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اخبار
نشت گيري مخازن واگن هاي باري
براي نخستين بار درراه آهن اراك

مديركل راه آهن اراك گفت :خدمات شست
و شو ،نشت گيري و تست لوله بخار مخازن واگن
هاي باري براي نخستين بار در راه آهن اين
شهرستان انجام شد.جالل الدين كوكنار روز سه
شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود :ارائه خدمات به
عنوان دومين استان از آبان ماه امسال در ايستگاه
سمنگان راه آهن اراك آغاز شده است.وي ادامه
داد ۹۳ :مخزن از آغاز ارائه اين خدمت تا كنون
توسط يكي از شركت هاي اين راه آهن براي حمل
مواد نفتي مورد شست و شو ،نشت گيري و تست
لوله بخار قرار گرفته و به شركت پااليشگاه شازند
اعزام شده اند.مديركل راه آهن اراك خاطر نشان
كرد :ارتقاء ضريب ايمني حمل بار توسط مخازن،
افزايش سرعت بارگيري ،اشتغالزايي ،افزايش
درآمدهاي اقتصادي براي استان و جلوگيري از
اعزام واگن هاي معيوب به استان هاي ديگر براي
رفع نواقص را از مهمترين مزاياي ارايه اين خدمت
در اين استان است.كوكنار با يادآوري بازسازي
 ۱۳۲دستگاه واگن باري توسط چهار شركت
راهآهن اراك در  ۹ماه امسال افزود ۷۲ :درصد از
كل يازسازي واگن هاي باري كشور در اين مدت
در راه آهن اين شهرستان انجام شده است.وي
ادامه داد :راه آهن اراك با انجام اين ميزان بازسازي
واگن هاي باري امسال رتبه نخست كشور را در
اين حوزه به خود اختصاص داده است.مديركل
راه آهن اراك از كسب رتبه دومي راه آهن اين
شهرستان در تعميرات اساسي واگن هاي باري در
سال جاري خبرداد گفت :تعميرات اساسي ۹۱۵
دستگاه واگن باري از ابتداي امسال تا كنون در راه
آهن اين شهرستان انجام شده است.وي افزود۲ :
شركت برفره و احياء صنعت اراك در سطح كشور
رتبه اول را در حوزه تعميرات اساسي و بازسازي
واگن هاي باري را دارا هستند.حوزه راه آهن اراك
شامل خطوط ريلي به طول  ۴۲۶كيلومتر در استان
هاي قم ،مركزي و لرستان است كه  ۲۰ايستگاه را
تحت پوشش دارد.
رئیس نهضت سوادآموزی گلستان:

بیش از ۱۰هزار گلستانی تحت پوشش
نهضت سوادآموزی هستند

حمیدرضا بینات در جمع خبرنگاران درباره
وضعیت آموزش نهضت سوادآموزی اظهار داشت:
براساس آمار امسال در استان گلستان یکهزار و
 518نفر مرد و  9هزار و  225نفر زن تحت پوشش
سوادآموزی قرار گرفتهاند.وی افزود :در حال حاضر
بیش از  10هزار و  743نفر در استان گلستان
تحت پوشش دورههای نهضت سوادآموزی هستند.
رئیس اداره نهضت سوادآموزی ادارهکل آموزش
و پرورش استان گلستان تصریح کرد :تاکنون
در استان  37نفر از آموزشدیدگان ،به مراحل
تحصیالت دانشگاهی شامل دکتری ،فوقلیسانس
و لیسانس نائل شدند.بینات با اشاره به اینکه در
استان گلستان در  5سال اخیر ،بیش از  20هزار
نفر باسواد شدهاند ،گفت :در استان گلستان 2هزار
و  180نفر از اولیای دانشآموزان بیسواد نیز
شناسائی شدهاند.وی اظهار کرد :در آخرین ارزیابی
سازمان نهضت سوادآموزی کشور ،استان گلستان
پس از استان چهارمحال و بختیازی رتبه دوم
پوشش حجم ابالغی که بیش از 10هزار نفر بوده،
کسب کرده است.رئیس اداره نهضت سوادآموزی
اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان افزود:
در حال حاضر در استان گلستان یکهزار و 200
نفر آموزش دهنده مرد و زن با نهضت سوادآموزی
همکاری دارند .در سال  95سهمیه ابالغی سازمان
نهضت سوادآموزی کشور برای استان گلستان 10
هزار و  500سوادآموز است.
مدیرکل راه وشهرسازی استان مرکزی:

