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متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / محمدرضا جعفرى قهى مالك / مالكين 2 دانگ مشاع از 6 دانگ مشاع پالك ثبتى 
74/232 واقع در قريه كوهان به نشانى دماوند روستاى كوهان موضوع سند / اسناد مالكيت شماره 151501 و 
شماره ثبت 4570 صادره به تاريخ 1320/7/29 متقاضى تعيين بستر و حريم رودخانه / مسيل/ نهر عمومى در 
داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، 
تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين 
مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى به امور 
منابع آب دماوند به نشــانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى ســالن ورزشــى وليعصر (عج) مراجعه 
نمائيد. بديعى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران 
(امور آب دماوند ) نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/5504- 

تاريخ انتشار نوبت اول:97/6/3- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/13
اداره امور آب تهران - دماوند

آگهى تغييرات شــركت سير آفاق ترابر خراسان شركت با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 60998 و شناسه ملى 14006656186 

به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1397/03/20 نامه شــماره 
864 مورخ 97/3/23  انجمن صنفى شركتهاى حمل و نقل بين المللى خراسان 
تصميمــات ذيل اتخاذ شــد: 1ـ  آقاى ولى جان محمد صديق به شــماره فراگير 
115281081 به سمت رئيس هيئت مديره 2- آقاى وحيداهللا محمد صديق 
به شــماره فراگير 115281230به سمت نايب رئيس هيئت مديره 3- آقاى 
حميدرضا خمر به شــماره ملى 3591350362 به ســمت عضوهيئت مديره ( 
خارج از شــركاء 4- ( آقاى حسين تقى پور به شــماره ملى 2120210160 به 
سمت مديرعامل ( خارج از تركيب اعضاء ) كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنين كليه 
نامه هاى عادى و ادارى با يك امضاء از دوامضاء مديرعامل يا رئيس هيئت مديره 

همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (236799)

آگهى تغييرات شــركت كشــت گستر مشهد شركت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 21588 و شناسه ملى 10380370799

 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/03/19 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : - اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند: 
خانم فاطمه ســراوانى به شــماره ملى 0653160471 و آقاى محمد سراوانى 
به شــماره ملــى 3621163891 و آقاى ســيدعليرضا رضوى به شــماره ملى 
0942250672 براى مدت دوسال انتخاب گرديدند . - آقاى محمدرضا بهارى 
به شماره ملى 3621379339 به عنوان بازرس اصلى ، آقاى عليرضا خردمند 
به شــماره ملى 3673588702 به عنوان بازرس علــى البدل براى مدت يك 

سال مالى انتخاب گرديدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (236867)

آگهى تغييرات شــركت كشــت گستر مشهد شركت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 21588 و شناسه ملى 10380370799

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/03/19 تصميمات ذيل 
اتخاذ شــد :ـ  آقاى سيد عليرضا رضوى كدملى 0942250672 رئيس هيئت 
مديره -خانم فاطمه سراوانى كدملى 0653160471 نائب رئيس هيئت مديره 
ـ آقاى محمد سراوانى كدملى 3621163891 عضو هيئت مديره و مدير عامل 
براى مدت دو ســال انتخاب گرديدند . - كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شــركت از قبيــل : چك ،ســفته و بروات و عقد عقود اســالمى بــا امضاءمنفرد 

مديرعامل آقاى محمد سراوانى همراه مهر شركت معتبر خواهد بود .
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (236869)

آگهى تغييرات شركت كاال فناور گستر كاالك شركت سهامى خاص به شماره 
ثبت 59165 و شناسه ملى 14006109467 

به اســتناد صورتجلســه هيئت مديــره مــورخ 1397/05/27 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد : اقاى حســن معدنى ثانى به شــماره ملى 0793230543 به 
سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و خانم فائزه معدنى ثانى به شماره ملى 
0946874859 به ســمت عضو هيئت مديره و خانم فرشــته معدنى ثانى به 
شــماره ملى 0920457428 به سمت نائب رئيس هيئت مديره و فضل اهللا 
معدنى ثانى به شــماره ملى 0946088624 به سمت عضو هيئت مديره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند . كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور ورسمى و 

بانكى با امضاى مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود .
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (236871)

آگهى تغييرات شــركت سير آفاق ترابر خراسان شركت با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 60998 و شناسه ملى 14006656186 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مــورخ 1397/3/20 و نامه 
شــماره 864 مورخ 97/3/23  انجمن صنفى شركتهاى حمل و نقل بين المللى 
خراسان تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى ولى جان محمد صديق به شماره فراگير 
115281081 آقاى وحيداهللا محمد صديق به شماره فراگير 115281230 
آقاى حميدرضا خمر به شــماره ملى 3591350362 به ســمت اعضاى هيئت 

مديره شركت براى مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها و 

موسسات غيرتجارى مشهد (236815)

آگهى
شــركت بازرگانى جهان نورد شرق شركت سهامى خاص به شماره 

ثبت 22101 و شناسه ملى 10380375829 
به اســتناد مواد 39 و 40 قانون تجارت مصوبه صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/03 مربوطه قابليت صدوراگهى 

ندارد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (236864)

آگهى تغييرات شــركت توســعه پيمان كوروش كبير شركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 35764 و شناسه ملى 10380512378 

به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1395/10/2 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : - سيد مهدى نظام دوست كد ملى0084814241به سمت مديرعامل 
و رئيس هيئت مديرهـ  محمد جالل محمدزاده مقدم كد ملى 0920093612به 
ســمت نايب رئيسـ  جواد محمدزاده مقدم كد ملى0931585546به ســمت 
عضو هيئت مديره براى مدت دوســال انتخاب گرديدندو كليه اســناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شركت به امضاء منفرد مديرعامل همراه با مهر شركت داراى 

اعتبار مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (236896)

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم زهرا ابوالقاسمى به شماره شناسنامه 271 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواست به شماره كالسه 1956/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته است كه شادروان 
فضل اله على غالمرضائى به شماره شناسنامه 8 در تاريخ 1394/6/3 درگذشته است و ورثه حين الفوت 
عبارتند از: 1- مجيد على غالمرضائى فرزند فضل اله ش ش 1843 متولد 1350 صادره از آبسرد دماوند 
پسر متوفى 2- وحيد على غالمرضائى فرزند فضل اله ش ش 16 متولد 1355 صادره از  آبسرد دماوند 
پسر متوفى 3- مژگان على غالمرضائى فرزند فضل اله ش ش يك متولد 1348 صادره از آبسرد دماوند 
دختر متوفى 4- نرگس على غالمرضائى فرزند فضل اله ش ش 16 متولد 1358 صادره از آبسرد دماوند 
دختــر متوفى 5- فاطمه علــى غالمرضائى فرزند فضل اله ش ش 2293 متولد 1364 صادره از آبســرد 
دماوند دختر متوفى 6- زهرا ابوالقاسمى فرزند ولى اله ش ش 271 متولد 1329 صادره از چهار قشالق 
گرمسار همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه 

به شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5526 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 5 كيالن
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از ابتداى سالجارى تاكنون در كنگاور؛ 40 
انشعاب غيرمجاز تبديل به مجاز و بيش از 30 

انشعاب پرمصرف شناسايى شدند
مدير امور آبفاى شهرستان كنگاور با تشريح اقدامات 
اين امور از ابتداى سالجاى تاكنون، گفت: از ابتداى سالجارى 
تاكنون 40 انشعاب غيرمجاز تبديل به مجاز و بيش از 30 

انشعاب پرمصرف در شهر كنگاور شناسايى شدند.
به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب استان 
كرمانشاه، صابرى افزود: در اين مدت همچنين 140 انشعاب 
جديد واگذار و 20 فقره كنتور فرسوده مشتركين تعويض 
شده است. وى اجراى 2 هزار و 500 متر لوله گذارى شبكه 
و خط انتقال فاضالب و اجراى شبكه فاضالب مسكن مهر 
غم تسلى را از جمله اقدامات امور آبفاى شهرستان كنگاور 
ــتان كنگاور در  ذكر كرد.  مدير امور آب و فاضالب شهرس
ــه، تكميل و اتمام پروژه تصفيه خانه فاضالب، حفر 5  ادام
ــليمان آباد، اجراى  ــرب در على آباد و س حلقه چاه آب ش
ــبكه آب جهت رفع مشكل كم آبى محالت  زون بندى ش
مسكن مهر تاكسيرانى،تپه افشارپور، آزاديان از كوچه سادات 
تا كوچه ابوذر غفارى، مديريت شبكه جهت پايدارنمودن 
شبكه آب شرب و ديواركشى و اجراى آسفالت جاده تصفيه 
 خانه فاضالب كنگاور را از ديگر اقدامات اين امور در 5 ماه

 گذشته برشمرد.

86 كالس درس با اعتبار 31 ميليارد تومان 
در گنبدكاووس به بهره بردارى رسيد

معاون مدير كل و مدير آموزش و پرورش شهرستان 
گنبدكاووس گفت: با كمك خيران و از محل مشاركت هاى 
مردمى86 كالس درس و كانون فرهنگى تربيتى با اعتبار 

31 ميليارد تومان در هفته دولت به بهره بردارى رسيد.
ــش مديران با موضوع  ــرج اهللا رزاقى ظهر در هماي ف
ــگاه فرهنگيان  ــروژه مهر در باش ــايى مدارس و پ بازگش
ــا بايد تالش  ــت: م ــتان گنبدكاووس اظهار داش شهرس
ــيم,  ــازى كنيم و منتظر ديگران نباش كنيم تا ظرفيت س
ــتان به مركز معطوف است و با توجه  ــفانه نگاه اس متاس
ــبقت  به توانمندى هايى كه وجود دارد حركت كرده و س
ــتيم تاكنون جذب خيرين خوبى در  مى گيريم و توانس
ــيم. وى افزود: در  ــته باش ــوزه آموزش و پرورش داش ح
ــال گذشته براى نخستين بار از محل اعتبارات تملك  س
ــتان مبلغ 15 ميليارد تومان براى آموزش  دارايى شهرس
ــد كه از اين ميزان 5 ميليارد  و پرورش در نظر گرفته ش
تومان آن تخصيص يافت. معاون مدير كل و مدير آموزش 
و پرورش تصريح كرد: از مبلغ 5 ميليارد تومان توانستيم 
ــك خوابگاه و كانون فرهنگى تربيتى  56 كالس درس, ي
را به بهره بردارى برسانيم و اعتبارات آموزش و پرورش از 
محل اعتبارات شهرستانى در سطح استان باالترين ميزان 
را داشت. وى يادآور شد: در سال گذشته براى 121 هزار 
نفر ساعت دوره آموزشى برگزار شد كه از اين ميزان 44 
هزار نفر ساعت مربوط به گروه مولفان براى كتب درسى 
ابتدايى و دوره متوسطه اول بود. رزاقى تاكيد كرد: آموزش 
و پرورش شهرستان گنبدكاووس در مسابقات قرآن, نماز 
ــب كرد و همچنين  ــورى را كس ــرت, 26 رتبه كش و عت
ــورى نيز در حوزه مسابقات فرهنگى از اين  36 رتبه كش

شهرستان بود.
ــتيم  ــال توانس وى گفت: در طرح اوقات فراغت امس
ــوده و در بخش هاى  ــوز را ثبت نام نم ــزار دانش آم 7 ه
ــى, فرهنگى, هنرى, درسى, قرآنى و غيره   مختلف ورزش
ــوزش و پرورش  ــم. مدير آم ــاى الزم را دهي ــوزش ه آم
ــتان گنبدكاووس بيان داشت: در سال گذشته در  شهرس
هنرستان كشاورزى گنبدكاووس يك چاه حفر كرديم و 
امسال 12 هكتار از اراضى اين هنرستان را به باغ تبديل 

كرده تا از يك محصولى به چند محصولى تبديل كنيم.

