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مدیرعامل شرکت آبفا کردستان از تعدادی از نمازگزاران 
شرکت تقدیر نمود

عصرآزادی / سرپرستی سنندج: مدیرعامل 
ش�رکت آب و فاضالب اس�تان کردس�تان 
طی مراس�می از تنی چند از نمازگزاران این 

شرکت با اهدای لوح تقدیر قدردانی نمود. 
این مراسم در دفتر مدیرعامل با حضور مهندس 
فرهاد، مدیرعامل شرکت، رابط فرهنگی، برخی از 
ماموستایان شرکت و تعدای از پرسنل شرکت که 
اهتمام کامل و ویژه ای به ادای فریضه نماز داشته 

اند برگزار ش��د. در این مراس��م مهندس فرهاد طی سخنانی با اشاره به اهمیت نماز اول وقت اظهار 
کرد: اگرچه خدمت به مردم و انجام وظایف اداری یک عبادت مهم و بزرگ است، اما پرسنل باید به 
موضوع برپایی نماز و حضور در نماز جماعت در محل شرکت نیز توجه داشته و این مسئله را سرلوحه 
کار خود قرار دهند. وی با بیان اینکه خوشبختانه اکثر قریب به اتفاق همکاران شرکت به فریضه نماز 
پاینبد هس��تند، تأکرد کرد: کسانی که در این جلسه از انها تجلیل می شود به نمایندگی از تمامی 
همکاران در جلسه حضور داشته و از آنها قدردانی می شود. در ادامه این مراسم مدیرعامل شرکت آبفا 
کردستان از نمازگزاران حاضر در جلسه تقدیر کرد. در متن این لوح تقدیرها که به امضای مهندس 
فرهاد رسیده آمده است: " نماز راه گشوده است که خدا پیش پای بندگان گذاشته تا در هر زمین و 
زمان مناسب و موقعیتی ، از شادی و اندوه ،  سختی و آسایش و ناآرامی و آرامش- شرح حال را به او 
باز گویند یا راه چاره را از او بجویند. نماز گفتگوی راز است و برآوردن نیاز؛ راز بزرگ بندگی و نیاز به 
سخن گفتن با همصحبتی که در صحبتش ماللی نیست و آنچه از همدمی اش بار می آید شیرینی 
و راحتی و آرامش است.  حضور پرشور و ثمر بخش شما در راه رسیدن به هدف های واالی انسانی و 
عرفانی را ارج می نهیم و از قدوم پررنگ ومستمر جنابعالی در" نماز جماعت شرکت " که باعث رونق 
بخشیدن به این مکان مقدس گردیده است ، تقدیر و تشکر می نماییم.ان شاء اهلل در تمامی مراحل 

زندگی خداوند یار و همراه شما باشد."

شهردار آستانه اشرفیه خبر داد:

 تحقق ۱۱۳ درصدی بودجه شهرداری آستانه 
در ۱۰ ماه گذشته 

عصرآزادی / سرپرستی گیالن:  علی مقصودی از تحقق ۱۱۳ درصدی بودجه شهرداری 
آستانه اشرفیه خبرداد و گفت: به همت همکاران مجموعه شهرداری آستانه اشرفیه برای 
تحقق بودجه س�ال ۱۴۰۱، برای اولین بار در طی ۱۰ سال گذشته، طی ده ماه نخست سال 