از فرصت سفر هیئت محترم دولت به
استان ،بایستی استفاده نمود

به گفته مدیرکل راه وشهرسازی استان
مرکزی ،روند ابالغ اعتبارات مصوبات سفر کاروان
دولت تدبیر و امید در حوزه ساخت و توسعه
راههای اصلی آغاز شده است .به گزارش روابط
عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی
،مجید شارقی در خصوص روند اجرای مصوبات
سفر اخیر کاروان دولت تدبیر و امید به استان
مرکزی سخن می گفت با اعالم این مطلب افزود:
اداره کل راه وشهرسازی در راستای وظایف خود با
توجه به برنامه ریزیهای انجام شده در سالهای اخیر
موفق شد در راستای چهارخطه نمودن راههای
اصلی استان مرکزی گامهای اساسی بردارد که در
این رابطه می توان به افتتاح  30کیلومتر از محور
ساوه بوئین زهرا و  8کیلومتر از محور اراک –
فرمهین در سال گذشته  11 ،کیلومتر باقیمانده از
محور اراک-خمین  11/5 ،کیلومتر از محور خمین
–محالت و محالت باقر آباد – 6کیلومتر از محور
خمین –قورچی باشی ،احداث راه اصلی و بهسازی
محور کمیجان –ساروق-آهنگران  15،کیلومتر از
باند دوم ساوه-بوئین زهرا ( افتتاح در دهه فجر)،
اشاره نمود.مدیرکل راه وشهرسازی و رئیس شورای
حمل و نقل استان مرکزی ضمن تبیین اهم وظایف
و عملکرد این اداره کل اضافه کرد:چهارخطه نمودن
سایر راههای اصلی استان استراتژیک مرکزی به
عنوان کریدور شمال-جنوب و شرق –غرب که
نقش بسیار مهم و محوری در ارتقاء زیرساختهای
حمل و نقل زمینی کشور دارد مستلزم اختصاص
ردیفهای بودجه از سازمانهای ذیربط باالدستی
است .لذا از ظرفیت و فرصت سفر هیئت دولت به
استان مرکزی جهت اختصاص ردیفهای بودجه ای
در ابعاد ملی و استانی بایستی استفاده نمود البته
روند ابالغ بودجه های مصوب به این اداره کل در
حال اجرا می باشد و امیدواریم با تخصیص به موقع
اعتبارات الزمه ،بتوانیم در حوزه ساخت و توسعه
راههای اصلی در سطح ملی پیشگام باشیم.
وی در پایان این گفتگو با اشاره به
اهمیت وحساسیت وظایف محوله گفت:مقوله
راه به عنوان فاکتور اصلی توسعه و مولفه مهم
در مسیر توسعه متوازن کشور در برنامه ششم
توسعه بایستی مورد توجه بیشتر مجلس و
دولت قرار گیرد البته به غیر از مباحث مرتبط
با مقوله ساخت راهها ،مسله نگهداری از راهها و
نیز موضوع فرهنگ چگونگی استفاده کاربران
جاده ای از راهها دارای اهمیت فراوان است که
در این بخش نیاز به فرهنگسازی در بین آحاد
جامعه کامال احساس می گردد.
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با حضور رياست دانشگاه برگزار شد :

بررسي عملكرد و مشكالت مركز بهداشت شهرستان خرم آباد

جلسه ي بررسي عملكرد و مشكالت مركز
بهداشت شهرستان خرم آباد برگزار شد.در اين
جلسه كه با حضور دكتر ساكي رياست دانشگاه
علوم پزشكي لرستان در سالن اجتماعات مركز
بهداشت خرم آباد به انجام رسيد ،دكتر محمد
بيرانوند سرپرست اين مركز ،محمد عيدي مشاور
رئيس و مدير حراست دانشگاه ،دكتر حسنوند و
محسن سليماني به ترتيب معاون فني و رئيس
امور عمومي مركز بهداشت و همچنين مسئولين
واحدهاي ستادي و مراكز جامع سالمت شهري
نيز حضور داشتند.در ابتداي برنامه سرپرست
مركز بهداشت شهرستان خرم آباد از برنامه طرح
تحول سالمت به عنوان يكي از برنامه هاي مهم
دولت يازدهم در راستاي ارائه خدمات به عموم
مردم و رفع محروميت قشر كم بضاعت و آسيب
پذير جامعه ياد كرد و گفت :ظرف يك سالي كه
پشت سر گذاشتيم فاز اول برنامه تحول سالمت در
حوزه بهداشت را اجرا كرديم.دكتر محمد بيرانوند
عنوان كرد :در فاز نخست ما  8مركز و  12پايگاه
جامع سالمت را تجهيز كامل كرديم .وي ادامه داد:
همچنين يك مركز و دو پايگاه برون سپاري راه
اندازي شد كه البته يك پايگاه آن هنوز مجوز الزم
را از معاونت بهداشتي دانشگاه براي شروع فعاليت
دريافت نكرده است.سرپرست مركز بهداشت
شهرستان خرم آباد همچنين تأكيد كرد :ستاد
اجرايي طرح تحول سالمت هر دو هفته يك بار
در مركز بهداشت تشكيل جلسه مي دهد .دكتر