مشهد زيباترين شهر ايران است
تقى زاده خامسى شب گذشته در نشست صميمى 
ــاره به  ــراق با اش ــدگان پارلمان ع ــن از نماين ــا 15 ت  ب
ــهد و  ــهردارى مش ــده ميان ش ــكارى هاى انجام ش هم
ــخ به  ــهردارى هاى نجف، كربال و كاظمين و در پاس ش
درخواست اين نمايندگان براى انتقال تجربيات شهردارى 
ــهرها گفت: آمادگى داريم تجربياتمان  مشهد به اين ش
ــم. وى افزود: ما  ــراق قرار دهي ــهرهاى ع  را در اختيار ش
ــترى با  ــترك بيش ــاى مش ــكارى ه ــم هم ــى تواني  م
ــهرهاى عراق به ويژه شهردارى هاى  ــهردارى هاى ش ش
ــيم و تجربياتمان را در  ــته باش ــهرهاى مذهبى داش ش
ــدوارم براى  ــه كرد: امي ــم. وى اضاف ــان بگذاري اختيارش
ــات به زودى براى  ــتر و تبادل تجربي همكارى هاى بيش
ديدار با شهرداران نجف و كربال به اين دو شهر سفر كنم 

و يا از آنها دعوت كنيم به مشهد بيايند .
*پيشرفت وآبادانى را در مشهد ديديم

ــا تقدير از  ــراق ب ــان ع ــدگان پارلم ــى از نماين  يك
ــهردار مشهد گفت: شهر مشهد يكى از  مهمان نوازى ش
زيباترين شهرهايى است كه ديده ام و احساس مى كنم 
دائم در حال پيشرفت است و در مشهد احساس غريبى 
نكرديم. وى با اشاره به اقدامات انجام شده توسط مديريت 
شهرى مشهد تصريح كرد: آبادانى و پيشرفت را در شهر 
مشهد ديديم كه اميدواريم اين آبادانى ادامه داشته باشد.

ــهد براى  ــهردارى مش ــك از ش ــت كم  *درخواس
خدمات رسانى در اربعين

نماينده ديگرى از جمع نمايندگان پارلمان عراق نيز 
با تقدير از اقدامات انجام شده توسط شهردارى مشهد در 
اربعين گذشته اظهار كرد: با توجه به حضور 25 ميليون 
ــال گذشته نيز در  زائر در روز اربعين در كربال و اينكه س
پذيرايى از زائران اربعين در كربال كمك كرديد درخواست 
داريم تا امسال نيز كمك ها و پشتيبانى شهردارى مشهد 
را براى پذيرايى از زائران امام حسين(ع) در روز اربعين در 
اختيار ما بگذاريد زيرا نمى توانيم به تنهايى از اين زائران 

پذيرايى كنيم.
ــهد نشان دهنده  *پذيرايى از 30ميليون زائر در مش

مديريت قوى شهردارى مشهد است
يكى ديگر از نمايندگان پارلمان عراق نيز به حضور 
ساالنه 30 ميليون زائر در شهر مشهد اشاره كرد وافزود: 
ــده مديريت قوى  ــان دهن پذيرايى از اين تعداد زائر نش

شهردارى به ويژه شهردارمشهد است..
*مشهد بهشت روى زمين است

يكى از نماينده گان زن پارلمان عراق نيز از اين جمع 
با اشاره به اينكه مشهد بهشت روى زمين است، اظهار كرد: 
بايد به اين نكته توجه داشت كه ميان شهر قم ومشهد به 

عنوان دو شهر زيارتى تفاوت زيادى وجود دارد .

اخبار

ــى  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب بانك مسكن سـمـنـان ــعب  مديريت ش
ــن بابايى مدير شعب استان  ــمنان ، محس ــتان س اس
سمنان ضمن تبريك اعياد قربان و غدير و آغاز هفته 
ــت : با توجه به تحوالت  ــت با بيان اين مطلب گف دول
اقتصادى شتابان عصر حاضر، بانك مسكن بعنوان يكى 
از بزرگترين بانكهاى كشور، موفق گرديده تا با اتكاء به 
شبكه گسترده شعب خود در سطح كشور و استان و 
ــره گيرى از فناورى هاى روزآمد و كارآمد در عرصه  به
ــبكه  ــات بانكى، حضورى فعال و قدرتمند در ش خدم

پولى و اقتصادى كشور ايفا نمايد.
ــخنان مقام معظم  ــن بابايى با اشاره به س محس
ــرى در خصوص حمايت از كاالى ايرانى و اين كه  رهب
تمام تالش هاى دولت بايد در راستاى بهبود وضعيت 
ــتى، ايجاد اشتغال و توسعه كشور باشد، گفت :  معيش
بانك مسكن به منظور اجراى اين مهم و همچنين در 
راستاى سياست هاى دولت در خصوص خروج بخش 
مسكن از ركود، اقدامات زيادى انجام داده است كه  آمار 
و ارقام بانك نشان دهنده كمك بانك مسكن به تقويت 

اشتغال و توسعه در كشور و استان سمنان مى باشد .
ــان از جمله اقدامات بانك مسكن به منظور  ايش

ــف جامعه و  ــار مختل ــدن اقش ــك به خانه دار ش كم
ــاختمان را ارائه  ــق  در بخش س ــن ايجاد رون همچني
محصوالت جديد و متنوع ، پرداخت انواع تسهيالت با 
و بدون سپرده ، مشاركت در طرح بازآفرينى شهرى و 

كاهش نرخ سود تسهيالت عنوان كرد.
بابايى با اشاره به نقش پيشتازى بانك مسكن براى 
ــمگير  ايجاد بازارها و ابزارهاى جديد ، از افزايش چش
اعطاى تسهيالت مسكن در استان سمنان در مقايسه 
با وضعيت مشابه سالهاى قبل خبر دادند كه حاكى از 

رشد و رونق در اين بخش مى باشد .
مدير شعب استان سمنان عناوين اقدامات شاخص 
ــكن در استان سمنان در دولت  و تاثيرگذار بانك مس

تدبير و اميد  را به شرح ذيل اعالم نمودند :
1)پرداخت تسهيالت بدون سپرده ساخت و خريد 

واحد مسكونى در منطقه بافت فرسوده شهرى
بانك مسكن در جهت كمك به بازآفرينى و احياى 
ــهرى در طول خدمت دولت محترم  بافت فرسوده ش

ــت 262 ميليارد ريال  ــبت به پرداخ تدبير و اميد نس
ــپرده جهت خريد و ساخت 800  تسهيالت بدون س
واحد مسكونى در استان سمنان از محل منابع داخلى 

بانك اقدام نموده است.
2)كاهش مجدد و داوطلبانه نرخ سود تسهيالت 

صندوق پس انداز مسكن يكم 
بانك مسكن به عنوان تنها بانك تخصصي بخش 
ــتاي ايفاي رسالت اصلي  ــكن و ساختمان در راس مس
خويش در تامين مالي بخش مسكن و در ادامه اعمال 
سياستهاي حمايتي مبني بر توانمند سازي آحاد مختلف 
در تامين واحد مسكوني ، مجدداً نسبت به كاهش نرخ 
سود تسهيالت حساب صندوق پس انداز مسكن يكم 
به 6 درصد در منطقه بافت فرسوده و 8 درصد در ساير 
مناطق شهري اقدام نمود .حساب مزبور جهت خانه دار 
ــدن زوج هاى جوان با پرداخت تسهيالت تا سقف  ش
120 ميليون تومان در شهر سمنان و 80 ميليون تومان 
در ساير شهرهاى استان سمنان با بازپزداخت 12 ساله 

اخيراً توسط بانك مسكن ارائه شده است.
3)ارائه امتيازات ويژه جهت تسهيالت گيرندگان در 

منطقه بافت فرسوده 
ــريع در امر  ــك و تس ــكن جهت كم ــك مس بان
بازآفرينى و بهسازى بافت فرسوده شهرى و همچنين 
ترغيب مشتريان جهت استفاده از تسهيالت خريد و 
ساخت واحد مسكونى از محل اوراق گواهى حق تقدم 
در مناطق فرسوده ، نسبت به تخفيف 1/5 درصدى نرخ 
سود تسهيالت اقدام و مدت بازپرداخت تسهيالت مزبور 

را از 12 سال به 15 سال افزايش داده است .
ــهيالت مسكن در استان  4)رشد پرداخت تس

سمنان
ــمنان جهت خانه دار  ــكن در استان س بانك مس
ــار مختلف جامعه از ابتداى فعاليت دولت  ــدن اقش ش
تدبير و اميد نسبت به پرداخت انواع تسهيالت خريد،  
ــاخت و جعاله مسكن به مبلغ 5800 ميليارد ريال  س

اقدام نموده است .

