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اخبار
جلسه كمیته درآمدی شهرداری
کوهسار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای
اسالمی شهر کوهسار ،جلسه کمیته درآمدی
با حضور.مس��ئولین شهرسازی  ،درآمد  ،دبیر
کمیس��یون م��اده  ، ۱۰۰اجرائیات  ،معاونت
اداری مالی  ،روابط عمومی در سالن جلسات
ش��هرداری ب��ه مدیریت مهن��دس عظیمی
ش��هردار برگزار ش��د .در این جلس��ه ابتدا
مسئولین واحدهای مربوطه گزارش کامل و
جامع از وضعیت درآمدی ش��هرداری در سه
ماهه اول س��ال  ۱۳۹۹ارائ��ه دادند .در ادامه
این جلس��ه مهندس عظیمی شهردار گفت :
در س��ال ۹۹باید با تالش و کوشش مضاعف
جهش درآمدی داش��ته باش��یم ت��ا با تحقق
بودجه سال  ۹۹حتی جلوتر از تحقق بودجه
 ۹۹انش��اهلل رکورد بزنیم تا خدمات بیشتر و
بهتری برای شهروندان فهیم و عزیز کوهسار
به ارمغان بیاوریم.
کلیهاقداماتصنعتبرقاستاندر
راستایتحققجهشتولیدانجاممیگیرد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان در
گفتگو با برنامه رادیویی روشنا  ،اقدامات این
ش��رکت را در سال جهش تولید تشریح کرد.
مهندس س��ید علی اکبر صب��اغ  ،مدیرعامل
شرکت برق منطقه ای س��منان ،با اشاره به
نامگذاری امسال به نام «سال جهش تولید»
از س��وی مقام معظم رهبری  ،بیان داش��ت:
کارکن��ان صنعت برق اس��تان  ،تمام تالش
خود را در راستای تحقق جهش تولید به کار
خواهند بس��ت .وی پروژه های صنعت برق
را پروژه هایی پر هزینه و زمان بر دانس��ت و
گف��ت :با توجهی که در س��ال های اخیر در
ح��وزه اقتصاد و رون��ق تولید صورت گرفته ،
و صنع��ت برق نیز یک��ی از صنایع مهم در
زیرساخت تولید می باشد ،پروژههای مختلفی
در سطح استان بنا به ضرورت ،طی سالهای
گذشته برنامه ریزی و دستور کار قرار گرفته
اس��ت که در زمان های پیش بینی شده به
بهره برداری خواهند رسید .مهندس صباغ با
اشاره به مش��کالت به وجود آمده از تحریم
های ظالمانه دش��منان جمهوری اس�لامی
افزود  :به امید الهی  ،تمامی مشکالت پیش
رو را با برنامه ریزی و بهره مندی از توان و
خالقیت کارکنان پرتالش صنعت برق پشت
س��ر گذاشته و امسال نیز هیچ محدودیتی در
واگذاری برق به متقاضیان نخواهیم داشت
قدردانی استانداری گیالن از اجرای
مطلوبپاسخگوئیبهسامانهالکترونیکی
سامدتوسطتامیناجتماعی

مدیرکل دفت��ر مدیریت عملکرد  ،بازرس��ی
و امور حقوقی اس��تانداری گیالن با ارس��ال
لوح های جداگانه ای از کارشناس��ان متولی
در پاس��خگوئی ب��ه س��امانه الکترونیک��ی
ارتب��اط م��ردم و دولت در تامی��ن اجتماعی
قدردانی نم��ود  .به گ��زارش روابط عمومی
و ام��ور فرهنگ��ی اداره کل تامین اجتماعی
اس��تان گیالن  ،محمدرضا محمدی فتیده ،
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد  ،بازرس��ی و
امور حقوقی اس��تانداری گیالن با ارسال لوح
های تقدیر جداگانه ای از کارشناسان مرتبط
با پاسخگوئی و رسیدگی به مطالبات مردمی
در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (
سامد ) در تامین اجتماعی قدردانی نمود .
شایان ذکر است خانم ها معصومه لقائی تبار ،
کارشناس ارشد بازرسی و رسیدگی به شکایات
 ،ش��هربانو صابر کارش��ناس مرکز ارتباطات
مردمی و آقایان حس��ام الدین شریفی رئیس
مرکز ارتباطات مردمی و سیدسجاد مرتضوی
رابط این سامانه در اداره کل تامین اجتماعی
استان در زمره تقدیرشدگان قرار دارند .
صبفالتدیتکتور(نشانگرخطای
هوایی)هوشمندکنترلازمرکز
دیسپاچینگدرفیدر ۲تقیدیزج

