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اقتصاد کالن

ضرورتاجرایپروژههایآبخیزداری

س�منان رض�ا تبیانی�ان  :احم��د همت��ی نماین��ده
مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی شهرستانهای
س��منان،مهدی ش��هرو سرخه به همراه حمیدرضا
عب��دوس رئی��س اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرس��تان مهدیشهر وکارشناسان آبخیزداری از
عملی��ات مکانیکی پروژه آبخیزداری حوزه آبخیز
گلرودبار این شهرستان بازدید نمودند .عبدوس با
اشاره به فعالیتهای اداره شهرستان گفت  :از محل
اعتبارات صندوق توسعه ملی34طرح منابع طبیعی
و آبخی��زداری در 4ح��وزه آبخیزاین شهرس��تان با
مبلغ��ی بال��غ ب��ر  57میلیارد ریال با س��طح تحت
پوشش 45هزار هکتاردر سال جاری اجرا می شود.
حمیدرضا عبدوس ،رئیس اداره شهرستان اهداف و
اقدامات منابع طبیعی را در جهت خدمت رسانی به
همه مردم شهرستان توصیف کرد و در ادامه خاطر
نش��ان کرد :با توجه به بارندگیهای اخیر و جاری
ش��دن سیالب در برخی نقاط شهرستان وجود بند
های سنگ ومالت ،بند خاکی در مناطق پیش بینی
شده بسیار ضروری و حیاتی می باشد .وی در ادامه
ب��ا بیان اینک��ه طرحها و پروژه های آبخیزداری و
آبخوانداری میتوانند نقش موثری در افزایش دبی
منابع آب شرب و ساکنین حوضه های آبخیزداشته
باشند؛ تصریح نمود :این پروژه ها قادرند وضعیت
اقتص��ادی و اجتماع��ی جوامع محلی و تش��کلها
را بهبود ببخش��ند.عبدوس اقدامات انجام ش��ده
در زمین��ه آبخی��زداری و آبخوان��داری را بمنظور
جلوگیری از تخریب و از بین رفتن پوشش گیاهی
و حفظ مراتع و جلوگیری از فرس��ایشهای خاک
مثبت ارزیابی کرد و پیگیری برای مرمت و احداث
سازههای جدید در نقاط بحرانی را امری ضروری
دانس��ت .احم��د همتی نماینده م��ردم در مجلس
شورای اس�لامی شهرستانهای س��منان،مهدی
ش��هرو س��رخه در این بازدید گفت :کارهای خوبی
در س��ال های گذش��ته توسط اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری شهرس��تان مهدیش��هر انجام گرفته و
باید همچنان ش��اهد برنامه های بهتری باش��یم.
همتی افزود :در حال حاضر ،ارتقای فرهنگ و تغییر
نگ��رش اف��راد جامعه به عرصه های منابع طبیعی
امری ضروری است و باید با همراهی تمامی نهادها
به ویژه مجلس شورای اسالمی ،این مهم را عملی
كنی��م وحف��ظ و صیان��ت از عرصه های طبیعی به
عنوان یک س��رمایه ملی باید به فرهنگ عمومی
تبدیل ش��ود.همتی جلب مش��ارکتهای مردمی،
استفاده از دانش ظرفیت نیروهای بومی محلی را
بسیار پراهمیت و مؤثر در حفاظت از منابع طبیعی
برشمرد و اضافه کرد :بهترین حافظان عرصههای
منابع طبیعی خود مردم هس��تند که نقش اساس��ی
و کلی��دی در حف��ظ این مواه��ب الهی دارند.احمد
همتی نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی
شهرس��تانهای س��منان،مهدی ش��هرو سرخه به
فوای��د اجرای عملیات آبخی��زداری و آبخوانداری
اشاره کرد و گفت :کاهش فرسایش خاک ،کنترل
رس��وب ،کنترل و مهار س��یالب ،کمک به تغذیه
آبخوان ها ،بهبود پوش��ش گیاهی و اس��تحصال
روان آب های سطحی با هزینه کم از جمله فواید
این طرح است .