ــرايط پرداخت تسهيالت مسكن از  5)تسهيل ش
محل اوراق ممتاز به زوجين تا سقف 800 ميليون ريال 
در شهر سمنان و 600 ميليون ريال در ساير شهرهاى 

استان
ــكن از محل اوراق گواهى حق  ــهيالت خريد مس تس
تقدم استفاده از تسهيالت مسكن به زوجين با حذف 
 شرط ازدواج اول و بدون توجه به تاريخ ازدواج پرداخت

 مى شود. 
6)پرداخت تسهيالت بدون سپرده ساخت مسكن ويژه 

انبوه سازان در اسرع وقت 
بانك مسكن در راستاى اجراى برنامه هاى دولت محترم 
ــير كامالً ساده و سريع الوصول  تدبير و اميد ، يك مس
براى پرداخت تسهيالت ساخت مسكن به سازنده ها 

تدارك ديده است .
ــكن به ازاى هر واحد  ــاخت مس ــقف تسهيالت س س
ــرخ 18 درصد  ــان و با ن ــكونى 130 ميليون توم  مس

مى باشد .

فعال شدن چرخه اقتصادى با رونق صنعت ساختمان با حمايت بانك مسكن

ــازمان قطار  ــاون اجرايي س مع شهري اصفهان و حومه با هيئت اصـفـهـان
همراه چهارم شهريور ماه از خط توليد ريل بازديد و با 
ــروش داخلى  ــا كجباف مدير ف ــدس محمد رض مهن
ــركت ، مهندس عبدالعلي ملكي معاون امور فني و  ش
ــن ديباجي  ــيد حس برنامه ريزي توليد و مهندس س
ــركت  ــازي ش ــت فوالدس ــرل كيفي ــت كنت  سرپرس

گفتگو كردند .
اصغر دهقان معاون اجرايي سازمان قطار شهري 
ــه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ذوب  اصفهان و حوم
ــد اين محصول  ــات مهمى در جهت تولي آهن اقدام
ــتراتژيك انجام داده است ، ريل يك محصول مهم  اس
فوالدى است كه خالء توليد آن در كشور احساس مي 
شد و اكنون كه ذوب آهن به اين تكنولوژي دست يافته 
است ديگر احتياج به تامين ريل از خارج كشور و خروج 
ارز نخواهيم داشت . وي با اشاره به اين موضوع كه ريل 
توليدى ذوب آهن از كيفيت مطلوبى برخوردار است ، 

افزود: توليد ريل در ذوب آهن اصفهان باعث مي شود تا 
هزينه هاي تمام شده در پروژه هاي قطار شهري كاهش 
يابد و پروژه هاي اين مجموعه نيز با توجه به سهولت 

دسترسي به اين محصول سريعتر انجام پذيرد .
وي با اشاره به اينكه با اطمينان از ريل ذوب آهن 
اصفهان در قطار شهري استفاده مي كنيم گفت: ذوب 
آهن اصفهان مي تواند با توليد ريل با كيفيت نياز كشور 
و منطقه را تامين كند . انوش شفيعي سرپرست معاونت 
فني مهندسي قطار شهرى اصفهان و حومه با اشاره به 

اينكه قبال از مجموعه هاي توليد ريل در اروپا مانند كرز 
بازديد كرده است ،گفت: تكنولوژي توليد ريل در ذوب 
آهن بسيار بهتر از ساير مجموعه هاي توليدي ، حتي 
اروپايي مي باشد و با كيفيتي كه محصوالت ذوب آهن 
دارد مطمئنا ريل اين شركت نيز داراي استانداردهاي 
ــاون مالي و اداري و  ــي خواهد بود. علي ماجد مع باالي
پشتيباني سازمان قطار شهري اصفهان و حومه گفت: 
ــقات و سختي هاي  با بازديد از خط توليد ريل از مش
توليد فوالد خصوصا ريل بيشتر آشنا شديم .ذوب آهن 

با كسب اين تكنولوژي و توليد ريل با كيفيت مي تواند 
ــالوه بر بازارهاي داخلي بازارهاي منطقه و اروپايي را  ع
به چالش بكشد و رقابت كند . وي افزود: با توليد ريل 
مورد نياز كشور در ذوب آهن اصفهان سختي واردات 
ــت عالوه بر آن مي توان با ساده ترين  را نخواهيم داش
فرايند ريل مورد نياز را در كمترين زمان دريافت و در 
ــتفاده كرد . ماجد گفت: استفاده از ريل با  پروژه ها اس
كيفيت به جهت ايمني پروژه ها بسيار مهم است و قطعا 
با كنترل كيفي و كيفيت سنجي كه ما در خط توليد 

ريل ذوب آهن ديديم اين مسائل كامال مرتفع خواهد 
ــازار را از عوامل مهم در توليد  ــد. وي توجه به نياز ب ش
ــت و گفت: با توجه به توسعه حمل و نقل ريلي  دانس
ــودآورترين  و ايمني آن؛ ذوب آهن مي تواند يكي از س
شركت هاي فوالدي در آينده باشد زيرا نياز بازار را درك 
و در جهت رفع آن گام برداشته است . پژمان پندار مدير 
ــازمان  پروژه ناوگان و تجهيزات ريلي و تعميرگاهي س
قطار شهري اصفهان و حومه گفت: با توجه به منويات 
ــن رويكردهاي  ــري يكي از مهمتري مقام معظم رهب
سازمان هاى بزرگ حمايت از توليدات داخلي است و 
اين مجموعه با توجه به توليد ريل در ذوب آهن قصد 
ــول از ذوب آهن در جهت  ــا با تامين اين محص دارد ت
ــته و از خروج ارز  ــق اقتصاد مقاومتي قدم برداش تحق
ــان ساخت: با حمايت  جلوگيرى كند . وي خاطر نش
از توليد داخلي اقتصاد مستحكمترى خواهيم داشت و 
ذوب آهن مي تواند نمونه اي براي ساير مجموعه هاي 

فوالدي در جهت كسب تكنولوژي نوين باشد.

 توليد ريل در ذوب آهن اصفهان پشتوانه خوبى
 براى طرح هاى ريلى كشور است

وستای شھرستان  مشعل گاز ۱۵ ر
وشن شد ودبار ر  ر

ــى گاز  ــزارش روابط عموم ــه گ ب ــاالرى گـيــالن ــا حضور دكتر س گيالن- ب
استاندار گيالن، معاون هماهنگى امور عمرانى، مديرعامل 
شركت گاز استان، فرماندارى شهرستان رودبار و مسؤولين 
ــانى به 15 روستاى  ــتانى پروژه گازرس استانى و شهرس
شهرستان رودبار در روستاى شيركده افتتاح و مورد بهره 

بردارى قرار گرفت.
ــات و  از زحم ــاالرى  ــر س ــم دكت ــن مراس اي  در 
ــركت گاز بجهت  ــل و كاركنان ش ــالش هاى مديرعام  ت
ــتاييان عزيز از نعمت گاز تقدير و تشكر  بهره مندى روس
نمود. در ابتداى اين مراسم مهندس اكبر با ارائه گزارشى از 
وضعيت گازرساى در استان گفت: در اين چند ساله عمليات 
توسعه اى گازرسانى به نحو چشمگيرى رشد داشته و هم 
اكنون با افتتاح 34 روستا در هفته دولت درصد بهره مندى 
خانوارهاى روستايى استان به 94,2 درصد افزايش يافته 
ــت. وى در ادامه گفت: براى گازرسانى به اين روستاها  اس
80 كيلومتر عمليات شبكه گذارى انجام شده و مجموع 
روستاهاى گازدار شهرستان رودبار به 108روستا رسيده 
ــت. مديرعامل شركت گاز استان گيالن اظهار داشت:  اس
امروز عالوه بر شهرستان رودبار، مشعل گاز 12 روستا در 
ــتان لنگرود و 3 روستا در شهرستان املش روشن  شهرس
شد و در چهارمين روز از هفته دولت نيز طرح گازرسانى به 
4 روستاى شهرستان تالش با حضور فرماندار و مسؤولين 
شهرستانى به بهره بردارى رسيد. مهندس اكبر در پايان 
گفت: در مجموع براى گازرسانى به 34 روستا كه در هفته 
دولت افتتاح شد اعتبارى بالغ بر 110 ميليارد ريال هزينه 
ــت و با اين كار 2 هزار و 215 خانوار روستايى از  شده اس

نعمت گاز بهره مند مى شوند.

ومیت  احداث سومین میدان شھری محر
را در منطقه ۱۴ کم رنگ می کند

علي شمسي با اشاره به پروژه هاي  شاخص منطقه 14 افزود: عمليات اصـفـهـان
ــتگاه ــج ايس ــا پن ــهري ب ــار ش ــط دو قط ــي خ  اجراي
ــق  ــين (ع)، حرم حضرت زينب، مهديه، عاش  امام حس
ــده كه  ــه در محدوده منطقه 14 واقع ش اصفهاني و الل
ــرم ــين (ع)، ح ــام حس ــتگاه ام ــار ايس ــداث چه  اح
ــروع شده  ــق اصفهاني ش  حضرت زينب، مهديه و عاش

است.    
وي با بيان اين كه ايستگاه هاي مترو در منطقه 14 به 
دليل كاهش حجم ترافيك در زير زمين ساخته مي شود، 
ــتگاه ها با خط يك مترو  ــت: ساخت اين ايس اذعان داش
ــت و خاكبرداري بعد از پايان حفاري  بسيار متفاوت اس
تونل و احداث ايستگاه ها و به گونه اي انجام خواهد شد 

كه كمترين مشكل ترافيكي براي مردم ايجاد شود. 
ــهرداري اصفهان احداث خيابان  مدير منطقه 14 ش
ــگان را از ديگر طرح هاي  ــري در ادامه بلوار فرزان 36 مت
شاخص اين منطقه برشمرد. اين خيابان به بلوار فرزانگان 
متصل مي شود و تردد خودروهاى سنگين را از مركزيت 
منطقه خارج مي كند. اين طرح فراتر از منطقه 14 است 
و به واسطه آن جمعيت ساكن در مناطق 10، 7 و 14 از 
امنيت جانى و زيست محيطى بيشترى برخوردار مى شوند. 
ــهيد اردستانى به عنوان بخشي از  وي اضافه كرد: پل ش
رينگ چهارم ترافيكي شهر نيز در اين منطقه احداث مي 
شود و شهردارى منطقه 14 آزادسازى مسير را بر عهده 
گرفته است.   شمسي، احداث ترمينال مسافربري درون 
شهري شمال شرق را از ديگر پروژه هاي شاخص منطقه 
معرفي و بيان كرد.  وي از احداث سومين ميدان شهري 

در محدوده بافت فرسوده منطقه 14 خبرداد .

