساخت توسط پيمانکاران مرتبط ساخته شدهاند
به نمايش در آمده است.گفتني است ،چهارمين نمايشگاه
بي��ن المللي حمل و نقل و لجس��تيک از  ۲۴لغايت ۲۶
آذرماه و بمدت س��ه روز با حضور بنادر سراسر کشور و
ارگانهاي مرتبط اين حوزه و  ۱۲۰شرکت دانشبنيان در
مصلي امام خميني ره تهران در حال برگزاري ميباشد.

مدير خريد و حمل مواد اوليۀ فوالد مبارکه:

ظرفيتهاي عظيم کشور نبايد معطل خوراک مواد معدني بماند

اصفهان مريم کرباليي  :اولين نشس��ت مديران خريد پنج شرکــت بزرگ
فــوالدســاز کش��ور بهمنظور همانديشي و دستيابي به راهکارهاي مؤثر
براي تأمين مواد معدني و کاالهاي اساس��ي ،به اش��تــراک گذاش��تــن
تجــارب بهدس��تآمده و کاهش هزينههاي توليد در محل ش��رکت فوالد
مبارکه برگزار ش��د .رض��ا حيدري ،مدير خريد و حمل م��واد اوليۀ فوالد
مبارکه ،گفت :مجموعۀ خريد مواد اوليه تأمين مواد معدني شامل کنسانتره،
گندله و آهن اس��فنجي و خريد کاالهاي اساسي از قبيل الکترود گرافيتي،
انواع فروآلياژها ،وايرهاي مغز دار ،فلزات اساس��ي و انرژي را برعهده دارد.
اي��ن اقالم حجم عم��دۀ خريد فوالد مبارکه را به خ��ود اختصاص ميدهد.
حيدري به بزرگتــرين مش��کل فوالدسازان اشاره کرد و گفت :در سالهاي
اخير ،فوالدسازان کشور به دليل تحريمها ،در تأمين کاالهاي اساسي ،مواد
اوليه و کاالهاي اس��تراتژيک خود و همچنين در زمينه انتقال ارز موردنياز
با مشکالت عديدهاي مواجه شدهاند که خوشبختانه با تدابير مديرعامل و
تالش کليه واحدهاي ذيربط توانس��تيم اين دغدغهها را پشت سر گذاريم
و ام��روز نگراني خاصي از بابت تأمين اي��ن کاالها وجود ندارد .اما از ديماه
س��ال گذشته ،تأمين س��نگآهن براي فوالدسازان با مش��کل مواجه شده
اس��ت ،زيرا معدن کاران بهجاي اکتشاف بيش��تر و توسعۀ معادن خود ،در
حوزۀ فوالدسازي س��رمايهگذاري کردهاند و مواد معدني استخراجشده را

گيالن  :دکتر جعفرزاده نماينده مردم شهرستان رشت در
مجلس شوراي اسالميبا حضور در اداره کل بنياد مسکن
انقالب اسالميبا مهندس اکبرزاده  -مدير کل  ،مهندس
بش��يري سرپرس��ت معاونت عمران روستايي و مهندس
قناعتگر سرپرس��ت بنياد مسکن شهرس��تان رشت ديدار

به واحدهاي خود اختصاص دادهاند .اين امر باعث ش��ده بخش عمدهاي
از ظرفيتهاي توليد پنج فوالدس��از کش��ور امروز معطل مواد معدني باشد.
دومين عامل که تهديد جدي براي تأمين مواد معدني شرکتهاي فوالدساز
به شمار ميآيد صادرات گستردۀ مواد معدني يعني خامفروشي است .همچنان
که آمارها نش��ان ميدهد در سال گذش��ته حدود  17تا  18ميليون تن مواد
معدني آهندار بهصورت خام از کش��ور صادرشده است .حجم ورودي مواد
اوليه براي فوالدس��ازان طي هش��ت ماه اخير کاهش بسيار زيادي داشته
و فوالدس��ازها مجبور ش��دهاند بخش عمدهاي از ذخاير استراتژيک مواد
معدن��ي خود را مصرف کنن��د .وي تصريح کرد :در حال حاضر با همکاري
نهادهاي مرتبط کشور 25 ،درصد تعرفه براي صادرات مواد اوليه وضعشده
اس��ت .بااينحال وضع اين ميزان تعرفه تأثير چنداني در جلوگيري از خروج
مواد خام نداش��ته و همچنان صادرات مادۀ اوليۀ معدني براي معدن کاران
جذابيت دارد .فوالدسازان بهصورت رسمياز مجموعۀ وزارتخانه درخواست
کردن��د که در گام اول مانع صادرات ش��وند و اگر به هر دليل فکر ميکنند
صادرات بايد انجام ش��ود ،حداقل تعرفه را به  40درصد افزايش دهند .وي
در اد ام��ه افزود:بايد از اتالف مواد و انرژي در اين زمينه جلوگيري ش��ود.
بهعنوانمثال ،اآلن فوالد خوزس��تان از کنستانترۀ شمال شرق کشور ،يعني
منطقۀ س��نگان و فوالد مبارکه از منطقۀ س��يرجان سهيم است .اين بدان