سرپرس��ت ام��ور  ۲ب��رق اردبی��ل از نصب
۱۲دس��تگاه نش��انگرخطای هوایی درفیدر۲
تقی دیزج اداره برق رضی خبر داد.محمدرضا
سیاهکوهی گفت  :همکاران اداره برق رضی
باهم��کاری اداره رلیاژ واتوماس��یون ،پس از
بررسی تعدادخاموشیهای شبکه وجایابی بهینه
،نسبت به نصب آشکارسازهای خطادرمسیر
روستاهای شریف بیگلو،رحیم بیگلو،سیدبیگلو
وکلی اقدام کردن��د.وی ادامه داد :مهم ترین
مزای��ای اس��تفاده ازآشکارس��ازخطا،کاهش
انرژی توزیع نشده ،سرعت بخشیدن درعیب
یابی شبکه وکاهش مدت زمان خاموشیهای
ناخواسته می باشد.

اخبار

اولین جلسه شورای معاونین شهرداری هشتگرد با حضور مهندس یگانه

پ��روژه های عمرانی ب��زرگ در بودجه ۹۹
شهرداری هشتگرد مغفول مانده است .
اولین جلس��ه ش��ورای معاونی��ن با حضور
مهندس یگانه شهردار هشتگرد با موضوع
بررسی برنامه های کاری و روند پیشرفت
پ��روژه های عمرانی برگزار ش��د  .یگانه با
تاکید بر حفظ همدلی و همکاری در پیشبرد
کارها  ،خواستار توجه بیشتر بر تکریم ارباب

رجوع و برنامه ریزی ب��رای ارتقاء خدمات
ش��د  .وی گفت  :خوشبختانه توانسته ایم
طی هفته های اخیر بسیاری از مشکالت و
کاستیها را شناسایی نموده و طی جلسات
مک��رر با اعضای محترم ش��ورای ش��هر ،
راهکارهای عملیاتی برای مرتفع س��اختن
آنه��ا در نظر گرفته ش��ده اس��ت  .یگانه با
اش��اره به شناختی که از مجموعه  ،پرسنل

و ش��هر دارد از استفاده بهینه از کارکنان و
ساماندهی س��اختار پرسنلی سخن گفت و
خواستار برگزاری جلسات مشترک معاونین
برای ارتقاء سطح خدمات و ایجاد هماهنگی
بیشتر شد  .وی در بخش دیگری از سخنان
خود به اهمیت جذب سرمایه گذار و اجرای
پروژه های مشارکتی اشاره کرد و ساماندهی
امالک و مستغالت را از جمله برنامه های

آت��ی ش��هرداری دانس��ت  .اولویت بندی
آسفالت معابر  ،افزایش اعتبار پروژه آسفالت
در سال  ، ۹۹انتشار فراخوان عمومی برای
ساخت هتل و مجتمع گردشگری  ،تقویت
نظارت بر پروژه ها  ،حضور مستمر معاونین
و بازدید و سرکشی از شهر  ،شروع عملیات
تعری��ض و ادامه بلوار ش��هیدان نژاد فالح
در ضل��ع جنوبی اتوبان  ،خط کش��ی معابر

برگزاری سومین جلسه کمیته تصویب
ح های هادی و تعیین محدوده
طر 
روستایی با حضور فرماندار قم

 ،پیگیری تاسیس س��ازمان آتشنشانی و
ساماندهی محدوده آرامستان از جمله موارد
مطرح شده در این جلسه بوده است