انجام عملیات حفر وتجھیز یک حلقه چاه 
در شھر گلستان 

ــگار ما مدير امور  به گزارش خبرن آبفاى شهرستان بهارستان با اعالم بـهـارستـان
ــت : با عنايت به مهاجرپذيرى و  خبر مذكور اظهار داش
گسترش حوزه جمعيتى و سكونتى در اين شهرستان و 
ــهرهاى تحت پوشش ، و همچنين ساخت و سازهاى  ش
ــذا پيرو  ــهرى ، ل ــعه محدوده ش ــورت گرفته و توس ص
تاكيدات و دستور مدير عامل محترم شركت در خصوص 
تامين و توزيع آب شرب شهروندان و مشتركين محترم 
ــت مطلوب ، عمليات حفارى و تجهيز  با كميت و كيفي
يك حلقه چاه در دستور كار قرار گرفته و مطابق برنامه 

ريزى صورت گرفته عملياتى و به اتمام رسيد . 
ــريح مشخصات  ــيد محمد رضا زاده  ضمن تش س
ــان ساخت : عمليات حفارى چاه  پروژه مذكور خاطر نش
ــت ميليارد ريال از  مذكور با هزينه اعتبارى معادل هش
محل اعتبارات جارى و داخلى و از اوايل مرداد ماه امسال 
ــهيد ستارى آغاز شد و در اوايل  در خيابان 30 مترى ش
شهريور ماه جارى نيز با اتمام حفارى چاه مذكور با عمق 
ــت متر به اتمام رسيد . ضمن اينكه اين  دويست و بيس
ــينگ 24 اينچ  ــا لوله جداره 16 اينچ و لوله كيس چاه ب
تجهيز گرديده و پس از آزمايش پمپاژ با آبدهى 20 ليتر 

در ثانيه در مرحله بهره بردارى قرار دارد .
ــر مديريت مصرف آب  ــدس رضازاده با تاكيد ب مهن
آشاميدنى توسط شهروندان و مشتركين محترم ياد آور 
ــد : عليرغم فصل گرم و اوج مصرف آب الحمدهللا در  ش
تابستان امسال شاهد مشكالت قطعى و كم آبى در اين 
ــاميدنى  ــتان نبوديم و در حال حاضر نيز آب آش شهرس
ــى تامين و  ــت مطلوب ــت و كيفي ــا كمي ــهروندان  ب  ش

توزيع مى گردد . 

 اجرای ۶۵ دوره آموزشی مقدماتی 
و تخصصی د در ھالل احمر گلستان

ــر عامل  ــروى مدي ــد على ه محم جمعيت هالل احمر گلستان ضمن گـلسـتـان
اشاره به اهميت ارتقاى سطح علمى و آمادگى امدادگران و 
نجاتگران جمعيت هالل احمر از اجراى 65 دوره آموزشى 
مقدماتى و تخصصى امداد و نجات در دو ماهه اول تابستان 

در جمعيت هالل احمر گلستان خبر داد.
 هروى خاطر نشان كرد: آموزش و پژوهش در جمعيت 
ــعار هرخانواده يك  ــيار ضرورى است و ش هالل احمر بس
ــوى جمعيت هالل  امدادگر بايد با آموزش هايى كه از س

احمر صورت ميگيرد در جامعه نهادينه شود.
ايشان افزود: ارتقاء سطح آمادگى امدادگران و نجاتگران 
ــش توانمندى هاى آنان از  جهت مقابله با حوادث و افزاي
ــمار مى آيد و  ــالل احمر به ش ــداف اصلى جمعيت ه اه
ــزارى دوره هاى تخصصى  ــا برگ ــت هالل احمر ب جمعي
نيروهاى متخصص رابراى خدمت رسانى به همنوع خود 

و تسكين آالم بشرى آموزش ميدهد.
وى با اشاره به حادثه خيزبودن استان گلستان گفت: 
ــاى امدادى آمادگى  ــه مردم بايد با دريافت آموزش ه هم
ــا حوادث طبيعى و غيرطبيعى را دركنار  الزم در مقابله ب

امدادگران و نجاتگران جمعيت هالل احمر داشته باشند.
ــتان گفت: در  مدير عامل جمعبت هالل احمر گلس
ــتان 1397 تعداد 46 دوره مقدماتى  دو ماهه آغازين تابس
امداد و مقدماتى نجات به عنوان پيشنياز ورود بهدوره هاى 
تخصصى به تعداد 446 برادر و 442 خواهر آموزش ديدند 
و طى 19 دوره تخصصى به تعداد 430 نفر امداگر و نجاتگر 
در قالب دوره هاى تخصصى پيش بيمارستانى، نجات در 
جاده، نجات در آوار، نجات در كوهستان و حمايت هاى پايه 

روانى اجتماعى آموزش ديدند.

شھرداری صالحیه  در میان شھرھای 
استان تھران پیشتاز است

ــزارش، مهندس  ــاس اين گ بر اس ــهردار صالحيه كه اجراى بـهـارستـان قربانى ش
ــهر را در كارنامه  ــير دسترسى در اين ش 15 كيلومتر مس
خود دارد،محور آيت اهللا هاشمى را در 2500متر به مرحله 
ــزودى  ب ــهر  ش دور  ــگ  رين ــا  ت ــانده  رس ــفالت   آس

تكميل شود .
ــروژه هاى مجموعه  ــدس قربانى با بيان اينكه پ مهن
ــب نياز و رفع مشكالت مردم  ــهردارى صالحيه بر حس ش
ــهر صالحيه اجرا مى گردد گفت :   ــكوفايى ش با هدف ش
ــى از محله نقاوت به شهر گلستان  احداث مسير دسترس
ــكوفه در امتداد  به طول يك كيلومتر و احداث ميدان ش
ــهر صالحيه_واوان به طول  آن و همچنين پروژه اتصال ش
ــمى  يك كيلومتر و بهره بردارى از پروژه  30 مترى هاش
ــنجانى از انتهاى سى مترى ولى عصر(عج) تا ميدان  رفس
ــهيد رجائى از ديگر برنامه هاى مديريت شهرى جهت  ش
گسترش مسيرهاى مواصالتى است و با بهره بردارى از اين 
پروژه ها ميتوان رينگ دور شهر صالحيه را تكميل نمود . 
شهردار صالحيه به افتتاح پروژه هاى عمرانى در هفته دولت 
ــنديم كه همچون سال هاى  پرداخت و اظهار كرد : خرس
گذشته با دست پر به استقبال اين مناسبت مهم مى رويم 
 و قطعا در اين هفته شهر صالحيه پروژه باران خواهد شد و 
ــاخت هاى خوبى جهت رفع نيازهاى شهروندان به  زيرس
 بهره بردارى مى رسد . قربانى احداث بوستان بزرگ گل ياس 
در محله نقاوت را نقطه عطف محروميت زدايى در محالت 
شهر صالحيه خواند وگفت: اين محله بيش از سه دهه قدمت 
داشت اما از يك متر فضاى سبز و تفرحى برخوردار نبود كه 
ــااهللا با بهره بردارى اين پروژه در 5هزار متر مربع در  ان ش

خدمت اوقات فراغت شهروندان قرار مى گيرد .

ح عمرانی برق رسانی  افتتاح ۱۰۰ طر
 استان سمنان در ھفته دولت

ــال، 100 طرح  در هفته دولت امس عمرانى برق رسانى در حوزه صنعت سـمـنـان
توزيع برق استان سمنان با اعتبارى به مبلغ 93 ميليارد و 

266 ميليون ريال افتتاح شدند.
مديرعامل شركت توزيع برق استان در مراسم افتتاح 
همزمان پروژه هاى عمرانى كه در شهرستان ها با حضور 
استاندار، نمايندگان مردم شريف استان در مجلس شوراى 
اسالمى ، معاونين استاندار، ائمه جمعه، فرمانداران و جمعى 
ــتانى همراه بود، گزارش ــتانى و شهرس ــئولين اس  از مس

ــيد محمد  ــه كرد. س ــركت را ارائ ــن ش ــاى اي ــروژه ه   پ
موسوى زاده افزود: هشت طرح بهسازى و تامين روشنائى 
معابر با مبلغ شش ميليارد و 749 ميليون ريال، 39 طرح 
توسعه و بهينه سازى 55 هزار و 558 متر شبكه و تاسيسات 
ــازى براى مشتركان جديد با  توزيع برق جهت ظرفيت س
ــار 32 ميليارد و 24 ميليون ريال، چهار طرح تبديل  اعتب
شش هزار و 300 متر شبكه فشار ضعيف سيمى به كابل 
خودنگهدار با هزينه دو ميليارد و 670 ميليون ريال  و 46 
طرح تجهيز، احداث و افزايش ظرفيت ايستگاه هاى توزيع 
 برق زمينى و هوائى با مبلغ 30 ميليارد و 931 ميليون ريال در

 شهرستان هاى استان افتتاح شدند.وى بيان داشت: طرح 
ــمند برق در قالب طرح  ــب و اصالح 747 كنتور هوش نص
فراسامانه اندازه گيرى و مديريت انرژى (فهام) با هزينه هفت 
ــارد و 224 ميليون ريال، طرح بهره بردارى از فاز اول  ميلي
نيروگاه يك مگاواتى بخش خصوصى (DG) در گرمسار 
با اعتبار 10ميليارد ريال، طرح اصالح و بهينه سازى يك 
ــتگاه انشعابات آمپرى و لوازم اندازه گيرى  هزار و 450 دس
مشتركان برق با مبلغ سه ميليارد و 668 ميليون ريال، از 

ديگر پروژه هاى بهره بردارى شده مى باشند.

مجلس باید صدای مردم و بدنبال تأمین 
منافع ملت بدون مالحظات جناحی باشد

توليت آستان قدس رضوى گفت:  مجلس و نمايندگان آن، واقعاً بايد مـشـهـد
ــال تأمين منافع آنها  ــردم بوده و در عمل بدنب صداى م

بدون مالحظه هيچ حزب و جناحى باشند.
حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى در 
ديدار با اعضاى كميسون تدوين آيين نامه داخلى مجلس 
ــالمى با بيان اينكه گرانى و دغدغه معيشت  ــوراى اس ش
بخش  زيادى از مردم را دچار مشكل كرده است، تصريح 
ــالم  كرد: بنده به عنوان خادم حضرت امام رضا عليه الس
ــطه با مردم ارتباط دارم و مشكالت آنها را لمس  بى واس
مى كنم، شما نمايندگان محترم نيز در حوزه هاى انتخابيه 
خود از نزديك شاهد گاليه هاى مردم هستيد. مجلس و 
ــردم بوده و در عمل  ــدگان آن، واقعاً بايد صداى م نماين
ــه هيچ حزب و  ــن منافع آنها بدون مالحظ بدنبال تامي

جناحى باشند.
عضو مجلس خبرگان رهبرى تأكيد كرد: همه اركان 
كشور براى حل مشكالت معيشتى مردم وظيفه دارند اما 
نقش اصلى برعهده دولت است. حجم اختيارات و امكاناِت 
ــت. حتى  ــار دولت در عرصه اقتصاد بى بديل اس در اختي
عملكرد بخش خصوصى نيز تابعى از سياست ها و عملكرد 
ــت. وى با طرح اين سؤال كه چرا بايد مردم هر  دولت اس
ــاهد تالطم و آشفتگى در بازار باشند؟ افزود: توقع  روز ش
ــه راه  مردم و فعاالن اقتصادى از دولت، تدوين يك نقش

جامع و با ثبات است.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود رويكرد اقتصادى 
ــتان قدس رضوى را توجه ويژه به سرمايه گذارى در  آس
بخش هايى همچون صنعت دارو دانست كه منافع آن 

مستقيماً براى مردم است.