بيرانوند گفت :اين ستاد به منظور رفع مشكالت و
موانع اجراي طرح تحول سالمت تشكيل مي شود.
وي با اشاره به آمادگي كامل مركز بهداشت خرم
آباد براي اجراي فاز دوم برنامه عنوان كرد :در فاز
دوم  6مركز را مد نظر داريم كه مقدمات اجراي
طرح را در آنها اجرا كرديم و تنها تعدادي پزشك
و تجهيزات كم داريم كه ان شااهلل با مساعدت
رئيس محترم دانشگاه هر چه سريعتر فعاليت خود
را آغاز كنند.دكتر محمد بيرانوند در پايان با ارائه
گزارشي از مجهز كردن خانه هاي بهداشت و مراكز
روستايي به تجهيزات كامل خدمات بهداشتي،
آماري از كمبودهاي مركز بهداشت در خصوص

نيروي انساني عنوان و خواستار حمايت بيشتر در
زمينه ي كاستي هاي الزم شد.رئيس دانشگاه علوم
پزشكي نيز در اين جلسه ضمن تشكر از خدمات
و تالشهاي مجموعه ي مديريت مركز بهداشت
خرم آباد ،طرح تحول سالمت را به عنوان يك
فرصت براي استان لرستان و شهرستانهاي تابعه
دانست.دكتر ساكي تخصيص بيش از  200ميليارد
تومان اعتبار براي اجراي طرح تحول سالمت در
لرستان را كم نظير و هزينه ي درست آن را بسيار
حياتي عنوان كرد .وي گفت :با توجه به مشكالتي
كه در كشور وجود دارد اين برنامه ابتدا به بخش
درمان وزارت تخصيص و در ادامه به تحول حوزه

ي بهداشت نيز پرداخته شد.رئيس دانشگاه علوم
پزشكي ابراز داشت :درست است كه باالبردن سطح
بهداشت سرمايه گذاري براي آينده است ولي ما
در حوزه ي درمان مشكالت متعددي داشتيم و
ناچار بوديم ابتدا به رفع آنها بپردازيم .دكتر ساكي
همچنين گفت :بخش درمان با جان مردم سروكار
دارد و بايد ابتدا كاستي هاي آن را مرتفع مي
كرديم .وي خاطرنشان كرد :خوشبختانه اقدامات
خوبي در اين مدت انجام شد و خدمات خوبي ارائه
شد.دكتر ساكي در ادامه ورود بخش خيرين به
حوزه سالمت را از اقدامات مهم و تأثير گذار قلمداد
كرد و گفت :متأسفانه كاستي هاي ما به حدي است
كه دولت به تنهايي قادر به تأمين كليه ي هزينه
ها نيست و ما با ورود خيرين سالمت توانستيم
اقدامات و خدمات شايان توجهي ارائه دهيم.وي راه
اندازي مركز شيمي درماني بيمارستان رحيمي را
يكي از اقدامات بسيار مهم حوزه ي خيرين عنوان
كرد و گفت :جذب كمك خيرين سالمت در كليه
ي برنامه ها چه بهداشتي و چه درماني مي تواند
خيلي از كاستي ها را جبران كند.رئيس دانشگاه
علوم پزشكي همچنين كمك هاي استاندار لرستان
به دانشگاه علوم پزشكي را بسيار مهم توصيف كرد
و از ايشان تقدير و تشكر كرد.دكتر ساكي در پايان
برنامه ابراز اميدواري كرد با پيگيري هاي مجموعه
ي مديريت مركز بهداشت خرم آباد و حمايت هاي
ستاد دانشگاه عمده ي مشكالت اين مركز را در
آينده مرتفع شوند.

با حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر کهریزک برگزار شد ؛

تجلیل از قهرمانان كیك بوكسینگ كهریزك

آیین تقدیر و تجلیل از ورزشکاران قهرمان رشته کیک بوکسینگ
شهر کهریزک با حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر
کهریزک برگزار شد .علی کیوانی -کهریزک؛« رامین عربی» ،تقدیر
از ورزشکاران را یکی از مهمترین راه های قهرمان پروری در شهر
برشمرد و گفت :شهرداری کهریزک به عنوان یک نهاد خدماتی و
اجتماعی عالوه بررسیدگی به امورفیزیکی شهراز اجرای برنامه های
فرهنگی و ورزشی و نهادینه کردن فرهنگ آن دربین شهروندان
ازهیچ تالشی کوتاهی نمی کند و درطول چند سال اخیر با رونق
مراکز ورزشی شرایط مساعدی را برای ورزش رایگان ،تخصصی و

قهرمانی ورزشکاران شهر فراهم کرده است .شهردار کهریزک درادامه
افزود :دراین مراسم تعدادی از نوجوانان و نونهاالن رشته کیک
بوکسینگ که موفق به کسب مقام های قهرمانی شده بودند همراه
با مربیان و ورزشکاران پیشکسوت شهر مورد تقدیر قرارگرفتند .وی
خاطرنشان کرد :درکنارترویج فرهنگ ورزش های همگانی ،استعداد
پروری ورزشی اهالی شهر به خصوص رده سنی نونهال و نوجوان و
ایجاد امکانات ورزشی مناسب برای آنها تاثیر بسزایی درقهرمان پروری
و نخبه پروری ورزشی شهر دارد که در حال حاضر این موضوع یکی از
چشم اندازهای مدیریت شهری کهریزک محسوب میشود.

پیام شهردار و رئیس شورای اسالمی باقرشهر به مناسبت یوم اهلل  ۹دی
شهردار و رئیس شورای اسالمی باقرشهر به
مناسبت حماسه  9دی پیامی صادر کردند .
متن پیام به شرح زیر است :سالروز حماسه
 ۹دی تجلی وحدت و همبستگی ملت ایران
است که از هر قشر و تفکر سیاسی با انسجام و
همدلی خود حماسه ای دیگر در تاریخ شکوهمند
انقالب اسالمی ایران آفریدند و با پیروی از مقام
معظم رهبری (مدظله العالی) ارزش های دینی و
اسالمی خود را حفظ نمودند و بر ماست هر ساله

این حماسه ملی را ارج نهیم  ۹.دی ماه به گفته
رهبر فرزانه انقالب روز تجلی قدرت خدا و حرکتی
ماندگار در تاریخ انقالب است که با حضور میلیونی
مردم با شور عاشورایی صحنه ای ماندگار در مقابل
دیدگان جهانیان شد و مردم والیتمدار ایران باز
هم با حضور گسترده بیزاری و حس انزجار خود را
نسبت به دشمنان قسم خورده ایران نشان دادند .
بدون شک حضور مردم شریف ایران در این
روز تاریخی سبب شد دشمنان این مرز و بوم

هرگز به نیات شیطانی خود نرسند و به جهانیان
و استکبارگران نشان دادند که ایرانیان به دور از هر
سلیقه سیاسی و جناحی پای ایرانیت و اسالمیت
این نظام مقدس ایستادگی خواهند کرد .
ضمن گرامیداشت  ۹دی  ،این غرور آفرینی
و پیروزی مردم سربلند ایران را تبریک می گوییم
و همواره در راستای حفظ آرمان های امام راحل
(ره) و ارزش های دین اسالم همچون گذشته قدم
بر میداریم .

بازدید شهردار مالرد از پروژه های عمرانی شهر مالرد

مهندس خراسانی به همراه معاون فنی عمرانی و مدیر عامل
سازمان فضای سبز از پروژه های عمرانی شهر مالرد بازدید به عمل
آورد  .علی کیوانی -مالرد؛ مهندس خراسانی شهردار مالرد به همراه
معاون فنی عمرانی شهرداری مالرد و مدیر عامل سازمان فضای سبز
و مدیر امور مالی از پروژه های عمرانی شهر مالرد به منظور پیگیری
و آماده سازی پروژه به منظور افتتاح در ایام اهلل دهه فجر  95بازدید
به عمل آوردند  .پروزه هایی که در تاریخ  06/10/95توسط شهرداری
و هیات همراه بازدید شد به شرح ذیل می باشد :
*پروژه پارک بانوان مالرد واقع در مالرد بلوار شهید مرشدی