ارائه اظهارنامه مالیاتی برای فعاالن
اقتصادی مشمول پرداخت عوارض
پسماند در پایان هرفصل تعیین شد

ش�اهرود س�هیال دهقان�ی  :مدی��رکل امور مالیاتی
استان سمنان از ارائه اظهارنامه وپرداخت عوارض
متعلق��ه برای فعاالن اقتصادی مش��مول پرداخت
عوارض پسمانددر پایان هر فصل خبرداد وگفت :
فعاالن اقتصادی مشمول مکلفند در پایان هردوره
مالیاتی (پایان هرفصل) فرم مربوط را در س��امانه
عملی��ات الکترونی��ک مالیات ب��ر ارزش افزوده به
نش��انی  www.evat.irتکمیل وعوارض متعلقه
را ب��ه حس��اب ی��اد مدیرکل امور مالیاتی اس��تان
س��منان از ارائ��ه اظهارنام��ه وپرداخ��ت عوارض
متعلق��ه برای فعاالن اقتصادی مش��مول پرداخت
عوارض پسمانددر پایان هر فصل خبرداد وگفت :
فعاالن اقتصادی مشمول مکلفند در پایان هردوره
مالیاتی (پایان هرفصل) فرم مربوط را در س��امانه
عملی��ات الکترونی��ک مالیات ب��ر ارزش افزوده به
نشانی  www.evat.irتکمیل وعوارض متعلقه را
به حساب یاد شده واریز نمایند  .عباس بی نیاز بیان
کرد  :عوارض کاالیی که منجر به تولید پسماند مواد
مخرب محیط زیس��ت می ش��ود ،از واردکنندگان و
تولید کنندگان دریافت خواهد ش��د  .وی تصریح
کرد  :به موجب بند (ط)تبصره ()۶ماده واحده قانون
بودجه س��ال ۱۳۹۸کاالهای دارای پسماندمخرب
زیس��ت محیطی از تاریخ  ۱۳۹۸/۰۵/۲۰مش��مول
پرداخت عوارض ودر صورت عدم پرداخت مشمول
جریمه خواهند بود.

جایگاه گاز CNG
آبدانان افتتاح
میشود

خــبرویـژه

ایالم،سیده شهناز موسوی :علی اصغر چاغروندی مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ایالم گفت :با توجه به رفع مشکالت از جمله نصب و تجهیز  ،جایگاه گاز  CNGآبدانان
طی روزهای آینده راه اندازی میشود.وی افزود :سهمیهبندی بنزین یکی از عوامل مهم راه اندازی جایگاه گاز  CNGآبدانان است که با افتتاح این جایگاه مشکالت مردم این شهرستان در
ارتباط با استفاده از گاز سیانجی مرتفع میشود.شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ایالم بیان کرد :این جایگاه در زمینی به مساحت بیش از  ۲هزار متر مربع با اعتبار حدود  ۶میلیارد
تومان در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.وی یادآور شد :سهمیه سوخت خودروهای پایه گاز سوز کارخانهای براساس اطالعات سامانه جامع خودروهای گازسوز اختصاص یافته است.

راه و مسکن

همزمان با هفته پژوهش صورت گرفت ؛

افتتاح فناوری پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد توسط وزیر نفت
مش�هد مقدس-س�ارا رحمتی:مرکز رش��د و
نوآوری پاالیش��گاه گاز ش��هید هاشمی نژاد
و مرکز رش��د پژوهش��گاه صنعت نفت امروز
ب��ه طور همزمان از طری��ق ویدئو کنفرانس
ب��ا حض��ور مهندس بیژن زنگن��ه وزیر نفت،
جمعی از مسئولین ارشد وزارتخانه و شرکت
ملی گاز و همچنین مدیران ارش��د ش��رکت
پاالیش گاز ش��هید هاش��می نژاد مورد بهره
برداری قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی
ش��رکت پاالیش گاز ش��هید هاش��می نژاد،
وزیر نفت در این مراس��م که از طریق ویدئو
کنفرانس انجام ش��د با تبریک هفته پژوهش
به محققین و پژوهشگران صنعت نفت و گاز
گفت :تحقق اهداف بلندمدت سند چشمانداز
نفت و گاز کش��ور ،جز با اندیش��یدن و تبدیل
ایدهه��ا به ن��وآوری در صنعت پیچیده نفت و
گاز امکانپذیر نیس��ت.مهندس بیژن زنگنه
اظهارداش��ت :دس��تیابی به این مهم نیازمند
نگرش��ی جدی��د مبتنی ب��ر تفک��ر نوآورانه،
ش��کوفایی ایده ها و حمایت از ش��رکت های
دانش بنیان است تا از این طریق گام موثری در
جهت ارتقای بهرهوری در صنعت نفت و گاز