وستای     مشعل گاز ۳ ر
وشن شد شھرستان گنبد ر

ــى   با حضور مير محمد  طى آئين ــى امور گـلسـتـان ــاون هماهنگ ــراوى مع غ
ــتاندار و فرماندار  ــتاندارى ، كريمى معاون اس عمرانى اس
ــتان، محمد رحيم رحيمى  مدير عامل گاز  ويژه شهرس
ــتان و شهرستان  ــتان  و تنى چند از مسئولين اس گلس

مشعل  گاز  3  روستاى شهرستان گنبد روشن شد .
ــانى به  ــم افتتاح  و كلنگ زنى گازرس   رحيمى در مراس
ــاملو   ــرتپه و ش ــتاى  مجموعه فدوى،انور آباد س 3 روس
ــتان گنبد كه به  ــن 46 واحد صنعتى  شهرس و  همچني
ــد با تشريح پروژه  ــتاى دوزآلوم  انجام ش مركزيت روس
ــانى به  اين  3   ــت:براى گاز رس هاى  مذكور  اظهار داش
روستاى فوق بالغ بر 42 ميليارد و 200 ميليون ريال  از 
ــده است  كه در همين  محل اعتبارات عمرانى هزينه  ش
ــتا  تعداد 2471   نفر   از اين نعمت الهى برخوردار  راس

 خواهند شد. 
ــام همچنين  تعداد 14  ــح كرد: در اين اي وى تصري
پروژه صنعتى مورد بهره بردارى قرار گرفته  و   32 واحد 
صنعتى نيز عمليات اجرايى آن آغاز شده است كه بالغ بر 

50 ميليارد و 650 ميلون ريال هزينه در پى دارد.
ــد  از تعداد 163  ــتان گنب  رحيمى افزود:در شهرس
ــتاى موجود  تاكنون 139 روستا  گازدار شده اند و  روس
ــانى در اين شهرستان همچنان ادامه دارد و  روند گاز رس
انشاء ا... تا پايان سال 98  تمامى روستاهاى شهرستان كه 
شرايط گاز رسانى را دارند از اين نعمت برخوردار خواهند 
ــال افزون بر  394  ــد .  وى افزود: در هفته دولت امس ش
ميليارد ريال براى گازرسانى در سطح گلستان هزينه شده 
كه شامل افتتاح  12 روستا, 64 واحد صنعتى و همچنين 

كلنگ زنى 5 روستا و  104 واحد صنعتى مى باشد. 

شھرستان ھا10 سه شنبه  13 شهريور 1397  شماره41131 

از ابتداى سالجارى تاكنون در كنگاور؛ 40 
انشعاب غيرمجاز تبديل به مجاز و بيش از 30 

انشعاب پرمصرف شناسايى شدند
مدير امور آبفاى شهرستان كنگاور با تشريح اقدامات 
اين امور از ابتداى سالجاى تاكنون، گفت: از ابتداى سالجارى 
تاكنون 40 انشعاب غيرمجاز تبديل به مجاز و بيش از 30 

انشعاب پرمصرف در شهر كنگاور شناسايى شدند.
به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب استان 
كرمانشاه، صابرى افزود: در اين مدت همچنين 140 انشعاب 
جديد واگذار و 20 فقره كنتور فرسوده مشتركين تعويض 
شده است. وى اجراى 2 هزار و 500 متر لوله گذارى شبكه 
و خط انتقال فاضالب و اجراى شبكه فاضالب مسكن مهر 
غم تسلى را از جمله اقدامات امور آبفاى شهرستان كنگاور 
ــتان كنگاور در  ذكر كرد.  مدير امور آب و فاضالب شهرس
ــه، تكميل و اتمام پروژه تصفيه خانه فاضالب، حفر 5  ادام
ــليمان آباد، اجراى  ــرب در على آباد و س حلقه چاه آب ش
ــبكه آب جهت رفع مشكل كم آبى محالت  زون بندى ش
مسكن مهر تاكسيرانى،تپه افشارپور، آزاديان از كوچه سادات 
تا كوچه ابوذر غفارى، مديريت شبكه جهت پايدارنمودن 
شبكه آب شرب و ديواركشى و اجراى آسفالت جاده تصفيه 
 خانه فاضالب كنگاور را از ديگر اقدامات اين امور در 5 ماه

 گذشته برشمرد.

86 كالس درس با اعتبار 31 ميليارد تومان 
در گنبدكاووس به بهره بردارى رسيد

معاون مدير كل و مدير آموزش و پرورش شهرستان 
گنبدكاووس گفت: با كمك خيران و از محل مشاركت هاى 
مردمى86 كالس درس و كانون فرهنگى تربيتى با اعتبار 

31 ميليارد تومان در هفته دولت به بهره بردارى رسيد.
ــش مديران با موضوع  ــرج اهللا رزاقى ظهر در هماي ف
ــگاه فرهنگيان  ــروژه مهر در باش ــايى مدارس و پ بازگش
ــا بايد تالش  ــت: م ــتان گنبدكاووس اظهار داش شهرس
ــيم,  ــازى كنيم و منتظر ديگران نباش كنيم تا ظرفيت س
ــتان به مركز معطوف است و با توجه  ــفانه نگاه اس متاس
ــبقت  به توانمندى هايى كه وجود دارد حركت كرده و س
ــتيم تاكنون جذب خيرين خوبى در  مى گيريم و توانس
ــيم. وى افزود: در  ــته باش ــوزه آموزش و پرورش داش ح
ــال گذشته براى نخستين بار از محل اعتبارات تملك  س
ــتان مبلغ 15 ميليارد تومان براى آموزش  دارايى شهرس
ــد كه از اين ميزان 5 ميليارد  و پرورش در نظر گرفته ش
تومان آن تخصيص يافت. معاون مدير كل و مدير آموزش 
و پرورش تصريح كرد: از مبلغ 5 ميليارد تومان توانستيم 
ــك خوابگاه و كانون فرهنگى تربيتى  56 كالس درس, ي
را به بهره بردارى برسانيم و اعتبارات آموزش و پرورش از 
محل اعتبارات شهرستانى در سطح استان باالترين ميزان 
را داشت. وى يادآور شد: در سال گذشته براى 121 هزار 
نفر ساعت دوره آموزشى برگزار شد كه از اين ميزان 44 
هزار نفر ساعت مربوط به گروه مولفان براى كتب درسى 
ابتدايى و دوره متوسطه اول بود. رزاقى تاكيد كرد: آموزش 
و پرورش شهرستان گنبدكاووس در مسابقات قرآن, نماز 
ــب كرد و همچنين  ــورى را كس ــرت, 26 رتبه كش و عت
ــورى نيز در حوزه مسابقات فرهنگى از اين  36 رتبه كش

شهرستان بود.
ــتيم  ــال توانس وى گفت: در طرح اوقات فراغت امس
ــوده و در بخش هاى  ــوز را ثبت نام نم ــزار دانش آم 7 ه
ــى, فرهنگى, هنرى, درسى, قرآنى و غيره   مختلف ورزش
ــوزش و پرورش  ــم. مدير آم ــاى الزم را دهي ــوزش ه آم
ــتان گنبدكاووس بيان داشت: در سال گذشته در  شهرس
هنرستان كشاورزى گنبدكاووس يك چاه حفر كرديم و 
امسال 12 هكتار از اراضى اين هنرستان را به باغ تبديل 

كرده تا از يك محصولى به چند محصولى تبديل كنيم.

مشهد زيباترين شهر ايران است
تقى زاده خامسى شب گذشته در نشست صميمى 
ــاره به  ــراق با اش ــدگان پارلمان ع ــن از نماين ــا 15 ت  ب
ــهد و  ــهردارى مش ــده ميان ش ــكارى هاى انجام ش هم
ــخ به  ــهردارى هاى نجف، كربال و كاظمين و در پاس ش
درخواست اين نمايندگان براى انتقال تجربيات شهردارى 
ــهرها گفت: آمادگى داريم تجربياتمان  مشهد به اين ش
ــم. وى افزود: ما  ــراق قرار دهي ــهرهاى ع  را در اختيار ش
ــترى با  ــترك بيش ــاى مش ــكارى ه ــم هم ــى تواني  م
ــهرهاى عراق به ويژه شهردارى هاى  ــهردارى هاى ش ش
ــيم و تجربياتمان را در  ــته باش ــهرهاى مذهبى داش ش
ــدوارم براى  ــه كرد: امي ــم. وى اضاف ــان بگذاري اختيارش
ــات به زودى براى  ــتر و تبادل تجربي همكارى هاى بيش
ديدار با شهرداران نجف و كربال به اين دو شهر سفر كنم 

و يا از آنها دعوت كنيم به مشهد بيايند .
*پيشرفت وآبادانى را در مشهد ديديم

ــا تقدير از  ــراق ب ــان ع ــدگان پارلم ــى از نماين  يك
ــهردار مشهد گفت: شهر مشهد يكى از  مهمان نوازى ش
زيباترين شهرهايى است كه ديده ام و احساس مى كنم 
دائم در حال پيشرفت است و در مشهد احساس غريبى 
نكرديم. وى با اشاره به اقدامات انجام شده توسط مديريت 
شهرى مشهد تصريح كرد: آبادانى و پيشرفت را در شهر 
مشهد ديديم كه اميدواريم اين آبادانى ادامه داشته باشد.