معني است که فوالد مبارکه بايد مادۀ معدني را از سيرجان به سنگان ببرد
و فوالد خوزس��تان هم از سنگان منتقل کند و اين يعني هزينۀ حملونقل.
درحاليکه اگر اين تقس��يمبندي و سهميهبندي بهدقت و با کار کارشناسي
صورت گيرد ،فوالد مبارکه ميتواند سهميۀ کنسانترۀ خوزستان را در سنگان
خرج فوالد سنگان خود کند .فوالد خوزستان هم مواد معدني موردنياز خود
را از سيرجان با هزينه حملونقل بسيار اقتصاديتري تأمين کند .اين مديريت
باعث ميشود کاهش زيادي در هزينهها و انرژي صورت گيرد .فوالدسازان
به جد از مجموعۀ حاکميت ،وزارت صمت و متوليان درخواس��ت کردند که
اين س��هميهبندي و تقسيمبندي سهميهها براي سال  99با دقت بيشتري
انجام شود .وي با اشاره به تأمين سنگآهن ،خود فوالدسازان گفت ،طي دو
ماه اخير مديرعامل فوالد مبارکه ورود اين شرکت به حوزۀ معدن را اعالم
نمود .مديريت شرکت به اين نتيجه رسيده است که بايد صاحب معدن باشد،
اگرچه سرمايهگذاري در اين حوزه بلندمدت است .شرکتهاي فوالدساز خود
را نقط��ۀ مقابل معدن کاران نميدانند .به هر دليل ،اتفاقاتي افتاده که نبايد
ميافتاد ،ولي اآلن بايد با همراهي و همدلي همديگر اجازه ندهيم سرمايههاي
کشور معطل مواد معدني بماند .وي در ادامه به ديگر اقدامات فوالدسازان
براي مديريت هزينههاي پرداخت و گفت،در بخش خريد و تأمين کاالهاي
اساسي همکاريهاي خوبي بين شرکتها ايجادشده است.

حضور نماينده مردم رشت در بنياد مسکن انقالب اسالمياستان گيالن

ک��رد .در ابتداي اين ديدار مديرکل بنياد مس��کن انقالب
اس�لاميبا تشکر از حمايتهاي دلس��وزانه نماينده مردم
رش��ت از بنياد مسکن در س��طح ملي و استاني ،گزارشي
از فعاليتهاي انجام شده در روستاهاي استان و شهرستان
ارائه داد .وي هدف بنياد را خدمترساني بيشتر و مطلوبتر

به مردم به خصوص روس��تائيان دانس��ت و افزود :تحقق
اين هدف مس��تلزم حمايت مسئولين محترم ،تخصيص
اعتبارات مناسب و به موقع و واگذاري زمين جهت احداث
مسکن و…… ميباشد .نماينده مردم رشت در اين ديدار
با تقدير و تشکر از اقدامات بنياد گفت :بنياد مسکن انقالب

اسالمييک نهاد انقالبي اس��ت که بر اساس آرمانهاي
انقالب ش��کل گرفته و کارش هم کار جهادي اس��ت و
ان ش��اءاهلل با عملکرد خ��وب خود جه��ادي باقي بماند.
وي همچنين خواس��تار استفاده از ظرفيتهاي موجود در
روستاها در راستاي عمران و آباداني روستاها شد.

نتاي��ج انتخاب��ات انجمن مهندس��ين برق و
الکترونيک ايران ،ش��اخه گيالن اعالم ش��د.
گيالن  :در انتخابات انجمن مهندسين ايران،
شاخه گيالن  489نفر به صورت الکترونيکي
در انتخابات شرکت کردند که در اين انتخابات،
«عظيم بلبل آبادي» رئيس هيات مديره و مدير
عامل شرکت برق منطقهاي گيالن به عنوان
نفر اول انتخاب شد .نتايج اين انتخابات به شرح
زير ميباشد :عظيم بلبل آبادي  ۳۹۷راي ،فرزان
دستيار  ۳۱۸راي ،عادل سليماني  ، ۲۸۶طاهر
قميتبار  ۲۸۱راي  ،بهمن داراب زاده  ۲۴۳راي
،عبدالرضا توکلي  ، ۱۹ ۷عليرضا پارسايي ۱۹۳
راي ،گودرز چراغي  ۱۵۷راي ،ميالد حقشناس
 ۱۴۰راي ،حميد با ش��لقي فومن��ي  ۱۳۶راي
،ارسالن نظرزاده  ۱۰۲راي ،علي اکبر جوهري
 ۹۹راي ،امي��ر ش��عبان زاده  ۹۴راي ،محم��د
افتخ��اري  ۷۲راي ،پوري��ا محم��دي  ۵۴راي
،سعيد خرديار  ۵۲راي ،اسماعيل بهروز نرگسي
 ۴۵راي  ،عيسي عليرضانژاد گوهرداني  ۳۱راي
 ،بهنام عليزاده گالش��کالمي ۲۶راي ،حسين
ش��هيدي مقدم  ۲۰راي ،رض��ا ابراهيميآتاني
 ۱۲راي ،محمدرضا علوي زاده  ۱۰راي ،احمد
صالحي دوبخشري  ۸راي و محمدرضا عليزاده
 ۲راي .گفتني است انجمن شاخه گيالن حدود
يک هزار نفر عضو دارد.
نشست هم انديشي با پيمانکاران و
تامين کنندگان گاز گيالن برگزار شد
گيالن  :نشس��ت هم انديش��ي پيمانکاران و