*پروژه اجرای جدول گذاری و احداث میدان مالرد ویالی
شمالی
*پروژه ساخت و جدول گذاری پارک اطراف پارک والیت بلوار
نیایش
*پروژه ساختمان اداری و آموزشی ایستگاه شماره  3سازمان
آتش نشانی واقع در بلوار شهید جمور مارلیک
*پروژه بازار میوه تره بار مارلیک واقع در بلوار شهید جمور
*پروژه سکوی زباله جدید شهر مالرد واقع در قلعه فرامزیه
خیابان درختی

معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در جمع صمیمی مدیران گاز گلستان
وی ضمن ابراز خرسندی از حضورش در جمع
کارکنان پرتالش شرکت گاز استان گلستان از عملکرد
این شرکت تقدیر و تشکر نمود و گفت:با ورود غیر
منتظره سامانه بسیار سرد در ابتدای آذر ماه و افزایش
مصرف گاز خوشبختانه مدیریتی خوبی در خصوص
پایداری و استمرار جریان گاز انجام شد که ناشی از
تالش و درایت مجموعه کارکنان شرکت گاز و همیاری
بسیار خوب مردم عزیز بود .مدیر عامل شرکت ملی گاز
ایران افزودند:در حال حاضر جهت پیشگیری از افت
فشار گاز نیاز است با آمادگی و عزمی جدی کمک کنیم
با انجام کمی صرفه جویی در بخشهای مختلف  ،فصل
سرما را به خوبی و بدون هیچ مشکلی سپری نمائیم
در ادامه مهندس مومنی مدیرگازرسانی شرکتملی گاز
ایران نیز ضمن ابراز خوشنودی ازبرگزاری این نشست
گفت:الزمه یک مجموعه بزرگی بنام گازرسانی در
شرکت ملی گاز آن است که با همکاری و مساعدت
و تالش جمعی دست به دست هم بدهیم تا مشکالت
موجود را مرتفع و اجازه ندهیم خدشه ای در حیثیت
شرکت ملی گاز ایجاد نماید وی افزود:در سال جاری
جشن پنجاه سالگی شرکت ملی گاز با حضور رئیس
جمهور برگزار شد که در  50سال اول وظیفه اصلی ما
توسعه گازرسانی بوده و خوشبختانه با تالشهای صورت
گرفته این هدف بدرستی محقق شد ولی در  50سال
دوم رسالت ما بیشتر خواهد شد و انتظارات مردم از ما
بیشترخواهند بودمومنی ادامه داد :در گذشته شرکت
ملی گاز بر مقوله کمیت اصرار داشت و در حال حاضر
آنچه بیشتر مورد توجه است بعد کیفی خدمات است

که باید با تامین گاز ایمن و مستمر آنچه مورد نظر
مردم است به نحو مطلوبی محقق شود وی تصریح
کرد :اقدام دیگری که در حال حاضر در کنار کیفی
سازی خدمات مهم است تعمیرات و نگهداری شبکه
و تاسیسات است لذا باید با یک برنامه ریزی جامع
و دقیق و احساس مسئولیت از کاهش بی رویه عمر
شبکه ها و تاسیسات جلوگیری کنیم مدیر گازرسانی
شرکت ملی گاز در بخش دیگی از سخنانش به بحث
اخالق در کار تاکید نمودو گفت:الزمه ایجاد محیط
شاداب و بدور از مسائل و مشکالت مد نظر قرار دادن
اخالق حرفه ای و اخالق اسالمی در کار است بنابر این
اگر بخواهیم به سوی تعالی سازمانی نیز پیش برویم
الزمه اش تعالی انسانی است که باعث پویایی می شود
وی استفاده از خالقیت و تفکر همکاران را مهم خواند
و درخواست داشت تا به همه همکاران بهاءداده  ،ارزش
گذاشته و پرورش دهیم تا با یک تفکر جمعی به هدف
اصلی که کیفی سازی خدمات است برسیم .وی در
خاتمه خصوصیات یک مدیر قوی را ایجاد اشتیاق ،
ارتقاء افراد ،اعتباردادن و احترام به مجموعه انتقاد
پذیری و ایجاد وحدت در مجموعه سازمانی و انجام
مطلوب امورات عنوان نمود و اظهار امیدواری کرد
تا انشاء ا ...در ادامه راه با همدلی  ،جدیت و تالش
مضاعف بتوانیم باعث سربلندی شرکت ملی گاز شویم
 .در این جلسه همچنین مدیرعامل شرکت گازاستان
گلستان نیز ضمن خیرمقدم به مهندس عراقی،مهندس
مومنی و بوجار زاده رئیس روابط عمومی شرکت ملی
گاز ،طی گزارشیبه تشریح روند گازرسانی در استان