ــهد براى  ــهردارى مش ــك از ش ــت كم  *درخواس
خدمات رسانى در اربعين

نماينده ديگرى از جمع نمايندگان پارلمان عراق نيز 
با تقدير از اقدامات انجام شده توسط شهردارى مشهد در 
اربعين گذشته اظهار كرد: با توجه به حضور 25 ميليون 
ــال گذشته نيز در  زائر در روز اربعين در كربال و اينكه س
پذيرايى از زائران اربعين در كربال كمك كرديد درخواست 
داريم تا امسال نيز كمك ها و پشتيبانى شهردارى مشهد 
را براى پذيرايى از زائران امام حسين(ع) در روز اربعين در 
اختيار ما بگذاريد زيرا نمى توانيم به تنهايى از اين زائران 

پذيرايى كنيم.
ــهد نشان دهنده  *پذيرايى از 30ميليون زائر در مش

مديريت قوى شهردارى مشهد است
يكى ديگر از نمايندگان پارلمان عراق نيز به حضور 
ساالنه 30 ميليون زائر در شهر مشهد اشاره كرد وافزود: 
ــده مديريت قوى  ــان دهن پذيرايى از اين تعداد زائر نش

شهردارى به ويژه شهردارمشهد است..
*مشهد بهشت روى زمين است

يكى از نماينده گان زن پارلمان عراق نيز از اين جمع 
با اشاره به اينكه مشهد بهشت روى زمين است، اظهار كرد: 
بايد به اين نكته توجه داشت كه ميان شهر قم ومشهد به 

عنوان دو شهر زيارتى تفاوت زيادى وجود دارد .

اخبار

ــى  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب بانك مسكن سـمـنـان ــعب  مديريت ش
ــن بابايى مدير شعب استان  ــمنان ، محس ــتان س اس
سمنان ضمن تبريك اعياد قربان و غدير و آغاز هفته 
ــت : با توجه به تحوالت  ــت با بيان اين مطلب گف دول
اقتصادى شتابان عصر حاضر، بانك مسكن بعنوان يكى 
از بزرگترين بانكهاى كشور، موفق گرديده تا با اتكاء به 
شبكه گسترده شعب خود در سطح كشور و استان و 
ــره گيرى از فناورى هاى روزآمد و كارآمد در عرصه  به
ــبكه  ــات بانكى، حضورى فعال و قدرتمند در ش خدم

پولى و اقتصادى كشور ايفا نمايد.
ــخنان مقام معظم  ــن بابايى با اشاره به س محس
ــرى در خصوص حمايت از كاالى ايرانى و اين كه  رهب
تمام تالش هاى دولت بايد در راستاى بهبود وضعيت 
ــتى، ايجاد اشتغال و توسعه كشور باشد، گفت :  معيش
بانك مسكن به منظور اجراى اين مهم و همچنين در 
راستاى سياست هاى دولت در خصوص خروج بخش 
مسكن از ركود، اقدامات زيادى انجام داده است كه  آمار 
و ارقام بانك نشان دهنده كمك بانك مسكن به تقويت 

اشتغال و توسعه در كشور و استان سمنان مى باشد .
ــان از جمله اقدامات بانك مسكن به منظور  ايش

ــف جامعه و  ــار مختل ــدن اقش ــك به خانه دار ش كم
ــاختمان را ارائه  ــق  در بخش س ــن ايجاد رون همچني
محصوالت جديد و متنوع ، پرداخت انواع تسهيالت با 
و بدون سپرده ، مشاركت در طرح بازآفرينى شهرى و 

كاهش نرخ سود تسهيالت عنوان كرد.
بابايى با اشاره به نقش پيشتازى بانك مسكن براى 
ــمگير  ايجاد بازارها و ابزارهاى جديد ، از افزايش چش
اعطاى تسهيالت مسكن در استان سمنان در مقايسه 
با وضعيت مشابه سالهاى قبل خبر دادند كه حاكى از 

رشد و رونق در اين بخش مى باشد .
مدير شعب استان سمنان عناوين اقدامات شاخص 
ــكن در استان سمنان در دولت  و تاثيرگذار بانك مس

تدبير و اميد  را به شرح ذيل اعالم نمودند :
1)پرداخت تسهيالت بدون سپرده ساخت و خريد 

واحد مسكونى در منطقه بافت فرسوده شهرى
بانك مسكن در جهت كمك به بازآفرينى و احياى 
ــهرى در طول خدمت دولت محترم  بافت فرسوده ش

ــت 262 ميليارد ريال  ــبت به پرداخ تدبير و اميد نس
ــپرده جهت خريد و ساخت 800  تسهيالت بدون س
واحد مسكونى در استان سمنان از محل منابع داخلى 

بانك اقدام نموده است.
2)كاهش مجدد و داوطلبانه نرخ سود تسهيالت 

صندوق پس انداز مسكن يكم 
بانك مسكن به عنوان تنها بانك تخصصي بخش 
ــتاي ايفاي رسالت اصلي  ــكن و ساختمان در راس مس
خويش در تامين مالي بخش مسكن و در ادامه اعمال 
سياستهاي حمايتي مبني بر توانمند سازي آحاد مختلف 
در تامين واحد مسكوني ، مجدداً نسبت به كاهش نرخ 
سود تسهيالت حساب صندوق پس انداز مسكن يكم 
به 6 درصد در منطقه بافت فرسوده و 8 درصد در ساير 
مناطق شهري اقدام نمود .حساب مزبور جهت خانه دار 
ــدن زوج هاى جوان با پرداخت تسهيالت تا سقف  ش
120 ميليون تومان در شهر سمنان و 80 ميليون تومان 
در ساير شهرهاى استان سمنان با بازپزداخت 12 ساله 

اخيراً توسط بانك مسكن ارائه شده است.
3)ارائه امتيازات ويژه جهت تسهيالت گيرندگان در 

منطقه بافت فرسوده 
ــريع در امر  ــك و تس ــكن جهت كم ــك مس بان
بازآفرينى و بهسازى بافت فرسوده شهرى و همچنين 
ترغيب مشتريان جهت استفاده از تسهيالت خريد و 
ساخت واحد مسكونى از محل اوراق گواهى حق تقدم 
در مناطق فرسوده ، نسبت به تخفيف 1/5 درصدى نرخ 
سود تسهيالت اقدام و مدت بازپرداخت تسهيالت مزبور 

را از 12 سال به 15 سال افزايش داده است .
ــهيالت مسكن در استان  4)رشد پرداخت تس

سمنان
ــمنان جهت خانه دار  ــكن در استان س بانك مس
ــار مختلف جامعه از ابتداى فعاليت دولت  ــدن اقش ش
تدبير و اميد نسبت به پرداخت انواع تسهيالت خريد،  
ــاخت و جعاله مسكن به مبلغ 5800 ميليارد ريال  س

اقدام نموده است .

ــرايط پرداخت تسهيالت مسكن از  5)تسهيل ش
محل اوراق ممتاز به زوجين تا سقف 800 ميليون ريال 
در شهر سمنان و 600 ميليون ريال در ساير شهرهاى 

استان
ــكن از محل اوراق گواهى حق  ــهيالت خريد مس تس
تقدم استفاده از تسهيالت مسكن به زوجين با حذف 
 شرط ازدواج اول و بدون توجه به تاريخ ازدواج پرداخت

 مى شود. 
6)پرداخت تسهيالت بدون سپرده ساخت مسكن ويژه 

انبوه سازان در اسرع وقت 
بانك مسكن در راستاى اجراى برنامه هاى دولت محترم 
ــير كامالً ساده و سريع الوصول  تدبير و اميد ، يك مس
براى پرداخت تسهيالت ساخت مسكن به سازنده ها 

تدارك ديده است .
ــكن به ازاى هر واحد  ــاخت مس ــقف تسهيالت س س
ــرخ 18 درصد  ــان و با ن ــكونى 130 ميليون توم  مس

مى باشد .

فعال شدن چرخه اقتصادى با رونق صنعت ساختمان با حمايت بانك مسكن

ــازمان قطار  ــاون اجرايي س مع شهري اصفهان و حومه با هيئت اصـفـهـان
همراه چهارم شهريور ماه از خط توليد ريل بازديد و با 
ــروش داخلى  ــا كجباف مدير ف ــدس محمد رض مهن
ــركت ، مهندس عبدالعلي ملكي معاون امور فني و  ش
ــن ديباجي  ــيد حس برنامه ريزي توليد و مهندس س
ــركت  ــازي ش ــت فوالدس ــرل كيفي ــت كنت  سرپرس

گفتگو كردند .
اصغر دهقان معاون اجرايي سازمان قطار شهري 
ــه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ذوب  اصفهان و حوم
ــد اين محصول  ــات مهمى در جهت تولي آهن اقدام
ــتراتژيك انجام داده است ، ريل يك محصول مهم  اس
فوالدى است كه خالء توليد آن در كشور احساس مي 
شد و اكنون كه ذوب آهن به اين تكنولوژي دست يافته 
است ديگر احتياج به تامين ريل از خارج كشور و خروج 
ارز نخواهيم داشت . وي با اشاره به اين موضوع كه ريل 
توليدى ذوب آهن از كيفيت مطلوبى برخوردار است ، 

افزود: توليد ريل در ذوب آهن اصفهان باعث مي شود تا 
هزينه هاي تمام شده در پروژه هاي قطار شهري كاهش 
يابد و پروژه هاي اين مجموعه نيز با توجه به سهولت 

دسترسي به اين محصول سريعتر انجام پذيرد .
وي با اشاره به اينكه با اطمينان از ريل ذوب آهن 
اصفهان در قطار شهري استفاده مي كنيم گفت: ذوب 
آهن اصفهان مي تواند با توليد ريل با كيفيت نياز كشور 
و منطقه را تامين كند . انوش شفيعي سرپرست معاونت 
فني مهندسي قطار شهرى اصفهان و حومه با اشاره به 

اينكه قبال از مجموعه هاي توليد ريل در اروپا مانند كرز 
بازديد كرده است ،گفت: تكنولوژي توليد ريل در ذوب 
آهن بسيار بهتر از ساير مجموعه هاي توليدي ، حتي 
اروپايي مي باشد و با كيفيتي كه محصوالت ذوب آهن 
دارد مطمئنا ريل اين شركت نيز داراي استانداردهاي 
ــاون مالي و اداري و  ــي خواهد بود. علي ماجد مع باالي
پشتيباني سازمان قطار شهري اصفهان و حومه گفت: 
ــقات و سختي هاي  با بازديد از خط توليد ريل از مش
توليد فوالد خصوصا ريل بيشتر آشنا شديم .ذوب آهن 