برداشته شود.وزیر نفت در ادامه ضمن تشکر
و قدردانی از زحمات متخصصین صنعت نفت
و گاز بیان کرد :از زحمات تمامی همکارانم در
پاالیشگاه ها بویژه کارکنان خدوم پاالیشگاه
گاز ش��هید هاش��می نژاد س��رخس در تامین
گاز کش��ور تش��کر می کنم و این پاالیشگاه
همیش��ه یک نقطه متعالی برای صنعت نفت

و فعالیت های پژوهشی بوده است.همچنین
در ادامه این مراسم مهندس سید مجید منبتی
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی
ن��ژاد با تبریک  25آذرماه روز پژوهش گفت:
در طول س��الیان گذش��ته اقدامات زیادی در
راس��تای سیاس��ت های وزارت نفت و تحقق
اهداف اقتصاد مقاومتی با همکاری پژوهشگاه

صنعت نفت انجام شده است و امروز با افتتاح
همزمان این مراکز ،فعالیت های مرکز رش��د
فناوری این پاالیش��گاه با پژوهشگاه توسعه
م��ی یابد.این مقام مس��ئول ب��ا بیان اینکه در
آینده نزدیک با اس��تفاده از اس��ناد باالدستی
به دنبال توانمند س��ازی ش��رکت های دانش
بنی��ان خواهی��م بود اضاف��ه کرد :با ایجاد هم
افزایی از طریق ارتباط با هسته های فناورانه
و ش��رکت های دانش بنیان و ارائه ایده های
نوآورانه از س��وی آنها و اس��تفاده از ظرفیت
های موجود در جهت حل مشکالت صنعت و
مشکالت اقتصادی کشور و شکوفایی اهداف
صنع��ت نف��ت و گاز گام برخواهیم داش��ت.
مهن��دس منبتی تاکید کرد :خوش��بختانه در
شهرس��تان مرزی سرخس با وجود پتانسیل
ه��ای اقتص��ادی و نیروهای تحصیل کرده و
کارآمد ،زمینه برای بسترس��ازی ایده های نو
مبتنی بر دانش فراهم است و مرکز رشد فن
آوری پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد تالش
می کند تا با فراهم کردن ایجاد زیرساختها
به توس��عه اش��تغال زایی در این خطه مرزی
کمک نماید.

رییسدانشگاه ایالم :انتقادجزیی از روند پیشرفتدانشگاه است
ایالم،سیده شهناز موسوی :رییس دانشگاه ایالم
گف��ت :مس��وؤالن دانش��گاه به تن��وع و اختالف
س��لیقهب��اوردارن��دوطرحانتق��ادراجزییازروند
پیش��رفت دانش��گاه میدانند به همین دلیل تمام
مس��ائل مربوط به اس��تادان و دانش��جویان را به
دقتبررس��یکردهوبهتناس��بپاس��خمیدهند.
محمد علیاکبری روز دوش��نبه در آیین تقدیر از
پژوهش��گران و فناوران برتر دانشگاه ایالم اظهار
داش��ت :این دانش��گاه یکی از دانشگاههای موفق
در کشور است و برای توسعه آن در تمام عرصهها
تالشهای بسیاری صورت گرفته است.وی تاکید
کرد :دانش��گاه ایالم در مس��یر رشد است و امسال
با وجود ش��رایط س��خت اقتصادی و کمبود اعتبار
ام��ا بهترین و غرورانگیزترین س��ال مدیریت آن
است.وی با بیان اینکه با برنامهریزیهای مناسب
امسال تعداد دانشجویان افزایش یافته و اقدامات
موثری برای رشد و توسعه دانشگاه در همه زمینهها
صورت گرفته است ،یادآور شد :برای تحقق اهداف
مورد نظر عالوه بر منابع دانش��گاه با رایزنیهای