تامين کنن��دگان گاز با مديرعامل و معاونين
شرکت گاز اس��تان گيالن در سالن همايش
روابط عموميش��رکت گاز برگزار شد.روابط
عموميگاز گيالن – حسين اکبر مديرعامل
ش��رکت گاز اس��تان گيالن در نشس��ت هم
انديش��ي با پيمانکاران و تامين کنندگان گاز
ضمن عرض خيرمقدم ب��ه مدعوين به بيان
گزارشي از وضعيت شرکت گاز در زمينههاي
مختلف پرداخت.مديرعامل شرکت گاز استان
گيالن با بيان اينکه هم اکنون ش��رکت گاز
اس��تان گيالن به همه خانوارهاي شهري و
بيش از  95درصد خانوارهاي روستايي استان
گازرساني نموده است ،اظهار داشت :تحقق اين
مهم با همت و تالش خانواده بزرگ شرکت
گاز بويژه پيمانکاران تالش��گر اين ش��رکت
ميسر ش��ده است.مهندس اکبر اظهار داشت:
خوشبختانه در مالقات با مردم در روزهاي سه
ش��نبه هر هفته ،تعداد متقاضيان گاز بجهت
گازرساني گسترده به اقصي نقاط استان بسيار
کاهش يافته و اکثريت درخواس��تها مربوط
ب��ه خدمات پ��س از فروش و کيفي س��ازي
خدمات ميباش��د.وي با اشاره به اين موضوع
که از ابتداي س��ال جاري تاکنون  124پيمان
در گاز گيالن به امضا رس��يده اس��ت ،گفت:
مجموع مبلغ اين پيمانها 235 ،ميليارد تومان
ميباشد که  200ميليارد تومان آن متعلق به
بخش عمراني و مابقي متعلق به بخش جاري
ميباشد.مديرعامل شرکت گاز استان گيالن
افزود :نکته قابل توجه و ارزشمند در خصوص
پيمانهاي ش��رکت گاز استان گيالن ،وجود
پيمانهاي گازرس��اني به شهرستان زابل به
مبلغ  64ميليارد تومان ميباشد.
باالترين سطح تعهد خدمتي را آتش
نشانان دارند

الب�رز معصومه عيني :جلسه ش��وراي سازمان
آتش نش��اني و خدم��ات ايمني ش��هرداري
نظرآباد تش��کيل ش��د .مهندس توسلي مدير
عامل س��ازمان ضمن ارائه عملکرد س��ازمان
آتش نشاني با اشاره به اهميت خدماترساني
مناسب و به هنگام آتش نشاني ،اظهار داشت:
سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري
نظرآباد ،شاهد افزايش خدماترساني به مردم
بوده است.وي بيان داشت :سازمان آتش نشاني
و واحدهاي خدمات رس��ان شهرداري نظرآباد
نهايت همکاري را در راستاي خدماترساني به
مردم در مواقع بحراني دارند.در ادامه مهندس
عسگري شهردار نظرآباد افزود :باالترين سطح
تعهد خدمتي را آتشنش��انان دارند و با روحيه
ايثار و فداکاري به انجام وظيفه ميپردازند.وي
ادامه داد :آتش نشاني به عنوان يکي از مشاغل
سخت و پرخطر است و آتشنشانان در هر حادثه
با خطرات زيادي مواجه هستند ،لذا خدمات اين
قشر زحمتکش شايسته تقدير و تحسين است.
در ادامه با حضور مهندس عسگري شهردار ،
رييس و اعضاي شوراي اسالميشهر و جمعي
از معاوني��ن و مديران از يک دس��تگاه خودرو
خريداري شده در سازمان آتش نشاني رونمايي
گرديد  ،و قابليتهاي اين خودرو براي حاضرين
به نمايش گذاشته شد  .شايان ذکر است،اين
خ��ودرو از منابع درآمدي س��ازمان خريداري
شده است.مدير عامل سازمان ،آتش نشاني و
خدمات ايمني را يکي از زير ساختهاي توسعه
ش��هري عنوان کرد و افزود :از ابتداي ورود به
سازمان يکي از مسائل مهم و اولويتهاي کاري
را توسعه زيرس��اختها و توجه ويژه به مسئله
ايمني شهروندان در نظر گرفتيم.