با كسب اين تكنولوژي و توليد ريل با كيفيت مي تواند 
ــالوه بر بازارهاي داخلي بازارهاي منطقه و اروپايي را  ع
به چالش بكشد و رقابت كند . وي افزود: با توليد ريل 
مورد نياز كشور در ذوب آهن اصفهان سختي واردات 
ــت عالوه بر آن مي توان با ساده ترين  را نخواهيم داش
فرايند ريل مورد نياز را در كمترين زمان دريافت و در 
ــتفاده كرد . ماجد گفت: استفاده از ريل با  پروژه ها اس
كيفيت به جهت ايمني پروژه ها بسيار مهم است و قطعا 
با كنترل كيفي و كيفيت سنجي كه ما در خط توليد 

ريل ذوب آهن ديديم اين مسائل كامال مرتفع خواهد 
ــازار را از عوامل مهم در توليد  ــد. وي توجه به نياز ب ش
ــت و گفت: با توجه به توسعه حمل و نقل ريلي  دانس
ــودآورترين  و ايمني آن؛ ذوب آهن مي تواند يكي از س
شركت هاي فوالدي در آينده باشد زيرا نياز بازار را درك 
و در جهت رفع آن گام برداشته است . پژمان پندار مدير 
ــازمان  پروژه ناوگان و تجهيزات ريلي و تعميرگاهي س
قطار شهري اصفهان و حومه گفت: با توجه به منويات 
ــن رويكردهاي  ــري يكي از مهمتري مقام معظم رهب
سازمان هاى بزرگ حمايت از توليدات داخلي است و 
اين مجموعه با توجه به توليد ريل در ذوب آهن قصد 
ــول از ذوب آهن در جهت  ــا با تامين اين محص دارد ت
ــته و از خروج ارز  ــق اقتصاد مقاومتي قدم برداش تحق
ــان ساخت: با حمايت  جلوگيرى كند . وي خاطر نش
از توليد داخلي اقتصاد مستحكمترى خواهيم داشت و 
ذوب آهن مي تواند نمونه اي براي ساير مجموعه هاي 

فوالدي در جهت كسب تكنولوژي نوين باشد.

 توليد ريل در ذوب آهن اصفهان پشتوانه خوبى
 براى طرح هاى ريلى كشور است

وستای شھرستان  مشعل گاز ۱۵ ر
وشن شد ودبار ر  ر

ــى گاز  ــزارش روابط عموم ــه گ ب ــاالرى گـيــالن ــا حضور دكتر س گيالن- ب
استاندار گيالن، معاون هماهنگى امور عمرانى، مديرعامل 
شركت گاز استان، فرماندارى شهرستان رودبار و مسؤولين 
ــانى به 15 روستاى  ــتانى پروژه گازرس استانى و شهرس
شهرستان رودبار در روستاى شيركده افتتاح و مورد بهره 

بردارى قرار گرفت.
ــات و  از زحم ــاالرى  ــر س ــم دكت ــن مراس اي  در 
ــركت گاز بجهت  ــل و كاركنان ش ــالش هاى مديرعام  ت
ــتاييان عزيز از نعمت گاز تقدير و تشكر  بهره مندى روس
نمود. در ابتداى اين مراسم مهندس اكبر با ارائه گزارشى از 
وضعيت گازرساى در استان گفت: در اين چند ساله عمليات 
توسعه اى گازرسانى به نحو چشمگيرى رشد داشته و هم 
اكنون با افتتاح 34 روستا در هفته دولت درصد بهره مندى 
خانوارهاى روستايى استان به 94,2 درصد افزايش يافته 
ــت. وى در ادامه گفت: براى گازرسانى به اين روستاها  اس
80 كيلومتر عمليات شبكه گذارى انجام شده و مجموع 
روستاهاى گازدار شهرستان رودبار به 108روستا رسيده 
ــت. مديرعامل شركت گاز استان گيالن اظهار داشت:  اس
امروز عالوه بر شهرستان رودبار، مشعل گاز 12 روستا در 
ــتان لنگرود و 3 روستا در شهرستان املش روشن  شهرس
شد و در چهارمين روز از هفته دولت نيز طرح گازرسانى به 
4 روستاى شهرستان تالش با حضور فرماندار و مسؤولين 
شهرستانى به بهره بردارى رسيد. مهندس اكبر در پايان 
گفت: در مجموع براى گازرسانى به 34 روستا كه در هفته 
دولت افتتاح شد اعتبارى بالغ بر 110 ميليارد ريال هزينه 
ــت و با اين كار 2 هزار و 215 خانوار روستايى از  شده اس

نعمت گاز بهره مند مى شوند.

ومیت  احداث سومین میدان شھری محر
را در منطقه ۱۴ کم رنگ می کند

علي شمسي با اشاره به پروژه هاي  شاخص منطقه 14 افزود: عمليات اصـفـهـان
ــتگاه ــج ايس ــا پن ــهري ب ــار ش ــط دو قط ــي خ  اجراي
ــق  ــين (ع)، حرم حضرت زينب، مهديه، عاش  امام حس
ــده كه  ــه در محدوده منطقه 14 واقع ش اصفهاني و الل
ــرم ــين (ع)، ح ــام حس ــتگاه ام ــار ايس ــداث چه  اح
ــروع شده  ــق اصفهاني ش  حضرت زينب، مهديه و عاش

است.    
وي با بيان اين كه ايستگاه هاي مترو در منطقه 14 به 
دليل كاهش حجم ترافيك در زير زمين ساخته مي شود، 
ــتگاه ها با خط يك مترو  ــت: ساخت اين ايس اذعان داش
ــت و خاكبرداري بعد از پايان حفاري  بسيار متفاوت اس
تونل و احداث ايستگاه ها و به گونه اي انجام خواهد شد 

كه كمترين مشكل ترافيكي براي مردم ايجاد شود. 
ــهرداري اصفهان احداث خيابان  مدير منطقه 14 ش
ــگان را از ديگر طرح هاي  ــري در ادامه بلوار فرزان 36 مت
شاخص اين منطقه برشمرد. اين خيابان به بلوار فرزانگان 
متصل مي شود و تردد خودروهاى سنگين را از مركزيت 
منطقه خارج مي كند. اين طرح فراتر از منطقه 14 است 
و به واسطه آن جمعيت ساكن در مناطق 10، 7 و 14 از 
امنيت جانى و زيست محيطى بيشترى برخوردار مى شوند. 
ــهيد اردستانى به عنوان بخشي از  وي اضافه كرد: پل ش
رينگ چهارم ترافيكي شهر نيز در اين منطقه احداث مي 
شود و شهردارى منطقه 14 آزادسازى مسير را بر عهده 
گرفته است.   شمسي، احداث ترمينال مسافربري درون 
شهري شمال شرق را از ديگر پروژه هاي شاخص منطقه 
معرفي و بيان كرد.  وي از احداث سومين ميدان شهري 

در محدوده بافت فرسوده منطقه 14 خبرداد .

انجام عملیات حفر وتجھیز یک حلقه چاه 
در شھر گلستان 

ــگار ما مدير امور  به گزارش خبرن آبفاى شهرستان بهارستان با اعالم بـهـارستـان
ــت : با عنايت به مهاجرپذيرى و  خبر مذكور اظهار داش
گسترش حوزه جمعيتى و سكونتى در اين شهرستان و 
ــهرهاى تحت پوشش ، و همچنين ساخت و سازهاى  ش
ــذا پيرو  ــهرى ، ل ــعه محدوده ش ــورت گرفته و توس ص
تاكيدات و دستور مدير عامل محترم شركت در خصوص 
تامين و توزيع آب شرب شهروندان و مشتركين محترم 
ــت مطلوب ، عمليات حفارى و تجهيز  با كميت و كيفي
يك حلقه چاه در دستور كار قرار گرفته و مطابق برنامه 

ريزى صورت گرفته عملياتى و به اتمام رسيد . 
ــريح مشخصات  ــيد محمد رضا زاده  ضمن تش س
ــان ساخت : عمليات حفارى چاه  پروژه مذكور خاطر نش
ــت ميليارد ريال از  مذكور با هزينه اعتبارى معادل هش
محل اعتبارات جارى و داخلى و از اوايل مرداد ماه امسال 
ــهيد ستارى آغاز شد و در اوايل  در خيابان 30 مترى ش
شهريور ماه جارى نيز با اتمام حفارى چاه مذكور با عمق 
ــت متر به اتمام رسيد . ضمن اينكه اين  دويست و بيس
ــينگ 24 اينچ  ــا لوله جداره 16 اينچ و لوله كيس چاه ب
تجهيز گرديده و پس از آزمايش پمپاژ با آبدهى 20 ليتر 

در ثانيه در مرحله بهره بردارى قرار دارد .
ــر مديريت مصرف آب  ــدس رضازاده با تاكيد ب مهن
آشاميدنى توسط شهروندان و مشتركين محترم ياد آور 
ــد : عليرغم فصل گرم و اوج مصرف آب الحمدهللا در  ش
تابستان امسال شاهد مشكالت قطعى و كم آبى در اين 
ــاميدنى  ــتان نبوديم و در حال حاضر نيز آب آش شهرس
ــى تامين و  ــت مطلوب ــت و كيفي ــا كمي ــهروندان  ب  ش

توزيع مى گردد . 

 اجرای ۶۵ دوره آموزشی مقدماتی 
و تخصصی د در ھالل احمر گلستان

ــر عامل  ــروى مدي ــد على ه محم جمعيت هالل احمر گلستان ضمن گـلسـتـان
اشاره به اهميت ارتقاى سطح علمى و آمادگى امدادگران و 
نجاتگران جمعيت هالل احمر از اجراى 65 دوره آموزشى 
مقدماتى و تخصصى امداد و نجات در دو ماهه اول تابستان 

در جمعيت هالل احمر گلستان خبر داد.
 هروى خاطر نشان كرد: آموزش و پژوهش در جمعيت 
ــعار هرخانواده يك  ــيار ضرورى است و ش هالل احمر بس
ــوى جمعيت هالل  امدادگر بايد با آموزش هايى كه از س

احمر صورت ميگيرد در جامعه نهادينه شود.
ايشان افزود: ارتقاء سطح آمادگى امدادگران و نجاتگران 
ــش توانمندى هاى آنان از  جهت مقابله با حوادث و افزاي
ــمار مى آيد و  ــالل احمر به ش ــداف اصلى جمعيت ه اه
ــزارى دوره هاى تخصصى  ــا برگ ــت هالل احمر ب جمعي
نيروهاى متخصص رابراى خدمت رسانى به همنوع خود 

و تسكين آالم بشرى آموزش ميدهد.
وى با اشاره به حادثه خيزبودن استان گلستان گفت: 
ــاى امدادى آمادگى  ــه مردم بايد با دريافت آموزش ه هم
ــا حوادث طبيعى و غيرطبيعى را دركنار  الزم در مقابله ب

امدادگران و نجاتگران جمعيت هالل احمر داشته باشند.
ــتان گفت: در  مدير عامل جمعبت هالل احمر گلس
ــتان 1397 تعداد 46 دوره مقدماتى  دو ماهه آغازين تابس
امداد و مقدماتى نجات به عنوان پيشنياز ورود بهدوره هاى 
تخصصى به تعداد 446 برادر و 442 خواهر آموزش ديدند 
و طى 19 دوره تخصصى به تعداد 430 نفر امداگر و نجاتگر 
در قالب دوره هاى تخصصى پيش بيمارستانى، نجات در 
جاده، نجات در آوار، نجات در كوهستان و حمايت هاى پايه 

روانى اجتماعى آموزش ديدند.

