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در تهیه طرح جامع حمل و نقل استان اصفهان ،طرحهاي توسعه وعمران شهري مدنظر قرار ميگیرد
اصفه��ان -با تصویب این طرح در ش��ورایعالي معماري و
شهرسازي و شوراي حمل و نقل و ترافیک کشور ،این طرح در
نیمه دوم سال در استان اصفهان اجرا مي گردد.
حجت اله غالمي مدیر کل راه وشهرسازي استان اصفهان
 ،با اشاره به مراحل پایاني تهیه طرح جامع حمل ونقل استان
ب��ا همکاري دانش��گاه صنعتي اصفهان و مرک��ز تحقیقاتي راه
ومس��کن و شهرس��ازي گفت  :با توجه به اهمیت یکپارچگي
حم��ل و نقل در اس��تان  ،ض��رورت دارد در تمامي طرح هاي
جامع ش��هري به اتصال سیس��تم حمل ونق��ل عمومي درون
ش��هري و برون شهري توجه کافي ش��ود که این توجه نقش
موثري در افزایش ایمني در جوار شهرها ،جلوگیري از ترافیک
ش��هرها در ش��هرهاي اقماري و پیش��گیري از توسعه حاشیه
نش��یني در شهرهاي مادر خواهد داش��ت.وي افزود :حتي در
طرحه��اي موضعي بازآفریني ش��هري نیز ای��ن امر باید لحاظ
گردد که نقش مؤثري در باز زنده س��ازي ش��هري ،استفاده از

پتانسیلهاي اقتصادي ش��هر و پیش بیني فضاهاي ایستگاهي
متناس��ب با توس��عه ش��هري براي حمل ونقل بین شهري و
برون شهري دارد که گاهي موثر در توسعه شهري و مجموعه
ش��هري بر مبن��اي حمل و نق��ل عمومي اس��ت.مدیرکل راه
وشهرسازي استان اصفهان خاطرنشان ساخت  :در کالن شهر
اصفهان تقاض��اي کافي براي حمل ونقل ریلي وجود دارد و با
استمرار سیس��تم ریلي درون شهري مي توان گفت که کالن
ش��هر اصفهان از نظر مصرف انرژي  ،نقش آالینده ها  ،ایمني
و نظم س��فر موقعیت ممتازي را خواهد داشت.وي بیان داشت
 :باید تغییر نگرش��ي نسبت به ش��هر اصفهان در مقابل حومه
صورت پذیرد و مجموعه شهري یکپارچه مدنظر قرار گیرد .از
این رو در س��الهاي اخیر به اتصال شهرهاي جدید فوالد شهر،
مجلس��ي و بهارستان و ش��هرهاي اقماري نظیر خمیني شهر،
ش��اهین شهر ،نجف آباد به شهر اصفهان از طریق قطار شهري
نگاه ویژه اي ش��ده اس��ت.وي با بیان اینکه یکي از مش��کالت

ام��روزه ع��دم یکپارچگي و هماهنگي بی��ن حمل ونقل درون
شهري و برون شهري است گفت :این دوبخش متولي متفاوتي
دارن��د ودر برنامه ریزي هاي یک بخ��ش ،بخش دیگر نادیده
گرفته مي ش��ود و این امر کامال طبیعي اس��ت  .زیرا متولیان
موظف نیستند در پروژه هاي حمل ونقل شهري به پروژه هاي
برون ش��هري و توسعه وعمران ش��هري توجه کنند و بالعکس
و هرک��دام جداگانه برنامه ریزي مي کنند که در کش��ورهاي
پیش��رفته  ،س��عي مي کنند که طرحهاي حمل ونقل با طرح
هاي توسعه وعمران شهري همخواني و یکسوئي داشته باشد.
غالم��ي در پایان ابراز امیدواري کرد که تا پایان ش��هریور ماه
امس��ال طرح جامع حمل ونقل اس��تان بارویکرد یکپارچگي و
هماهنگي طرح هاي توس��عه وعمران شهري به اتمام برسد و
بتوانیم با تصویب این طرح در شورایعالي معماري و شهرسازي
کش��ور و ش��وراي حمل و نقل و ترافیک کشور این طرح را در
نیمه دوم سال در استان اجراي نمائیم.