،اقدامات انجام شده در راستای فرهنگ سازی و
همچنین تالشهای صورت گرفته در راستای مدیریت
بحران حادث شده در آذر ماه پرداخت  .مهندس
مومنی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران
و مهندس عراقی مدیر گازرسانی در خاتمه به بخشی از
پرسش های روئسا و مسئولین گاز استان پاسخ دادند.
استخر شهید لوالیی آب منطقه ای گلستان با حضور
معاون عمرانی استاندار افتتاح شد.استخر شهید لوالیی
شرکت آب منطقه ای گلستان با حضور مهندس مروتی
معاون عمرانی استاندار گلستان ،مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای گلستان و دیگر مسئولین استانی و با حضور
خانواده شهید لوالیی افتتاح شد .به گزارش روابط
عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان ،پروژه استخر
شهید لوالیی شرکت آب منطقه ای گلستان از سال
 86آغاز شد و به دلیل کمبود اعتبارات وقفه ای چهار
ساله در آن به وجود آمد .از سال  89تا  94ساخت آن
به طول انجامید و در سال  95پروژه خاتمه یافت .مدیر
عامل شرکت آب منطقه ای گلستان ،اظهار کرد20 :
میلیارد ریال برای افتتاح و بهره برداری این پروژه هزینه
شده است و ازمهم ترین ویژگیهای این استخر می توان
به تامین آب بصورت مستقل خارج از شبکه آب شهری
از طریق یک حلقه چاه در مجاورت استخر ،تصفیه آب
استخر به روش اوزون( )Ozoneکه معایب روش
کلرزنی را نداشته و مطابق با استانداردهای محیط
زیستی می باشد،اشاره کرد.مهندس علی نظری افزود:
همچنین این استخر دارای سیستم گرمایشی و تهویه
نوین از جمله سیستم گرمایش از کف ،سیستم باالبر

برای معلولین ،سالن بدنسازی با پیش بینی دستگاه
های هوازی و دسترسی بدون استفاده از استخراست.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان این
که این استخر برای برگزاری مسابقات تفریحی آبی
مناسب می باشد،گفت :سکوی تماشاچیان ،سونا (بخار
و خشک) ،جکوزی ،حوضچه آب گرم و سرد ،بوفه
مناسب  ،نور پردازی و سیستم صوتی منحصر به فرد،
اتاق ماساژ و ریلکسیشن .رختکن های مدرن با فضای
مناسب برای تعویض لباس ،دسترسی مناسب از کلیه
نقاط شهر در محیطی بدون ترافیک شهری و سیستم
جمع آوری سطحی و زیرآبی کف و مواد معلق از دیگر
ویژگیهای این مجموعه است.مهندس نظری بیان کرد:
به جهت جبران کمبود فضای اداری شرکت ،پروژه
ساخت ساختمان فضای اداری به مساحت  3300متر
مربع را از سال گذشته در محوطه شرکت آب منطقه
ای استان شروع نموده ایم و تالش داریم با سرعت این
پروژه را به پایان برسانیم.مهندس نظری در ادامه در
خصوص تغییرات بارندگی استان از ابتدای سال آبی
جاری گفت :از ابتدای سال آبی جاری تا اول دی ماه
امسال  127میلی متر باران در استان باریده است و
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته
 190میلی متر باران در استان داشتیم و این میزان
در دراز مدت  139میلی متر بوده است .وی تصریح
کرد :میزان بارندگی ها نسبت به سال گذشته کاهش
 33درصدی و نسبت به دراز مدت کاهش حدود 8
درصدی را نشان می دهد و این موضوع ضرورت صرفه
جویی هر چه بیشتر منابع آبی را به ما نشان می دهد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی عملکرد آذرماه یگان حفاظت این اداره کل را در بخش رفع تصرفات از اراضی ملی اعالم نمود :

در 2عملیات مجزا  550 ،متر مربع از اراضی ملی استان مرکزی به ارزش بالغ بر  350میلیون تومان رفع تصرف گردید