شھرداری صالحیه  در میان شھرھای 
استان تھران پیشتاز است

ــزارش، مهندس  ــاس اين گ بر اس ــهردار صالحيه كه اجراى بـهـارستـان قربانى ش
ــهر را در كارنامه  ــير دسترسى در اين ش 15 كيلومتر مس
خود دارد،محور آيت اهللا هاشمى را در 2500متر به مرحله 
ــزودى  ب ــهر  ش دور  ــگ  رين ــا  ت ــانده  رس ــفالت   آس

تكميل شود .
ــروژه هاى مجموعه  ــدس قربانى با بيان اينكه پ مهن
ــب نياز و رفع مشكالت مردم  ــهردارى صالحيه بر حس ش
ــهر صالحيه اجرا مى گردد گفت :   ــكوفايى ش با هدف ش
ــى از محله نقاوت به شهر گلستان  احداث مسير دسترس
ــكوفه در امتداد  به طول يك كيلومتر و احداث ميدان ش
ــهر صالحيه_واوان به طول  آن و همچنين پروژه اتصال ش
ــمى  يك كيلومتر و بهره بردارى از پروژه  30 مترى هاش
ــنجانى از انتهاى سى مترى ولى عصر(عج) تا ميدان  رفس
ــهيد رجائى از ديگر برنامه هاى مديريت شهرى جهت  ش
گسترش مسيرهاى مواصالتى است و با بهره بردارى از اين 
پروژه ها ميتوان رينگ دور شهر صالحيه را تكميل نمود . 
شهردار صالحيه به افتتاح پروژه هاى عمرانى در هفته دولت 
ــنديم كه همچون سال هاى  پرداخت و اظهار كرد : خرس
گذشته با دست پر به استقبال اين مناسبت مهم مى رويم 
 و قطعا در اين هفته شهر صالحيه پروژه باران خواهد شد و 
ــاخت هاى خوبى جهت رفع نيازهاى شهروندان به  زيرس
 بهره بردارى مى رسد . قربانى احداث بوستان بزرگ گل ياس 
در محله نقاوت را نقطه عطف محروميت زدايى در محالت 
شهر صالحيه خواند وگفت: اين محله بيش از سه دهه قدمت 
داشت اما از يك متر فضاى سبز و تفرحى برخوردار نبود كه 
ــااهللا با بهره بردارى اين پروژه در 5هزار متر مربع در  ان ش

خدمت اوقات فراغت شهروندان قرار مى گيرد .

ح عمرانی برق رسانی  افتتاح ۱۰۰ طر
 استان سمنان در ھفته دولت

ــال، 100 طرح  در هفته دولت امس عمرانى برق رسانى در حوزه صنعت سـمـنـان
توزيع برق استان سمنان با اعتبارى به مبلغ 93 ميليارد و 

266 ميليون ريال افتتاح شدند.
مديرعامل شركت توزيع برق استان در مراسم افتتاح 
همزمان پروژه هاى عمرانى كه در شهرستان ها با حضور 
استاندار، نمايندگان مردم شريف استان در مجلس شوراى 
اسالمى ، معاونين استاندار، ائمه جمعه، فرمانداران و جمعى 
ــتانى همراه بود، گزارش ــتانى و شهرس ــئولين اس  از مس

ــيد محمد  ــه كرد. س ــركت را ارائ ــن ش ــاى اي ــروژه ه   پ
موسوى زاده افزود: هشت طرح بهسازى و تامين روشنائى 
معابر با مبلغ شش ميليارد و 749 ميليون ريال، 39 طرح 
توسعه و بهينه سازى 55 هزار و 558 متر شبكه و تاسيسات 
ــازى براى مشتركان جديد با  توزيع برق جهت ظرفيت س
ــار 32 ميليارد و 24 ميليون ريال، چهار طرح تبديل  اعتب
شش هزار و 300 متر شبكه فشار ضعيف سيمى به كابل 
خودنگهدار با هزينه دو ميليارد و 670 ميليون ريال  و 46 
طرح تجهيز، احداث و افزايش ظرفيت ايستگاه هاى توزيع 
 برق زمينى و هوائى با مبلغ 30 ميليارد و 931 ميليون ريال در

 شهرستان هاى استان افتتاح شدند.وى بيان داشت: طرح 
ــمند برق در قالب طرح  ــب و اصالح 747 كنتور هوش نص
فراسامانه اندازه گيرى و مديريت انرژى (فهام) با هزينه هفت 
ــارد و 224 ميليون ريال، طرح بهره بردارى از فاز اول  ميلي
نيروگاه يك مگاواتى بخش خصوصى (DG) در گرمسار 
با اعتبار 10ميليارد ريال، طرح اصالح و بهينه سازى يك 
ــتگاه انشعابات آمپرى و لوازم اندازه گيرى  هزار و 450 دس
مشتركان برق با مبلغ سه ميليارد و 668 ميليون ريال، از 

ديگر پروژه هاى بهره بردارى شده مى باشند.

مجلس باید صدای مردم و بدنبال تأمین 
منافع ملت بدون مالحظات جناحی باشد

توليت آستان قدس رضوى گفت:  مجلس و نمايندگان آن، واقعاً بايد مـشـهـد
ــال تأمين منافع آنها  ــردم بوده و در عمل بدنب صداى م

بدون مالحظه هيچ حزب و جناحى باشند.
حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى در 
ديدار با اعضاى كميسون تدوين آيين نامه داخلى مجلس 
ــالمى با بيان اينكه گرانى و دغدغه معيشت  ــوراى اس ش
بخش  زيادى از مردم را دچار مشكل كرده است، تصريح 
ــالم  كرد: بنده به عنوان خادم حضرت امام رضا عليه الس
ــطه با مردم ارتباط دارم و مشكالت آنها را لمس  بى واس
مى كنم، شما نمايندگان محترم نيز در حوزه هاى انتخابيه 
خود از نزديك شاهد گاليه هاى مردم هستيد. مجلس و 
ــردم بوده و در عمل  ــدگان آن، واقعاً بايد صداى م نماين
ــه هيچ حزب و  ــن منافع آنها بدون مالحظ بدنبال تامي

جناحى باشند.
عضو مجلس خبرگان رهبرى تأكيد كرد: همه اركان 
كشور براى حل مشكالت معيشتى مردم وظيفه دارند اما 
نقش اصلى برعهده دولت است. حجم اختيارات و امكاناِت 
ــت. حتى  ــار دولت در عرصه اقتصاد بى بديل اس در اختي
عملكرد بخش خصوصى نيز تابعى از سياست ها و عملكرد 
ــت. وى با طرح اين سؤال كه چرا بايد مردم هر  دولت اس
ــاهد تالطم و آشفتگى در بازار باشند؟ افزود: توقع  روز ش
ــه راه  مردم و فعاالن اقتصادى از دولت، تدوين يك نقش

جامع و با ثبات است.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود رويكرد اقتصادى 
ــتان قدس رضوى را توجه ويژه به سرمايه گذارى در  آس
بخش هايى همچون صنعت دارو دانست كه منافع آن 

مستقيماً براى مردم است.

وستای     مشعل گاز ۳ ر
وشن شد شھرستان گنبد ر

ــى   با حضور مير محمد  طى آئين ــى امور گـلسـتـان ــاون هماهنگ ــراوى مع غ
ــتاندار و فرماندار  ــتاندارى ، كريمى معاون اس عمرانى اس
ــتان، محمد رحيم رحيمى  مدير عامل گاز  ويژه شهرس
ــتان و شهرستان  ــتان  و تنى چند از مسئولين اس گلس

مشعل  گاز  3  روستاى شهرستان گنبد روشن شد .
ــانى به  ــم افتتاح  و كلنگ زنى گازرس   رحيمى در مراس
ــاملو   ــرتپه و ش ــتاى  مجموعه فدوى،انور آباد س 3 روس
ــتان گنبد كه به  ــن 46 واحد صنعتى  شهرس و  همچني
ــد با تشريح پروژه  ــتاى دوزآلوم  انجام ش مركزيت روس
ــانى به  اين  3   ــت:براى گاز رس هاى  مذكور  اظهار داش
روستاى فوق بالغ بر 42 ميليارد و 200 ميليون ريال  از 
ــده است  كه در همين  محل اعتبارات عمرانى هزينه  ش
ــتا  تعداد 2471   نفر   از اين نعمت الهى برخوردار  راس

 خواهند شد. 
ــام همچنين  تعداد 14  ــح كرد: در اين اي وى تصري
پروژه صنعتى مورد بهره بردارى قرار گرفته  و   32 واحد 
صنعتى نيز عمليات اجرايى آن آغاز شده است كه بالغ بر 

50 ميليارد و 650 ميلون ريال هزينه در پى دارد.
ــد  از تعداد 163  ــتان گنب  رحيمى افزود:در شهرس
ــتاى موجود  تاكنون 139 روستا  گازدار شده اند و  روس
ــانى در اين شهرستان همچنان ادامه دارد و  روند گاز رس
انشاء ا... تا پايان سال 98  تمامى روستاهاى شهرستان كه 
شرايط گاز رسانى را دارند از اين نعمت برخوردار خواهند 
ــال افزون بر  394  ــد .  وى افزود: در هفته دولت امس ش
ميليارد ريال براى گازرسانى در سطح گلستان هزينه شده 
كه شامل افتتاح  12 روستا, 64 واحد صنعتى و همچنين 

كلنگ زنى 5 روستا و  104 واحد صنعتى مى باشد. 