تولیت آستان قدس رضوی

تالش برای رفع مشکالت سیستان و بلوچستان از اولویتهای آستان قدس رضوی است

مشهد مقدس سمیرا رحمتی-تولیت آستان قدس رضوی،
توجه به مناطق محروم را اولویت اقدامات آستان قدس
رض��وی برش��مرد و تأکید کرد :با تمام ت��وان برای حل
مشکالت استان سیستان و بلوچستان تالش میکنیم.
حجتحجتاالس�لام والمسلمین احمد مروی در مراسم
امضا تفاهمنامه همکاری س��ه جانبه میان وزارت جهاد
کش��اورزی آستان قدس رضوی و استانداری سیستان و
بلوچستان در تاالر والیت برگزار شد ،ضمن گرامیداشت
س��ی و یکمین س��الگرد ارتح��ال بنیانگ��ذار جمهوری
اس�لامی ،حضرت امام خمینی(ره) ،گفت :هرآنچه برای
رفع مشکالت مردم سیستان و بلوچستان از آستان قدس
رضوی ساخته باشد دریغ نخواهیم کرد.
وی با اش��اره به عنایت ویژه رهبر معظم انقالب نسبت
به مردمان خطه سیس��تان و بلوچستان افزود :سالهای
نخست آغاز خشکسالی در اواخر دهه ،70رهبری معظم
انق�لاب دغدغه جدی برای رس��یدگی به مس��ائل این
منطقه داشتند و نسبت به پیگیری آنها به مسئوالن وقت
دولت دستوراتی را دادند که تحقیق و مطالعات منطقهای
درخصوص خشکسالی واقع شده صورت گرفت.
حجت االس�لام والمس��لمین مروی ادامه د اد :در سفر
س��ال  80رهبری معظم به استان سیستان و بلوچستان
نیز ایشان ضمن حضور طوالنی در آن منطقه و سرکشی
به ش��هرهای مختلفی چون زابل ،در جریان مس��ائل و

مش��کالت مردم ق��رار گرفتند که حاک��ی از توجه ویژه
ایشان به این منطقه دارد.
توجه به مناطق محروم؛ اولویت آستان قدس


تولیت آس��تان قدس رضوی با تشریح راهکارهای پیش
رو اضافه ک��رد :اولویت اقدامات آس��تان قدس رضوی،
توجه ب��ه مناطق محروم خصوصا اس��تان سیس��تان و
بلوچس��تان اس��ت که معموال بخش خصوصی به خاطر
تأکید بر سود و منفعت تضمین شده ،رغبتی برای ورود به

اصالح رودخانه فصلی مسیر خط لوله 22اینچ منطقه شمالشرق

معاون فنی منطقه شمالش��رق از
اصالح رودخانه فصلی مس��یر خط
لوله  22اینچ انتق��ال فرآوردههای
نفتی این منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
منطق��ه شمالش��رق؛ محمدعلی
دهقان گفت :س��یالبهای ناش��ی از بارانهای بهاری
امس��ال باعث ش��ده تا در کیلومتر  315مس��یر خط 22
اینچ ری –ش��اهرود شاهد نمایان شدن خط لوله انتقال
فرآوردههای نفتی باشیم.
وی اضاف��ه ک��رد :با حضور ب��ه موقع هم��کاران واحد
تعمیرات خط منطقه ،عملیات اصالح مس��یر رودخانه و

خاکریزی مجدد خ��ط لوله انجام گردید
ت��ا از آلودگی احتمالی روان آبها بدلیل
شکست خط لوله جلوگیری شود.
به گفته وی200 ،نفرس��اعت کار مداوم
کارکن��ان س��اعی واحد تعمی��رات خط،
ترابری و حراس��ت منطقه شمالش��رق
باعث تحقق این پروژه مهم در کمترین
زمان ممکن گردید.
شایان ذکر است :تنوع آب و هوایی منطقه شمالشرق و
بارشهای بهاری هر س��اله به بخشی از حریم خط لول ه
انتقال فرآوردههای نفتی این منطقه سیب وارد نموده که
سرعت و دقت همکاران تعمیرات خط منطقه شمالشرق
مانع بروز مشکالت زیست محیطی میگردد.