در جلسه شوراي سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان مطرح شد:

خالقیت و نوآوري در اجراي برنامه هاي سازمان فرهنگي و تفریحي شهرداري

اصفهان -جلس��ه ش��وراي س��ازمان فرهنگي تفریحي
ش��هرداري اصفه��ان با حض��ور ش��هردار اصفه��ان ،رئیس
کمیس��یون فرهنگي اجتماعي و ورزش��ي ش��وراي اسالمي
شهر اصفهان و اعضاي این شورا برگزار شد.شهردار اصفهان
در ای��ن نشس��ت با بی��ان اینکه س��ازمان فرهنگي تفریحي
از جمله س��ازمان هاي بس��یار خوب با عملک��رد مثبت در
ش��هرداري اصفهان اس��ت ،اظهار کرد :خالقیت هاي متعدد
و بس��یار زیادي در این س��ازمان صورت گرفته که البته این
خالقی��ت ها تنه��ا در حوزه برنامه اي نب��وده بلکه در حوزه
درآم��دي نیز ب��ا  4ونیم میلیارد توم��ان افزایش درآمد کار
بسیار بزرگي صورت گرفته است .مهدي جمالي نژاد افزود:
کاره��اي این س��ازمان در حوزه اقتصادي براي من بس��یار

ارزشمند اس��ت.اصغر آذربایجاني رئیس کمیسیون فرهنگي
اجتماعي و ورزشي شوراي اس��المي شهر اصفهان با اشاره
به برنامه هاي س��ازمان اظهار کرد :با وجود اقدامات بس��یار
خوبي که در س��ازمان صورت گرفته نیاز است بازتعریفي در
س��طوح مختلف صورت بگیرد تا ظرفیت هاي سازمان بیش
از گذش��ته افزایش یابد.وي اثربخش��ي در بهره وري اجراي
برنامه ها را یکي از موضوعات بس��یار مهم دانست و افزود:
باید به موضوع اثربخش��ي توجه بسیار شود تا در کنار ظاهر
انج��ام کارها می��زان تاثیرگذاري روي مخاطب��ان را بتوانیم
بررسي کنیم.رئیس کمیسیون فرهنگي اجتماعي و ورزشي
شوراي اسالمي ش��هر اصفهان ادامه داد :روح فعالیت هاي
حاکم بر س��ازمان فرهنگي تفریحي باید به سمت مشارکت

برود تا از ش��کل تصدي گري خارج شده و اثربخشي بسیار
بیشتري داش��ته باشد.معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري
اصفهان نیز در این جلس��ه گفت :رویکرد در ریسک پذیري
سازمان سبب ورود این سازمان به فضاهاي جدید است.علي
قاس��م زاده ب��ا بیان اینکه یکي از مش��کالت حوزه فرهنگ
عدم تطبیق با ش��رایط روز جامعه است ،تاکید کرد :سازمان
فرهنگي تفریحي ش��هرداري یکي از سازمان هایي است که
توانس��ته زبان و نیاز روز مخاطب را شناسایي و در راستاي
انه��ا اقدام به برنام��ه ریزي کند.مع��اون فرهنگي اجتماعي
شهرداري اصفهان گفت :بدون شک اقدامات زیربنایي بسیار
خوبي در س��ازمان صورت گرفته که کار در این حوزه را در
سال هاي آینده راحت مي کند.