فراوان از منابع دیگر و خارج از بودجه نیز استفاده
شده است.رییس دانشگاه ایالم تاکید کرد :امسال
مس��وؤالن بس��یاری از وزرات علوم به ایالم سفر
ک��رده و ب��ا ورود آنه��ا همکاریه��ای موثری در
زمینههایمختلفصورتگرفتهاست.علیاکبری
درخص��وصپژوهشه��ایعلم��یوفناورینیز
گفت :س��رمایهگذاری در پژوهش هزینه نیست و
هم��ه باید یاد بگیری��م که بدون پژوهش تصمیم
نگیری��م و بهتر اس��ت ای��ن دغدغه به الزام تبدیل
ش��ود.وی با بیان اینکه کار فراوانی برای پژوهش
در عرصهه��ای اجتماع��ی و فرهنگی وجود دارد،
گفت:پژوهشهایصورتگرفتهسببرقابتبین
طرحها می شود و پژوهشگران بیشتری میتوانند
یافتههای خود را عرضه کنند و شانس استان برای
بهرهمندی از پژوهشهای غنیتر بیش��تر فراهم
خواهد ش��د.به گفته وی ،بازدید مقامات مختلف
کش��وری اعم از معاون رییس جمهوری ،وزاری
علوم ،معاونان وزیر ،مدیران ستادی وزارت علوم و
دیگران از دانشگاه سبب شده است که این دانشگاه

در کانون توجه قرار گیرد .معاون پژوهش و فناوری
دانشگاه ایالم نیز در این آیین گفت :بودجه حوزه
پژوه��ش به صورت هدفمند هزینه میش��ود و با
وج��ود تنگناهای مالی از تحقیقات مس��اله محور
وکاربردیکهدرپیرفعمش��کالتاس��تانباشند
حمایت می شود.حسین مهدیزاده اظهار داشت:
اساتید دانشگاه باید برای تشکیل هسته پژوهشی
و انجام تحقیقات برون دانش��گاهی تالش کنند
و از تمام ظرفیت دانش��گاه برای حل مش��کالت
و موانع اعضای هیات علمی اس��تفاده میش��ود.
وی در خص��وص پروژهه��ای علمی ارائه ش��ده از
س��وی دانشگاه ایالم گفت :سرانه تولیدات علمی
دانشگاه ایالم باالتر از میانگین کشوری است که
تولیدات علمی این دانش��گاه در پایگاه اسنادی در
آیاسآی ۱۸۵،موردودربخشمقاالت ۴۳۸مورد
بوده است.مهدیزاده افزود :تاکنون  ۴۸تفاهمنامه
و  ۱۳۹ق��رارداد هم��کاری در زمینههای مختلف
صورت گرفته و همچنین پنج شرکت دانش بنیان،
 ۲۸واح��د فن��اور در مرحله پیش��رفته و هفت واحد

فناوری در مرحله رشد قرار دارد.در پایان از  ۳۰نفر از
پژوهشگران برتر دانشگاه تقدیر شد.دانشگاه ایالم
با  ۶هزار دانشجو در مقاطع کاردانی تا دکترا و ۲۰۰
عضو هیات علمی ۳۲ ،گروه آموزشی دارد و در سال
 ۱۳۷۰در سفر مقام معظم رهبری به استان ایالم از
دانشکده زیر مجموعه دانشگاه رازی کرمانشاه به
دانش��گاه ارتقا یافته است.استان ایالم در مجموع
 ۳۶دانش��گاه و موسس��ه آموزش عالی دارد که ۲۶
هزار دانشجو در این مراکز دانشگاهی مشغول به
تحصیل هستند.