این مناطق نشان نمیدهد .وی ،دیگر اولویت عملکردی
آس��تان قدس را این طور تش��ریح کرد و گفت :دومین
اولویت ما این است که جای فعالیتهای نهادهای دولتی
را نگیری��م .هر مجموعه دولتی به وظایف خودش عمل
کند و آستان قدس رضوی نیز به میزان توان و مقدورات
آنچه از دستش ساخته باشد برای کمک به مجموعههای
دولتی برای رفع مشکالت مردم انجام خواهد داد.
سیستان و بلوچستان اولویت اول ماست

وی تصریح کرد :با وجود همه محدودیتها ،هر آنچه در
توان داش��ته باشیم ،برای حل مشکالت استان سیستان
و بلوچس��تان به کار میگیریم؛ زیرا مس��اله این منطقه
اولویت اول ماست.
تولیت آس��تان قدس رضوی با برشمردن سه محور حل
مسائل مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان گفت:
حل زنجیره تأمین تولید ،انتقال تجربیات و آموزش دادن
به بومیان و نیز تهیه زمین برای آغاز فعالیتها ،سه محور
اساسی برای شروع کار در این مناطق است که ما برای
اجرای آن آمادگی کامل داریم.
وی ب��ا بیان اینک��ه صدور مجوز برداش��ت ب��ه میزان
یک میلی��ارد دالر از محل صندوق ذخی��ره ارزی برای
رس��یدگی به مس��ائل اس��تان سیس��تان و بلوچستان از
س��وی رهبر معظم انقالب نش��ان از توجه خاص ایشان
بر رفع مش��کالت محرومان آن استان دارد ،اظهار کرد:
آستان قدس رضوی هم به تبع از رهبری معظم ،در حد
بضاع��ت و توان خود برای حل مش��کالت این خطه در
کنار نهادهای مسئول تالش خواهد کرد.
 حجت االسالم والمسلمین مروی اضافه کرد :مردم این
مناطق بر گردن ما حق دارند و روز قیامت حقوق خود را
از ما مطالبه خواهند کرد؛ لذا دوشادوش مسئوالن ذیربط
به س��هم خود هرچه بتوانیم در این مس��یر انجام دهیم،
کوتاهی نخواهیم کرد.

بازرسی بیش از  31هزار کنتور خانگی در سال 1398

به گزارش روابط عمومی ش��رکت
گاز استان اردبیل ،سردار اسماعیلی
مدیر عام��ل این ش��رکت ضمن
گرامیداش��ت ی��اد و خاط��ره امام
خمین��ی (ره)  ،حفظ و حراس��ت از
ش��بکه ها و تأسیس��ات را از ا ّهم
وظایف ش��رکت در س��الهای آتی
برش��مرد و گفت :ارایه خدمات بهینه و تأمین مستمر
گاز طبیع��ی به عنوان مهمترین رس��الت ش��رکتهای
گاز اس��تانی مبتنی بر حفظ و حراس��ت از شبکه ها و
تأسیس��ات می باشد که در این خصوص برنامه ریزی
های مد ّون و دقیق و نظارت توسط کارشناسان واحد
بازرسی فنی نقش مهمی را در تحقق این هدف مهم

دارد.اسماعیلی با بیان اینکه شرکت
گاز اس��تان اردبیل در حال حاضر به
بیش از  490هزار مش��ترک خدمات
ارای��ه می ده��د ،افزود :طی س��ال
گذش��ته بیش از  31800مورد كنتور
گاز خانگي و صنعت��ي به همراه 96
كيلومت��ر لول��ه گازرس��اني فلزي و
 303كيلومتر لوله پلي اتيلن در اقطار مختلف توس��ط
کارشناسان واحد بازرسی فنی و ارزیابان برون سازمانی
مورد ارزیابی و تست قرار گرفته است.گفتنی است به
منظور گازرس��انی به تمامی ش��هرها و تع��داد 1312
روستای استان اردبیل بیش از  9600کیلومتر خطوط
لوله شبکه گذاری شده است.