مدیرکل ورزش وجوانان استان مرکزی از آغاز عملیات اجرایی اولین سالن ورزشی استاندارد
3۰۰۰نفری اراک خبرداد
عابد حقدادی مدیرکل ورزش وجوانان اس��تان مرکزی
گفت  :پروژه احداث س��الن ورزش��ی  3۰۰۰نفری اراک در
مجموعه ورزش��ی امام خمینی (ره) با اعتبار  ۲۰۰۰میلیون
ریال آغاز گردیده است.
وی اف��زود :مح��ل اعتبار این پروژه در فاز اول ش��امل
فنداسیون و ساخت سوله از محل اعتبارات سفر دولت تدبیر
و امید به استان تامین گردیده است وکیفیت بهینه و اجرای
اس��تاندارد این امکان ورزشی مورد توجه جدی دفتر فنی و

مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی میباشد.
حقدادی بیان داشت  :جمع اعتبار مورد نیاز این پروژه
بال��غ بر  ۸۰۰۰میلیون ریال میباش��د ک��ه بخش دوم آن از
محل اعتبارات س��ال  96با همکاری وزارت ورزش و جوانان
و استانداری مرکزی صورت خواهد پذیرفت.
مدی��رکل ورزش وجوانان اس��تان مرکزی تصریح کرد:
امیدواریم با ایجاد و تکمیل پروژه های عمرانی تخصصی گام
موثری جهت بهبود سرانه مفید ورزشی استان برداشته شود

وی ادامه داد :اجرای این پروژه در طول سالیان گذشته
با مشکالتی مواجه شده و به تعویق افتاده بود که با پیگیری
های مس��تمر اداره کل و همکاری مس��ولین در سال جاری
رون��د اجرای آن آغاز گردی��د ،امیدواریم پس از تکمیل این
س��الن چند منظوره استراتژیک امکان برگزاری رویداد های
مهم ملی و بین المللی ورزش��ی در آن فراهم گردد و نقش
خود را در پیش��برد اه��داف ورزش اس��تان در تمامی ابعاد
بخوبی ایفا نماید.

ارس آماده استقبال از گردشگران تابستانی می شود

توج��ه ویژه ب��ه حوزه گردش��گری از طریق
فرهنگ س��ازی برای جذب گردش��گر بیش��تر به
محدوده منطقه ازاد ارس از دیگر اهدافی است که
س��تاد خدمات سفر ارس دنبال می کند و تبدیل
پذیرش گردشگر به یک جریان اجتماعی از دیگر
موضوعاتی است که مدنظر این ستاد قرار...
مع��اون فرهنگ��ی ،اجتماعی و گردش��گری
منطق��ه آزاد ارس با اش��اره به برگزاری مس��تمر
جلس��ات س��تاد دایمی هماهنگی خدمات س��فر
تابس��تانی منطق��ه آزاد ارس ،گف��ت :ارس آماده
استقبال از گردشگران تابستانی می شود.
به گزارش روابط عموم��ی و امور بین الملل
س��ازمان منطقه آزاد ارس ،یوس��ف داداش زاده،
تاکی��د کرد :اولویت ابتدایی س��ازمان منطقه آزاد
ارس ،میزبانی شایسته از گردشگرانی است که در
تعطیالت عید فطر به ارس سفر خواهند کرد و در
ادامه س��عی داریم تا برنامه های متنوعی را برای
گردشگران تابستانی ارس تدارک ببینیم.

داداش زاده با اش��اره ب��ه برنامه های متنوع
پیش بینی ش��ده برای تعطیالت عید فطر ،گفت:
برنام��ه های ویژه این روزه��ای تعطیل ،از طریق
س��ایت س��ازمان منطقه آزاد ارس اطالع رسانی
خواهد شد و س��عی داریم با برگزاری برنامه های
فرهنگی ،هنری و ورزش��ی لحظات پرنش��اطی را
برای گردشگران فراهم آوریم.
وی تصریح کرد :تش��دید نظ��ارت بر مراکز
اقامت��ی ،رفاهی ،خدماتی ،فروش��گاه ه��ا ،بازار و
مجتمع ه��ای تجاری ارس باعث خواهد ش��د تا
گردشگران با اطمینان خاطر بیشتری ،در منطقه
آزاد ارس حضور پیدا کنند.
گفتنی اس��ت ،ه��ر س��اله در تعطیالت عید
فطر ،انبوه گردش��گران از سراسر کشور در منطقه
آزاد ارس حضور پیدا می کنند و منطقه آزاد ارس
برنامه ه��ای متنوع فرهنگی ،هن��ری ،مذهبی و
ورزشی را برای گردشگران تابستانی ارس تدارک
می بیند.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