به گفته مدیر کل راه وشهرسازی استان مرکزی حجم رفع تصرفات
از اراضی ملی استان مرکزی در آذرماه سال جاری به  550متر مربع
بالغ می گردد.به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان
مرکزی  ,مجید شارقی با اعالم این خبر گفت:یکی از تکالیف مهم اداره
کل راه وشهرسازی استان مرکزی مقابله با ساخت و سازهای غیرقانونی و
رفع تصرف از اراضی ملی است که به همت اکیپ های آموزش دیده یگان

حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن مستقر در اداره کل راه وشهرسازی،
این امر ،با تکیه بر گزارشات مردمی به صورت مستمر ،پایش و رصد
می شود.وی در خصوص اهم فعالیتهای اخیر این یگان افزود:در طی
2عملیات جداگانه  550متر مربع از اراضی ملی استان مرکزی به ارزش
 350میلیون تومان در طول آذرماه سال جاری رفع تصرف شده است.
مجید شارقی اضافه نمود :بیشترین آمار رفع تصرفات از حیث مساحت

متعلق به شهرستان تفرش به میزان 300متر مربع بوده که از این حیث
شهرستان اراک با  250متر مربع در رتبه بعدی قرار دارند.وی در ادامه
بیان داشت:از حیث ارزش ریالی بیشترین آمار رفع تصرفات در استان
مرکزی مربوط به شهرستان اراک به ارزش  200میلیون تومان بوده که
از این حیث شهرستان تفرش با رقم  150میلیون تومان در رتبه دوم
قرار دارد.

اخبار
در برنامه تکریم و معارفه فرمانده یگان حفاظت
از اراضی ملی استان اصفهان مطرح شد:

حفاظت از یک متر زمین دولتی در
استان اصفهان ارزشی بیش از هکتارها
زمین در مکانی دیگر دارد

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان :یگان
حفاظت از اراضی بازوی اجرایی راه وشهرسازی
جهت اعمال مصوبات واحکام و برخورد با متخلفین
ومتجاوزین به اراضی ملی است .برنامه تکریم
ومعارفه فرمانده یگان حفاظت از اراضی سازمان
ملی زمین ومسکن به ریاست حجت اله غالمی
مدیر کل راه وشهرسازی استان و با حضور علی
اخالقی مدیرکل توسعه منابع سازمان ملی زمین
ومسکن و سرهنگ علی عباس نژاد فرماندهی یگان
حفاظت از اراضی ملی این سازمان و کلیه روسای
راه وشهرسازی شهرستانها برگزار شد.حجت اله
غالمی مدیرکل راه وشهرسازی استان با اشاره به
آسیب هایی که در بخش امالک و حفظ اراضی
دولتی در شهرستانها به این بخش وارد شده گفت:
نیاز به تشکیل این یگان از سالهای قبل مورد نیاز
بوده تا بتوانیم در کنار این یگان از اراضی دولتی
که به عنوان بیت المال محسوب می شوند حفاظت
نمود .وی بیان داشت:در بخش امالک وحقوقی
خوشبختانه به صورت هفتگی جلسات هیات
نمایندگی تشکیل و همه موارد بررسی و واگذاری
ها به روز شده است .در این بخش بیش از 2000
پرونده در محاکم قضایی موجود است که عمدتا
تصرفات ،تجاوزات و شکایاتی بوده که در بسیاری
از آنها از جمله یک میلیون و 100هزار متر مربع
زمین در شرق شهید کشوری معروف به قلعه مروان
است که این اداره کل درجریان آن حاکم شده و
بیش از یک میلیون متر مربع نیز در بختیار دشت
می باشد که دستور قلع بنا اخذ گردیده و با حضور
یگان حفاظت حکم آن اجرا خواهد شد.علی اخالقی
مدیرکل منابع انسانی سازمان ملی زمین ومسکن
ضمن تشکر از اقدامات انجام گرفته در حفظ اراضی
ملی در استان اصفهان گفت :حدود یک میلیون
و  500هزار هکتار اراضی ملی در کشور موجود
است که یکی از حساس ترین استانهای ما در این
زمینه استان اصفهان است چراکه حفاظت از یک
متر زمین در استان اصفهان بسیار حساس تر و با
ارزش تر از هکتار ها زمین در مکانی دیگر است
.سرهنگ علی عباس نژاد فرمانده یگان حفاظت از
اراضی سازمان ملی زمین ومسکن نیز گفت :یگان
حفاظت از اراضی بر اساس دومصوبه قانونی ماده
 233قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل
تشکیل یگان در دستگاههای اجرایی مصوب مقام
معظم رهبری تشکیل شده که این یگان به عنوان
ضابط قضایی عمل می کند و بنا براین قوانین،
قدرت اجرایی و همکاری قانونمند این یگان را
در کنار راه وشهرسازی مضاعف می نماید  .وی
با بیان اینکه حفاظت از اراضی ملی وظیفه همه
ماست افزود :الزم است 100درصد این اراضی
به فرماندهان یگان جهت حفاظت تحویل گردد
.گفتنی است در پایان از خدمات سرهنگ علی میر
احمدی تقدیر و سرهنگ عبداله علیان به عنوان
فرمانده جدید این یگان معرفی شد .
معاون وزیر امور خارجه در حاشیه بازدید از
پروژه مرکز همایشهای اصفهان:

به زودی ویزای الکترونیکی فرودگاهی
در اصفهان ایجاد میشود

معاون کنسولی ،مجلس و امور ایرانیان خارج
از کشور وزارت امور خارجه عدم آماده شدن مرکز
همایشهای بینالمللی امام خامنهای برای اجالس
کشورهای غیرمتعهد را اسباب خیری دانست تا
مسؤوالن پروژه با فراغ بال و بدون اضطرار آن را
تکمیل کنند.حسن قشقاوی که به منظور بررسی
راهکارهای تأمین ساختمان مناسب برای نمایندگی
وزرات خارجه در اصفهان به این شهر سفر کرد،
با حضور در محل احداث مرکز همایشهای
بینالمللی امام خامنهای (مدظله العالی) اصفهان
از نزدیک در جریان روند ساخت این ابرپروژه قرار
گرفت.قشقاوی در حاشیه بازدید از این پروژه در
حال ساخت اظهار کرد :تأمین بودجه برای ادامه
ساخت و ساز و تکمیل این پروژه حرف اول را
میزند.وی با ابراز خرسندی از رشد فیزیکی 65
درصدی مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان ادامه
داد :البته فکر نمیکردم در دورانی که کشور در
رکود اقتصادی است ،پیشرفت فیزیکی این مرکز
تا این حد چشمگیر باشد.معاون کنسولی ،مجلس
و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه
ادامه داد :هنوز راه بسیار طوالنی تا تکمیل این
پروژه باقی مانده و باید به همین مقداری که برای
ساخت آن تا به حال هزینه شده بودجه اختصاص
یابد که شهرداری اصفهان در حال تأمین آن است
تا ساختمانی در شأن مردم اصفهان ساخته شود.به
گفته وی بازدید شخصیتهای بینالمللی همچون
وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور
میتواند در روند تکمیلی ساخت این مرکز موثر
باشد و به تولید ایدههای ناب توسط آنها بینجامد.
قشقاوی آماده نشدن این سالن برای اجالس
کشورهای غیرمتعهد را اسباب خیری دانست تا
مسئوالن پروژه با فراغ بال و بدون اضطرار آن را
تکمیل کنند.وی هدف خود از سفر به اصفهان
را بررسی راهکارهای تأمین ساختمان مناسب
برای نمایندگی وزرات خارجه در اصفهان اعالم
کرد و گفت :بر اساس پیگیریهایی که پیش از
این داشتیم امروز با شهردار اصفهان طی دیداری
پیرامون این ساختمان بحث و تبادل نظر شد که
به نتایج خوبی رسیدیم.قشقاوی با تاکید بر اینکه
امیدواریم ساختمان آبرومندی برای نمایندگی
وزارت خارجه در اصفهان تهیه شود ،عنوان کرد:
برای نمایندگی اصفهان باید ساختمانی که از
ثبات برخوردار بوده و استیجاری نباشد در نظر
گرفت.وی از دایر شدن موزه تاریخ روابط خارجی
با همکاری شهرداری اصفهان در ساختمان جدید
نمایندگی وزارت خارجه در اصفهان خبر داد و
گفت :اسناد سیاست خارجی مربوط به اصفهان
در این موزه به معرض نمایش گذاشته میشود.
معاون کنسولی ،مجلس و امور ایرانیان خارج
از کشور وزارت امور خارجه با اعالم اینکه به
زودی ویزای الکترونیکی فرودگاهی در اصفهان
ایجاد میشود ،بیان کرد :معنای ویزا این است
که هرکس با یک تلفن همراه ساده از هرگوشه
جهان به جزء  10کشوری که ویزای فرودگاهی
به آنها نمیدهیم ،میتواند درخواست ویزا کرده
و از طریق اینترنت با دریافت یک کد در فرودگاه
اصفهان ویزا دریافت کند.