با حضور معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری ایالم؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان ایالم برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان ایالم
در س��ال جاری ،با حضور اعضاء و به ریاس��ت محمد
نوذری معاون سیاس��ی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
برگزار شد اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی
اس��تان ایالم در سال جاری ،به ریاست محمد نوذری
معاون سیاس��ی ،امنیتی و اجتماعی اس��تانداری ایالم
و ب��ا هدف بررس��ی تخصيص اعتبار جه��ت تعمير و
تجهي��ز كتابخانه ه��اي عمومي ب��ا محوريت بخش
كودك كتابخانه ها ،تجهيز سالن اجتماعات كتابخانه
عمومي س��ردار شهيد حاج قاسم سليماني محله بانبرز
ش��هر اي�لام ،مش��اركت در تأمين مناب��ع اطالعاتي
كتابخانه هاي عمومي در راس��تاي غني سازي منابع
مكتوب و جذب آثار نويس��ندگان بومي استان ،برگزار
ش��د .محمد نوذری معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
اس��تانداری ،در این جلس��ه با ابراز امیدواری نسبت به
اس��تفاده حداکثری از ظرفیت های فکری و فرهنگی
اعضای حقیقی جدی��د انجمن کتابخانه های عمومی
استان گفت :اعضای جدید انجمن از نخبگان و فعاالن
فرهنگی استان هستند و با توجه به شناختی که از آن

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
قم از اج��رای طرح جهادی احداث ش��بکه
خودنگهدار در قم خبر داد و گفت :در مرحله
س��وم این طرح بیش از  4هزار متر ش��بکه
خودنگه��دار در منطقه نی��روگاه قم احداث
شد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت توزیع
نی��روی ب��رق ق��م ،مهن��دس «مه��دی

ها داریم می توانند منش��اء تحوالت خوب و اثرگذاری
در کتابخانه های عمومی استان باشند.
وی با بررس��ی روند اجرای مصوبات جلسه پیشین ،در
زمینه تامین منابع کتابخانه های عمومی استان ،اظهار
داشت :آثار نویس��ندگان بومی و توزیع مناسب آن ها
بین کتابخانه ها ،یکی از راه های آس��ان و مناس��بت
تامین منابع مکتوب است .بنابراین باید با کمک ادارات
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و کتابخانه های عمومی
اس��تان ،ضمن برقراری ارتباط س��ازنده با نویسندگان
اس��تانی ،روند خرید آثار این عزیزان را تسهیل بخشید
و در این راستا ،استانداری ایالم هم سیاست حمایتی از
این قشر را دارد و با خرید بخشی از این منابع و اهدای
آن ه��ا در قالب هدیه ب��ه میهمانان غیر بومی ،ضمن
معرفی فرهنگ اس��تان ،اقدامی حمایتی از این قش��ر
زحمتکش باشد .معاون سیاس��ی و امنیتی استانداری
ایالم ،با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت فرهنگی طرح
بازآفرینی اجتماعی محالت حاشینه نشین ،بیان داشت:
باید س��هم کتابخانه های عمومی در این طرح تعریف
ش��ود و با هم��کاری دفتر امور اجتماعی اس��تانداری،