بررسی ورفع مشکالت پروژه های در دست اقدام شهرداری

اسکناس ،معصومه عینی  :با حضور شهردار،جلسه
شورای معاونین شهرداری نظرآباد از شروع وقت
اداری به منظور بررسی و رفع مسائل و مشکالت
حوزه مختلف شهرداری در سالن جلسات برگزار

شد.جلسه شورای معاونین شهرداری نظرآباد به
ریاس��ت مهندس عسگری ش��هردار  ،معاونین و
مس��ئولین با هدف بررس��ی مشکالت حوزه های
مختلف ،برنامه ها و پروژه های در دس��ت اقدام
شهرداری و ارائه راهکار جهت رسیدگی به مسائل
و مش��کالت برگزار ش��د.در این جلس��ه شهردار
نظرآباد با اش��اره به اينكه پاس��خگويي به مردم از
مهمترين وظايف مديران و مسئوالن در تمام رده

و گفت :تمامی طرح های عمرانی و خدماتی باید
در بازه زمانی تعریف شده و با کیفیت مناسب به
اج��را در بیای��د تا کارنامه درخش��انی را از عملکرد
ش��هرداری ارائه دهیم.در ادامه ،عالوه بر بررسی
مس��ائل جاری  ،هريك از معاونين و مس��ئولین به
بیان گزارش عملکرد حوزه مربوطه پرداخته و در
این جلس��ه مش��کالت هر حوزه و راهکارهای آن
مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود:

برگزاری مراسم گرامیداشت ۲۶آذر ماه روز حمل ونقل

ش�اهرود س�هیال دهقانی  :همزمان با فرا رسیدن
 ۲۶آذر م��اه ( روز حم��ل ونق��ل ) مراس��م تقدیر از
تالش��گران عرصه حمل و نقل با حضور تعدادی
رانندگان و شرکتهای فعال در ناوگان حمل ونقل
در محل ستاد منطقه برگزار گردید  .دکتر علی اکبر
عربعامری […] :همزمان با فرا رس��یدن  ۲۶آذر
ماه ( روز حمل ونقل ) مراسم تقدیر از تالشگران
عرص��ه حم��ل و نقل با حضور تعدادی رانندگان و

ش��رکتهای فعال در ناوگان حمل ونقل در محل
ستاد منطقه برگزار گردید .
دکتر علی اکبر عربعامری مدیر شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه شاهرود  ،ضمن اشاره
به فلسفه نام گذاری این روز و نقش فعاالن حمل
و نق��ل ب��ه عنوان محرک اقتصا دی و ارج نهادن
به وظایف خطیر رانندگان نفتکش بیان داشت :با
توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه و قرار گرفتن

استان سمنان در مسیر تهران – مشهد همواره در
طول سال خصوصا ایام تعطیالت نوروزی و پایانی
س��ال و مناس��بتهای مذهبی ش��اهد حجم باالی
مسافرین و زائرین حرم مطهر رضوی در این استان
می باشیم که با این حجم تردد خودروهای عبوری
از مرز این استان ارسال بموقع فرآورده های نفتی
از مبادی تامین به مجاری عرضه یکی از وظایف
مهم ش��رکت حمل ونقل فرآورده های س��وختی

می باش��د  ،که این منطقه بابرنامه ریزی،ذخیره
سازی و تمهیدات انجام شده آمادگی خود را برای
تامی��ن انواع فرآورده های نفتی به جهت مصرف
خودروه��ای بنزین��ی وترابری عبوری از مرز این
استان را اعالم می دارد.

ارائه راهکارهایمصرف بهینهبرقدرراستایحفظمحیطزیست

سمنان رضا تبیانیان  :در قسمت پنجاه و یکم برنامه رادیوئی پرتو که
از صدای مرکز سمنان به روی آنتن رفت؛ در خصوص نکات مدیریت
بهین��ه مص��رف برق و تاثیر آن بر مناب��ع طبیعی مطالبی ارائه گردید.
کارش��ناس ش��رکت توزیع برق اس��تان با اشاره به این که انرژی برق،
از انرژی های فسیلی تولید می گردد گفت :با مصرف نادرست و بی
رویه برق ،منابع انرژی بیهوده هدر می رود که این موضوع عالوه بر
هدر رفت ذخایر  ،موجب از بین رفتن س��رمایه ها نیز می ش��ود.مریم