میزان بهره مندی خانوارهای روستایی شهرستان میانه از گاز طبیعی به  ۸6درصد می رسد
می��زان بهره مندی خانوارهای روس��تایی
شهرس��تان میانه از گاز طبیع��ی به  ۸6درصد
می رسدبا بهره برداری از  ۵۵روستای دردست
اقدام میزان بهره مندی خانوارهای روس��تایی
شهرس��تان میان��ه از  7۱درصد ب��ه  ۸6درصد
افزایش می یابد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت گاز
اس��تان آذربایجان ش��رقی  :مدیرعامل شرکت
گاز استان با اعالم این مطلب افزود  :هم اکنون
 ۱۵9روس��تای شهرس��تان میانه ب��ا ۱۵6۱6
خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.
ول��ی اله دین��ی افزود  :گازرس��انی به ۵۵
روس��تای دیگر در دس��ت اقدام می باشد که با
اتمام گازرس��انی به این روس��تاها درصد بهره
مندی خانوار روستایی شهرستان میانه به بیش
از  ۸6درصد خواهد رسید.

وی با بی��ان اینکه روس��تاهای
میانه تا چند سال پیش جزو مناطق
کم برخوردار از لحاظ گازرس��انی بود
اظهار داش��ت  34:روستای دیگر این
شهرستان در مرحله انتخاب پیمانکار
و  ۸۰روس��تا در مرحله مطالعه برای
گاز رسانی است.
مهن��دس دینی یادآور ش��د  :با
توجه به افزایش تعداد مشترکین گاز
طبیعی شهرس��تان میانه و در جهت
تأمین گاز پایدار و مستمر و گازرسانی
به مراکز تولیدی و صنعتی ،در س��ال
گذش��ته ب��ا بهره ب��رداری از احداث ایس��تگاه
تقلیل فش��ار میزان گاز ورودی این شهرستان
از ۵۰هزار متر مکعب در س��اعت به  ۱۰۰هزار
متر مکعب در ساعت افزایش یافت.
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معاون فنی و زیر بنایی راه آهن خبر داد:

قرارداد برقیسازی راهآهن گرمسار  -اینچه برون در حال نهایی شدن
مع��اون فن��ی و زیربنای��ی
راهآهن از نهایی ش��دن قرارداد
برقیس��ازی راهآهن گرمس��ار-
گ��رگان -اینچه ب��رون با طرف
روس خبر داد.
به گ��زارش روابط عمومی
راه آهن ش��مال مازیار یزدانی با
اع��الم این خبر اف��زود :با انعقاد
قرارداد بین طرفی��ن امیدواریم
مس��ائل اجرایی با سرعت باال در
دست اقدام قرار گیرد.وی افزود:
مبلغ قرارداد برقی سازی راهآهن
گرمسار-گرگان -اینچه برون به
ط��ول  43۰کیلومتر ب��ه ارزش
 ۱.۲میلی��ارد یورو و مدت آن 4
ساله اس��ت و منابع مالی آن به
صورت فاینانس کم بهره از محل
منابع روس��ی تأمین میش��ود.
یزدانی خاطرنشان کرد :به دنبال
اس��تفاده از روشه��ای مکانیزه
ب��رای کاه��ش زم��ان عملیات
اجرایی هس��تیم .ای��ن روشها
شامل برداش��ت اطالعات و قرار
گرفتن آن در دس��ت مش��اور و
تدوین راهکاره��ا از جانب آنها