شهرداری و دفتر تس��هیل گیری از این فرصت برای
توس��عه کتابخوانی در این مناط��ق و تجهیز کتابخانه
های عمومی بهره گرفت.
ن��وذری در بخش دیگری از س��خنان خود ،بر تکمیل
پ��روژه های نمیه کاره کتابخان��ه ای تاکید کردند و از
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خواستند بودجه
های عمران��ی الزم برای این طرح ها تخصیص داده
ش��ود و اداره کتابخانه های عمومی استان با پیگیری
روند اجرایی آن ها با همکاری اداره راه و شهرس��ازی،
زمینه افتتاح و بهره برداری آن ها را فراهم نماید.
در بخش دیگری از این جلسه ،سمیه حیدری مدیرکل
کتابخان��ه ه��ای عمومی اس��تان ایالم ضم��ن ابراز
خوش��حالی از حضور در اولین جلسه انجمن کتابخانه
های عمومی استان ،گفت :در راستای اجرای مصوبات
جلسه قبلی انجمن ،ساختمان جدید کتابخانه عمومی
پیامب��ر اعظم (ص) واقع در پ��ارک رزمندگان ایالم و
کتابخانه عمومی جدید چش��مه ماهی هلیالن افتتاح
و مورد به��ره برداری قرار گرفتن��د .نواقص کتابخانه
عمومی ش��هید مطه��ری ب��دره برطرف ش��ده و به

زودی پ��روژه افتتاح خواهد ش��د .با این حال کتابخانه
عمومی س��ردار شهید حاج قاسم سلیمانی محله بانبرز
ایالم که محوطه بیرونی آن دارای فضای مش��ترک با
ش��یرخوارگاه سازمان بهزیستی است ،می طلبد جهت
اس��تفاده عموم از کتابخانه فضای مذکور مش��خص
و مناس��ب سازی ش��ود .ضمن اینکه سالن اجتماعات
کتابخانه نیازمند تجهیزاتی است که امیدواریم با کمک
ش��هرداری ایالم ،زمینه استفاده عمومی از آن را برای
مردم این محله فراهم کرد.
وی یادآور ش��د :در راستای اجرای مصوبه دیگر جلسه
پیش��ین انجمن ،با همکاری کمیته امداد امام خمینی
(ره) استان ،بسته های فرهنگی تهیه شده که متاسفانه
به دلیل شیوع ویروس کرونا شرایط توزیع مناسب آن
ها فراهم نش��د اما آن ه��ا را در اختیار کتابخانه های
عموم��ی قرار داده ایم تا با ایجاد ش��رایط امن ،در بین
اعض��اء و مراجعین توزیع ش��ود همچنین برنامه های
فرهنگی مرتبط با کتاب و کتابخوانی که از نکات مورد
تاکید در جلسه بود ،در سطح مناطق حاشیه نشین شهر
ایالم برگزار شود.

احداث بیش از  4هزار متر شبكه خودنگهدار برق در قم

آهنینپنجه» با اشاره به اجرای طرح جهادی
احداث ش��بکه خودنگه��دار در قم گفت :به
منظور بهینهسازی شبکه توزیع و جلوگیری
از س��رقت کابلهای مس��ی ای��ن طرح در
مناطق مختلف قم اجرا میشود.
وی س��رقت کابله��ای ب��رق را یک��ی از
مشکالت ش��بکه برقرسانی قم عنوان کرد
و اظهار داشت :با توجه به اینکه این موضوع

خس��ارات زیادی را به ش��بکه برق استان و
وسایل برقی شهروندان وارد میکند اجرای
ط��رح جهادی اح��داث ش��بکه خودنگهدار
تا ح��دودی زیادی این مش��کل را برطرف
میکند .مدیر عامل ش��رکت توزیع نیروی
برق قم با بیان اینکه تاکنون احداث و تبدیل
کابل خودنگهدار ط��ی دو مرحله در مناطق
شهید محالتی ،بلوار  15خرداد و فرهنگیان

س��ه انجام شده است ،یادآور شد :در سومین
مرحله از اجرای طرح جهادی شرکت توزیع
برق استان در سال جاری ،نزدیک به ۴۲۰۰
متر شبکه خودنگهدار در منطقه نیروگاه قم
احداث ش��د .وی با تأکید بر اینکه عملیات
کابلکش��ی این طرح ضربتی بدون اعمال
خاموش��ی اجرایی ش��د ،خاطرنشان کرد :در
اج��رای این طرح جهادی  ۷اکیپ عملیاتی،

 ۸دس��تگاه س��بد باالبر و جرثقیل از مناطق
شرکت توزیع برق استان مشارکت داشتند.
آهنینپنجه ب��ا بیان اینکه عملیات برکناری
ش��بکه قبل��ی نیز ط��ی روزهای آت��ی اجرا
میش��ود ،گفت :امیدواریم ب��ا اجرای طرح
جهادی احداث و تبدیل کابل خودنگهدار در
مناطق مختلف شهر ،بتوانیم خدمات پایداری
را به مردم شریف قم ارائه دهیم.