کرامتی با بیان این که هرچه از انرژی های فسیلی بیشتر استفاده گردد
 ،آلودگی محیط زیست افزایش می یابد افزود :استفاده درست ،به جا و
به موقع از انرژی برق می تواند به منابع طبیعی و حفظ محیط زیست
کمک شایانی نماید.وی با عنوان این که کودکان از والدین خود الگو
می گیرند و رفتارها برروی آنان تاثیر مستقیم دارد تصریح کرد :می
بایست فرهنگ بهینه سازی مصرف برق را از کودکی به فرزندانمان
بیاموزی��موب��هنس��لهایبعدیمنتقلکنی��م.ویاضافهکرد:بهره

س�منان،رضا تبیانیان :بر اس��اس اعالم پایگاههای
 ESIو  ،WOSنام س��ه پژوهش��گر دانشگاه سمنان
در لیس��ت پژوهش��گران یک درصد برتر جهان قرار
گرفتند .رئیس دانشگاه سمنان با اعالم این خبر گفت
 :بر اساس اعالم این پایگاهها دکتر نیما امجدی با
سه هزار و  292استناد  ،دکتر سیف اهلل سعدالدین با
یکهزار و  287استناد و دکتر فرامز هرمزی با یکهزار
و  179اس��تناد توانس��تند در حوزه مهندسی نام خود
را در این لیس��ت ثبت نمایند .دکتر مس��عود نصیری
افزود  :دکتر سیف اهلل سعدالدین و دکتر نیما امجدی
بیش از سه سال متوالی و دکتر فرامرز هرمزی برای
نخس��تین بار در این لیس��ت جای گرفته اند .رئیس
دانش��گاه س��منان گفت  :همچنین مهندس هادی
اس��کندر دانش آموخته کارشناس��ی ارشد مهندسی
مکانیک دانشگاه سمنان در سال  88هم در لیست
پژوهشگران یک درصد برتر قرار دارد .

رئیساوقافشهرستانایالمازاخذ
ششسندجدیدبرایموقوفاتخبرداد

ایالم،س�یده ش�هناز موس�وی :در سال جاری برای
ش��ش مسجد در حوزه شهرستان ایالم سند رسمی
اخذ ش��ده اس��ت روح اله درویشی رئیس اداره اوقاف
و امور خیریه شهرستان ایالم از اخذ شش سند برای
مساجد شهرستان ایالم خبر داد.وی بیان کرد :هدف
اصلی از اخذ سند برای موقوفات تعیین حدود دقیق
و جلوگیری از مشکالت حقوقی این موقوفات است.
درویش��ی درباره موقوفات گفت :هر موقوفه دارای
ش��خصیت حقوقی مس��تقلی است و ادارات اوقاف و
امور خیریه کشور به عنوان متولی قانونی موقوفات
اق��دام به ثبت این موقوفات می نماید.رئیس اوقاف
شهرس��تان ایالم افزود  :بیشتر موقوفات شهرستان
ای�لام انتفاع��ی هس��تند یعنی از ن��وع بقعه متبرکه
امامزادگان  ،مس��جد  ،حس��ینیه  ،زینبیه  ،تکیه و
قبرس��تان وقفی که کارکرد آنها اس��تفاده مستقیم از
این مکانها می باشد و درآمدزا نیستند.

تقدیر از مديران برتر امور آب و
فاضالب شهر هاي استان مرکزی

شهردار نظرآباد خبر داد :

ها است تاکید کرد :برخورد همکاران و مسئولین با
ارباب رجوع می بایست با رعایت شئونات اسالمی
و قانونمندی در راس��تای خدمات رس��انی بهتر به
آنها باشد.وی خاطر نشان کرد باید قواعد سازمانی
ش��هرداری به گونه ای باش��د که رضایت خاطر
شهروندان را به ارمغان آورد.وی سرعت بخشی به
پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست اجرا را یکی
از مهمترین اولویت های مدیریت شهری برشمرد

سه پژوهشگر دانشگاه سمنان در جمع
پژوهشگران برتر جهان

گیری از نور طبیعی روز  ،عدم روشن نمودن وسایل برقی پرمصرف در
ساعات اوج بار  ،خاموش کردن المپ های اضافی در محیط ،جایگزین
نم��ودن الم��پ ه��ای  LEDو  SMDبه جای المپ های پرمصرف و
جدانمودن دوشاخه لوازم برقی از پریز در هنگام غیرفعال بودن آنها ،
به عنوان عواملی هستند که با رعایت آنها  ،می توانیم نقش موثری
در گسترش سطح فرهنگ بهره گیری صحیح از انرژی الکتریکی در
خانواده و فرزندان و در نتیجه افراد جامعه داشته باشیم.