میش��ود.معاون فنی و زیربنایی
راهآهن ب��ا بیان اینکه ش��رکت
راهآهن رس��التهای بزرگی در
حوزه بار و مس��افر دارد ،تصریح
ک��رد :معاونت فن��ی بزرگترین
پش��تیبان ش��بکه ریلی کش��ور
اس��ت .از ای��ن رو در راس��تای
اتصال به مراکز بار هدف گذاری
بزرگی صورت گرفته است که با
ایجاد خطوط فرعی راهآهن می
تواند به این مراکز متصل ش��ود.
همچنین کاه��ش تصادفات در
جادهه��ا و مصرف س��وخت قرار
اس��ت با اس��تفاده از حملونقل
ریلی کاه��ش یاب��د و از طرفی
نوع زندگی در ش��هرها بر مبنای
حملونقل ریلی تغییر کند.
همچنین مدیرکل راه آهن
ش��مال در این ب��اره گفت :این
مح��ور در واقع مس��یر ترانزیتی
ای��ران از س��مت قزاقس��تان و
ترکمنس��تان وبندر امیرآباد در
مس��یر جدی��د اس��ت و اجرایی
شدن این قرارداد عالوه بر بهبود
ظرفی��ت قطاره��ای مس��افری،

ظرفی��ت خط��وط در زمین��ه
ترانزی��ت را ب��ه 7میلی��ون تن
افزایش می¬یابد .یوس��ف گران
پاش��ا افزود :با برقی س��ازی این
مس��یر ضمن افزایش  3برابری
ظرفی��ت خط ،س��رعت قطار ها
در کریدور شمال – جنوب نیز
افزایش خواهد یافت .همزمان با
برقی س��ازی این مسیر عالئمی
ک��ردن و اص��الح تونله��ا از نظر
فضای مورد نیاز برای عبور واگن
های روس��ی انجام می¬ش��ود.
وی با اش��اره به اینکه بخشی از
ای��ن اصالحات در ح��ال حاضر
انجام ش��ده گفت :برقی س��ازی
عالوه ب��ر افزایش ظرفیت حمل
ب��ار ،آلودگ��ی صوتی وزیس��ت
محیطی بس��یار کمتری دارد و
مصرف س��وخت مایع را به صفر
می¬رس��اند.وی مجم��وع طول
این مسیر را  43۰کیلومتر اعالم
کرد و گفت  :از این مسیر 33۱
کیلومتردر حوزه راه آهن شمال
قرار دارد.

جانشین فرمانده سپاه استان ایالم

هیچ مورد ناامنی در استان ایالم مشاهده نشده است
ای��الم – خبرن��گارراه
مردم:جانش��ین فرمانده س��پاه
امیرالمؤمنی��ن(ع) اس��تان ایالم
گف��ت :هی��چ م��ورد ناامنی در
استان ایالم مشاهده نشده است.
س��رهنگ عبدالصاح��ب
طهماس��بی اظه��ار داش��ت :در
سراسر اس��تان ایالم با توجه به
داش��تن مرز طوالنی با کش��ور
عراق امنیت کامل حاکم است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه مردم
عزیز اس��تان ایالم به ش��ایعات

هرگز توجهی نداش��ته باش��ند،
افزود :نیروهای امنیتی ،نظامی،
انتظامی و س��ربازان گمنام امام
زمان(عج) با هوش��یاری و دقت
در حفظ امنیت اس��تان کوش��ا
هستند.
جانش��ین فرمان��ده س��پاه
اس��تان
امیرالمؤمنی��ن(ع)
ای��الم عن��وان کرد :هی��چ گونه
م��ورد امنیتی در اس��تان ایالم
نداشتهایم و امنیت کامل در این
استان وجود دارد.

وی گف��ت :تحرک��ی از
طرف گروهکه��ای تکفیری در
مرزهای اس��تان ایالم مش��اهده
نشده است و از سوی استانهای
همج��وار نیز درخواس��ت کمک
نداشتهایم.
طهماس��بی تصری��ح کرد:
مردم الزم اس��ت که هوشیاری
خود را حفظ کنن��د و اطمینان
داش��ته باشند که به اندازه کافی
نیروهای نظام��ی و انتظامی در
استان مستقر هستند.