نقطه عطف توسعه برنامه محور شهر جدید بهارستان:

طرح محور میانی و باغ بهارستان در شورای برنامه ریزی استان تصویب شد

به گزارش روابط عمومی ش��رکت عمران
بهارس��تان ،ط��رح محور پردی��س (محور
میانی) بهارستان ،باغ هزار جریب و اراضی
 185هکتاری این شهر با پیگیری شرکت
عمران بهارس��تان در شورای برنامه ریزی
استان تصویب شد .محور پردیس بهارستان

پهنه ای به مساحت  ۸۰هکتار؛ محور میانی
ک��ه مهمتری��ن طرح در مقیاس ش��هری
بهارستان اس��ت دارای راسته های تجاری
و کاربری های مختلط تجاری-مس��کونی
و مس��کونی آپارتمانی را ش��امل می شود.
پیاده راه بزرگ رفاهی -تفریحی -ورزشی

بهارستان ،در میانه ی همین محور شرقی-
غربی قرار دارد .باغ هزار جریب بهارس��تان
ش��امل  100هکت��ار از اراضی این ش��هر
اس��ت که فضای س��بز بزرگ مرکز شهر،
برج های آپارتمانی ،راس��ته های تجاری و
مراکز گردشگری را در خود جای داده است.

اراض��ی  185هکتاری نیز ش��امل کاربری
های مختلط مسکونی ،تجاری و خدماتی
مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی
اس��ت که در قالب محله س��ازی با تراکم
متوسط به احداث واحدهای مسکونی طرح
اقدام ملی مس��کن در بهارستان اختصاص

داده شده است .بی گمان تصویب این طرح
ها در مقیاس گس��ترده در ش��ورای برنامه
ریزی اس��تان ،نقطه ی عطفی در توس��عه
برنامه محور بهارستان و نوید بخش سرعت
گرفتن روند عمران و آبادانی این شهر جدید
در قلب میهن عزیزمان خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان
قم  ،با رعایت پروتکل های بهداشتی و طرح
فاصله گذاری اجتماعی ,به استناد جزء  5بند
((الف)) ماده  26قانون برنامه شش��م توسعه
در خصوص نحوه بررس��ی و تصویب طرح
های ه��ادی و تعیین محدوده روس��تایی ،
سومین جلس��ه کمیته تصویب طرح هادی
روستاها و تعیین محدوده روستایی با حضور
آقای��ان  :مهندس حی��دری فرمان��دار قم ،
مهندس بلدی مدیر کل بنیاد مسکن استان،
دکتر چهرگانی مدیرکل دفتر امور روستایی
و شوراهای اس��تانداری  ،طالبی معاون امور
عمرانی فرمانداری ,صمدی جانشین معاونت
عمران روس��تایی بنیاد مس��کن  ،و س��ایر
اعضای کمیتة تصویب در س��الن جلس��ات
بنیاد مسکن استان تشکیل گردید.
الزم به ذکر اس��ت در این جلس��ه بررس��ی
بازنگری ط��رح هادی روس��تاهای چاهک
و کن��درود از توابع بخش خلجس��تان مورد
بررسی قرار گرفت.
رشد  9درصدی بیمه شدگان گروه زنان
خانه دار در تامین اجتماعی گیالن