مرک�زی،ارش عب�دی :در گردهماي��ي كه با حضور
سرپرس��ت ش��ركت آب و فاضالب استان مركزي ،
مش��اوران و معاونان مدير عامل  ،مديران س��تادي
و مدي��ران و روس��اي ام��ور آب و فاضالب ش��هري
وروس��تايي اس��تان در تاالر آب ش��ركت آبفا استان
مركزي برگزار گرديد ضمن بررسي و تبادل نظر در
مورد مسائل و مشكالت شهرها و روستاهاي استان
در ح��وزه آب و فاض�لاب از ام��ورات آب و فاضالب
برتر ش��هرهاي اس��تان تقدير شد .به گزارش روابط
عموم��ي ش��ركت آب و فاضالب اس��تان مركزي،
مهندس يوس��ف عرفاني نس��ب سرپرست شركت
در اين گردهمايي توضيحاتي در راس��تاي عملكرد
شركت وسياست هاي وبرنامه هاي يكپارچه سازي
بي��ان نم��ود و بر پيگيري و تحق��ق اهداف عملياتي
شركت كه توسط شركت مهندسي آبفاي كشور تهيه
و ابالغ شده است ،تاكيد كرد.وي درادامه با اشاره به
اينكه طي سالهاي گذشته با اجراي زيرساخت هاي
آب وفاضالب  ،دغدغه ونگراني بسياري از شهرها
وروستاها در اين زمينه رفع شده است افزود :با ارائه
آموزش هاي كاربردي و فرايند محور شدن امورآب
و فاضالب ش��هرها وروستاها براي تامين آب شرب
و با كيفيت تالش شده است.

رونمایی از تمبر یادبود
شهید دریادار همتی

شاهرودسهیالدهقانی:برگزاریمراسمپاسداشتیادو
خاطرهشهداوبویژهشهیددریادارمحمدابراهمیهمتی
،بهعنوانیکیازباشکوهترینمراسمهاییادبودشهدا
کههمراهباافتتاحمیدانشهیددریادارهمتیبود،نقش
ارزنده ای در انتقال ارزش��های فرهنگی ش��هدا دارد در
مراسم افتتاح میدان شهید دریادار همتی از تمبر میدان
با حضور مقامات ارشد نیروی دریایی ارتش جمهوری
اس�لامیایران،مقاماتاس��تانوشهرستانوخانواده
های شهدا رونمایی شد.سرپرست مدیریت ارتباطات و
اموربینالمللشهرداریسمنانبااعالماینخبرگفت:
برگزاریمراس��مپاسداش��تیادوخاطرهشهداوبویژه
شهید دریادار محمد ابراهمی همتی  ،به عنوان یکی از
باشکوهترینمراسمهاییادبودشهداکههمراهباافتتاح
میدانشهیددریادارهمتیبود،نقشارزندهایدرانتقال
ارزشهایفرهنگیشهدادارد.علیاکبربنیاسدیافزود:
اين تمبر يادبود كه نمایی از المان و یادمان این میدان را
نشانميدهد،توسطشرکتپستجمهوریاسالمی
ایرانچاپومنتش��رش��دهاس��ت.شایانذکراستدر
مراس��م افتتاح میدان شهید دریادار همتی ،امیر دریادار
کاویانی ،معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران ،امیر دریادار رحیم قیطاسوند
معاون نیروی انس��انی نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمیایران،احمدهمتینمایندهمردمشهرستانهای
سمنان،مهدیشهروسرخهدرمجلسشورایاسالمی،
سیدعباسداناییفرماندارسمنانوجمعیازفرماندهان
نظامیوانتظامیاستان،مردمومسولیناستانیوخانواده
هایش��هداینیرویدریاییاس��تانومدافعانحرمو
شهدای شاخص حضور داشتند .