سرپرست جدید منابع انسانی شرکت گاز استان گلستان معرفی شد

با نزدیک شدن به تعطیالت عید فطر
وی افزود :فعالیت س��تاد خدمات سفر ارس
دائمی اس��ت اما در ایامی چون نوروز ،تابس��تان
و تعطیالت رس��می ،برنامه ه��ای ویژه ای در این
ستاد برای گردشگران تدارک دیده می شود و به
عید فطر امس��ال نیز پیش بینی می شود ،تعداد
زی��ادی از گردش��گران ،ارس را ب��ه عنوان مقصد
گردشگری خود انتخاب کنند.
داداش زاده خاطرنش��ان کرد :توجه ویژه به
حوزه گردش��گری از طریق فرهنگ س��ازی برای
جذب گردش��گر بیش��تر به محدوده منطقه ازاد
ارس از دیگر اهدافی است که ستاد خدمات سفر
ارس دنبال می کند و تبدیل پذیرش گردشگر به
یک جریان اجتماعی از دیگر موضوعاتی است که
مدنظر این ستاد قرار دارد.
وی عنوان ک��رد :ایجاد جاذبه های بیش��تر
گردش��گری می تواند در زمینه افزایش گردشگر
موثر باش��د و در تمام زون های منطقه آزاد ارس
نیز بایستی به فکر ایجاد جاذبه های جدید باشیم.
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گ��رگان -به گ��زارش رواب��ط عمومی ،طی
حکمی ازس��وی مهندس صفرعل��ی جمال لیوانی
مدیرعام��ل ش��رکت گازاس��تان گلس��تان س��ید
جواد موس��وی به عنوان سرپرس��ت جدید منابع
انسانی ش��رکت منصوب گردیده و طی مراسمی

ب��ا حضورمدیرعام��ل و اعض��ای هیئ��ت رئیس��ه
گازگلس��تان حکم سرپرستی به ایشان اعطاء شد.
گفتنی اس��ت؛ دراین حک��م ضمن آرزوی
توفی��ق ب��رای سرپرس��ت جدی��د ازخدم��ات
آق��ای خس��رو موذن��ی سرپرس��ت س��ابق منابع

انس��انی گازگلس��تان دردوره تصدی مس��ئولیت
تقدیروتش��کربعملآمد.
ش��ایان ذکر اس��ت موس��وی پی��ش از این
مس��ئولیت رواب��ط عموم��ی ش��رکت اس��تان
گازگلس��تان را به عهده داش��ت.

برگزاری مراسم گرامیداشت شهادت حضرت علی (ع) در شرکت گاز استان گلستان
گ��رگان -ب��ه مناس��بت گرامیداش��ت لیالی
قدروای��ام ش��هادت مظلومان��ه مول��ي الموحدین
امیرالمومنی��ن حضرت علی(ع)مراس��م عزاداری و
س��وگواری ولي خدابا حضور جمع��ی از کارکنان
عالقه مند به س��احت مقدس اه��ل بیت عصمت
وطه��ارت (ع) درمحل نم��از خان��ه اداره مرکزی
شرکت برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی ،در این مراس��م که
بعد از نماز ظهر و عصر انجام ش��د عالقه مندان با
برگزاري محفل س��وگواري و مداحي شریفي یکی
از ذاکری��ن اهل بیت عصم��ت و طهارت در عزاي
ش��هادت مظلومانه م��والي متقیان به س��وگواري
پرداختند .در این مراسم همچنین حجت االسالم
رمضانی امام جماعت گاز گلس��تان با تسلیت ایام

شهادت امیرعدالت در فضایل و مناقب آن حضرت
س��خنان کوتاهی ایراد نمود.وی افزود :ماه رمضان
را از ماه های بسیار ارزشمندی دانست که با وجود
لیال��ی قدر برعظمت این ماه مبارک افزوده ش��ده
اس��ت لذا باید با انجام اعمال عبادی وارده به نحو
مطلوب��ی از فیوضات این ایام پر خیر و برکت بهره
مند شویم.