بیش از  27600بانوی گیالنی در زمره بیمه
ش��دگان گروه زنان خانه دار تحت پوش��ش
تامین اجتماعی استابه گزارش روابط عمومی
و ام��ور فرهنگ��ی اداره کل تامین اجتماعی
گیالن  ،شمار بیمه شدگان گروه زنان خانه
دار استان در پایان سال  98با نه درصد رشد
به  27689نفر رسید  .براساس این گزارش ،
بیمه زنان خانه دار بعنوان یکی از گروههای
مش��اغل آزاد بمنزله فرصت��ی برای دختران
مج��رد و بانوان خانه دار بمنظور برخورداری
از پوشش بیمه ای میباشد که از آذرماه سال
 1387به تصویب رسیده و اجرا گردیده است
 .این نوع بیمه با سه نرخ متفاوت و تعهدات
متنوع ب��رای هریک  ،ام��کان بهره مندی
بان��وان خانه دار از خدم��ات تامین اجتماعی
را فراه��م مینماید  .تامین اجتماعی گیالن
در زمره استانهای پیش��تاز از حیث استقبال
کنندگان این نوع بیمه میباشد .
مراسم معارفه مدیر جدید و تودیع
مدیر سابق امور مالی شهرداری رشت
برگزار شد

ب��ا حض��ور جمع��ی از معاون��ان و مدیران
شهرداری رشت مراسم تودیع مدیر سابق و
معارفه مدیر جدید امور مالی شهرداری رشت
برگزار ش��د .به گزارش واحد خبر مدیریت
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،
در این برنامه علی بهارمست معاونت برنامه
ریزی و توس��عه منابع انسانی ،ناصر عطایی
معاون مالی و اقتصادی ش��هرداری رش��ت،
برخ��ی از مدی��ران ش��هرداری و کارکن��ان
ش��هرداری حضور داش��تند .علی بهارمست
در ای��ن برنامه ب��ا قدردان��ی از تالش های
احمدرض��ا حق بین ،مدیر جدی��د امور مالی
شهرداری رشت را معرفی کرد و گفت :آقای
کریم سرپرست از مدیران با سابقه و خوشنام
شهرداری رش��ت هستند.در پایان لوح حکم
مدیریت امور مالی ش��هرداری رشت که به
امضای دکت��ر ناصر حاج محمدی رس��یده
اس��ت ،به کریم سرپرس��ت به عنوان مدیر
جدید امور مالی ش��هرداری به وس��یله علی
بهارمست اعطا شد و کریم سرپرست رسم ًا
کارش را به عنوان مدیر مالی شهرداری آغاز
کرد.
فوالد مبارکه و دانشگاه تهران
بنیانگذار «مرکز نوآوری تحول
دیجیتال صنعت فوالد کشور»

کلنگ احداث «مرکز نوآوری تحول دیجیتال
در فوالد» روز سهشنبه  13خردادماه با همت
شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان و دانشگاه تهران
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به زمین
زده ش��د تا در تقویم توسعۀ فناوری ایران این
روز بهعن��وان نقطۀ عطف��ی در تحول صنعت
فوالد کشور به ثبت رسیده باشد .معاون وزیر
صمت در این مراسم ،با تشکر از شرکت فوالد
مبارکه و دانشگاه تهران گفت :یکی از راههایی
که دانشگاه را با صنعت آشتی میدهد نهادسازی
است و صنعت نیز باید احساس نیاز کند .امروز
ش��اهد یک رخداد مهم در صنعت هس��تیم.
غریبپور اظه��ار کرد :ف��والد مبارکه بهعنوان
بزرگترین فوالدساز کشور از معدن تا محصول
نهای��ی را در زنجیرۀ خود دارد و میتواند در این
مس��یر بسیار مؤثر باش��د .رئیس هیئت عامل
ایمیدرو افزود :این یک اتفاق کمنظیر است تا
ایدههای گروههای کوچک جمعآوری ،و توسط
فوالد مبارکه در صنعت اعمال شود .وی افزود:
از صمیم قلب خوش��حالم که شاهد این اتفاق
مهم در پارک علم و فناوری هستم .ما میتوانیم
بهجایمصرفکننده،تولیدکنندهوخالق باشیم.
ما باید همراه با علم در مسیر پرشتاب فناوری
پیش برویم .ایمیدرو نیز باید در این مسیر حضور
داشته باشد ،زیرا نخستین قدم اکتشاف است.