در راستای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب ؛

جلسه شورای حفاظت منابع آب و دشت پایلوت شهرستان میناب

به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای
هرمزگان  ،دومین جلسه ش��ورای حفاظت منابع آب
شهرستان میناب و همچنین شورای هماهنگی دشت
پایل��وت میناب با حضور معاون برنامه ریزی و عمرانی
فرمانداری ویژه میناب و س��ایر اعضای این ش��ورا در
سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.

مع��اون برنامه ریزی و عمران��ی فرمانداری ویژه
میناب در این نشس��ت ضمن تاکی��د بر صرفه جویی
و مدیری��ت مص��رف آب  ،افزایش مناب��ع آب و تغییر
آب فضای س��بز ش��هرداری از آب شرب به آب خام را
ضروری دانست.مهندس شهیدیان همچنین در زمینه
فرهنگ سازی استفاده ازظرفیت مدارس  ،روحانیون ،

بسیج  ،هیاری ها و شوراها را راهکار مناسبی در جهت
صرفه جویی در مصرف آب اعالم و اظهار داشت برنامه
های فرهنگی باید مدون و مستمر باشد.
در پایان جلسه دستگاههای اجرایی هر کدام به
تشریح برنامه های عمرانی و عملیاتی خود در راستای
حفاظت از منابع آبی پرداختند.

شهردار تبریز عنوان کرد:

پیشرفت  ۸۰درصدی پروژه مرکز همایشهای بینالمللی با صرف هزینهای بالغ بر  ۵۰میلیارد تومان

وی تصری��ح نمود  :این ش��رکت آمادگی
دارد در اسرع وقت نسبت به راهنمایی و تأمین
گاز متقاضی��ان و س��رمایه گ��ذاران در صنایع
جدید در این شهرستان اقدام کند.

دکتر ص��ادق نجفی در ادام��ه بازدیدهای
هفتگی خود به همراه مدیرکل صدا و س��یمای
اس��تان ،از بخشه��ای مختل��ف پ��روژه مرکز
همایشهای بینالمللی تبریز بازدید کرد.
وی در حاش��یه ای��ن بازدی��د با اش��اره به
ظرفیته��ای چندمنظوره مرک��ز همایشهای
بینالملل��ی گف��ت :تاثیرات مان��دگار پروژه در
خدمت توسعه فرهنگی تبریز ،استان و محدوده
شمالغرب خواهد بود.
شهردار تبریز یادآور شد :مرکز همایشهای

بینالملل��ی تبری��ز ،در روزه��ای نخس��تین
ایدهپ��ردازی ،در قال��ب ی��ک س��الن همایش
پیشبینی ش��دهبود؛ اما با توجه به ضرورتهای
«تبری��ز  »۲۰۱۸و نی��از ب��ه زیرس��اختهای
فرهنگی ،پ��روژه ،با معیارهای ملی و بینالمللی
طراحی ش��ده و با صرف هزین��های بالغ بر ۵۰
میلی��ارد توم��ان ،ب��ه پیش��رفت  ۸۰درصدی
رسیدهاست.
دکت��ر نجف��ی با تاکی��د بر این ک��ه مرکز
همایشها ،محور توسعه شهرک خاوران خواهد

ب��ود ،اظهار داش��ت :عالوهبر تاثیرات مس��تقیم
مرکز همایشها ،نقشی که این پروژه در هدایت
مجموعهه��ای تجاری ،رفاهی ،اداری و خدماتی
پیرامون خود خواهد داشت ،حایز اهمیت است.
وی بر لزوم تس��ریع در اجرای پروژه تاکید
ک��رد و اف��زود :با توج��ه به حمایته��ای مالی
صورت گرفته ،پروژه باید با رعایت شاخصهای
کیفی ،هر چه سریعتر تکمیل شود.
محس��ن لطیفی ،مدیرکل صدا و س��یمای
استان نیز در این بازدید حضور داشت.

پس از استفاده از بستهای فلزی ،با استفاده از کف صابون اطمینان حاصل نمایید که گاز از محل اتصال و یا از بدنه خود
شیلنگ به بیرون نشت نمی کند.

شرکت گاز آذربایجان شرقی

روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان شرقی