جاری، تحقق ۱۱۳ درصدی بودجه شهرداری آستانه اشرفیه اتفاق افتاده است.
شهردار آستانه اشرفیه اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بالغ بر ۶۸۶ میلیارد و ۷۱۵ میلیون 
و ۶۲۷ هزار ۷۰۴ ریال توس��ط شهرداری آس��تانه اشرفیه وصول شده که نشانگر آن است علی رغم 
مش��کالت اقتصادی که شهرداری های شهرهای ایران به دالیل مختلف با آن مواجه هستند، مسیر 
ش��هرداری آس��تانه اشرفیه برای تدوین بودجه کامالً صحیح بوده اس��ت. وی ارائه خدمات شایسته 
به ش��هروندان را رسالت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دانست و خاطرنشان کرد: شهرداری نهادی 
عمومی و متعلق به ش��هروندان اس��ت و مشارکت حداکثری ش��هروندان در اداره امور شهر و تأمین 
هزینه ها، نش��ئت گرفته از حس تعلق ش��هروندان به شهر اس��ت که به تبع آن پروژه های عمرانی، 
خدماتی و زیربنایی نیز اجرا می شود. علی مقصودی با بیان اینکه بودجه شهرداری آستانه اشرفیه در 
سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۵۰ میلیارد ریال بوده است که در نهایت ۴۱۸ میلیارد و ۸۹ میلیون و ۳۱۲ 
هزار ۵۸۲ ریال از آن به میزان ۷۶ درصد محقق شد گفت: بودجه شهرداری آستانه اشرفیه در سال 
۱۴۰۱ مبلغ ۷۲ میلیارد تومان است که  در طی ۱۰ ماه اخیر ۱۱۳ درصد از بودجه ده ماهه به مبلغ 
۶۸۶ میلیارد ریال محقق شده است و طی برنامه ریزی های انجام شده و منابع مالی پیش بینی شده 
و با متمم بودجه ارسالی به شورای اسالمی شهر و برنامه ریزی انجام شده برای فروش امالک جهت 
آزادسازی امالک مسیر بلوار ۳۵متری سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی )طرح بازگشایی مسیر بلوار 
۳۵متری حرم مطهر حضرت سلطان سیدجالل الدین اشرف علیه السالم( انتظار تحقق حدود ۱۰۰ 
میلیارد تومانی درآمد، نقطه هدف درآمد شهرداری می باشد.  وی با اشاره به مطالبه بحق شهروندان 
در زمینه انجام امور عمرانی و خدماتی، تکمیل و تجهیز پروژه های نیمه تمام شهری را از مهم ترین 
اهداف مدیریت ش��هری دانس��ت و گفت: در طی ۱۰ ماه گذشته حقوق کارکنان و عمده مطالبات 
پیمانکاران جاری شهرداری آستانه اشرفیه به موقع پرداخت شده است و تحقق ۱۱۳ درصدی بودجه 
ده ماهه شهرداری طی ۱۰ ماه اخیر در سایه تدابیر اتخاذ شده، شناخت صحیح پرسنل و کارمندان 
شهرداری از وضعیت موجود، تالش شبانه روزی کارکنان کلیه دوایر برای کسب درآمد و حمایت های 
بیدریغ شهروندان از شهرداری و تعامل و همراهی اعضای محترم شورای اسالمی شهر آستانه اشرفیه 

با شهرداری بوده است. 

دکتر آریامنش شهردار املش خبر داد: 

افتتاح ۶  پروژه  عمرانی  شهرداری املش با هزینه  بیش 
از ۴ میلیارد تومان در دهه فجر

عصرآزادی / سرپرس�تی گیالن: ش�هردار املش  در آستانه فرارسیدن  چهل و چهارمین 
س�الگرد بهار آزادی ضمن  فرارسیدن دهه مبارک  فجر از افتتاح ۶ پروژه عمرانی شهرداری 

املش با صرف ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در دهه فجر خبر داد.
بهرام آریامنش  پروژه های مذکور را به شرح زیر برشمرد: موزاییک فرش پیاده روهای سطح شهر 
در بلوار میرزا حبیب اهلل املش��ی ، خیابان شهید بهشتی و دور پارک کودک با صرف یک میلیارد و 

۲۰۰میلیون تومان
لوله گذاری جهت هدایت و دفع آبهای س��طحی در خیابانهای آزادگان و شهدای لطیفی با صرف 

۲۵۰ میلیون تومان
تهیه و پخش و تسطیح شن چهار سانتی معابر خاکی سطح شهر با صرف یک میلیارد تومان

اجرای مبلمان شهری و بهسازی روشنایی معابر در بلوار میرزا حبیب اهلل املشی، بلوار شهید منا و 
پیاده راه فرهنگی با صرف یک میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان

اجرای خط کشی طولی خیابان معابر سطح شهر با صرف ۲۰۰میلیون تومان
اجرای سرعت گیر و رنگ آمیزی عابر پیاده و سرعت گیر و خط ایستگاه تاکسی بر اساس مصوبه 

شورای ترافیک شهرستان با صرف۷۵۰ میلیون تومان  
آزین بندی س��طح ش��هر ، برپایی میز خدمت ، دیدار شهردار و اعضای شورای شهر در مساجد با 
مردم ، دیدار باخانواده شهداء و ایثارگران در قالب طرح سپاس ، تبلیغات محیطی و... از جمله برنامه 

های جانبی این دهه می باشد .
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عصرآزادی/ سرویس شهرستانها: معاون 
بهب��ود تولی��دات دام��ی س��ازمان جهاد 
کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: امسال 
تولید عس��ل در سطح اس��تان بر اساس 
سرشماری جدید در مقایسه با سرشماری 
پی��ش از این در س��ال ۱۳۹۸ حدود ۴.۴ 

درصد افزایش یافته است.
صمد زمانزاد قویدل در جمع خبرنگاران 
با اش��اره به سرش��ماری جدید سراسری 
زنبورعس��ل س��ال ۱۴۰۱ افزود: مجموع 
تولید عسل اس��تان در سال ۱۳۹۸، ۱۵ 
هزار و ۱۷ تن بوده که این میزان در سال 
ج��اری، ب��ه ۱۵ هزار و ۶۷۶ تن رس��یده 

است.
وی ادام��ه داد: ای��ن افزای��ش تولی��د 
ناش��ی از اصالح ساختار کندوهای مدرن 
قدیمی و اس��تفاده از کندوهای کف باز، 
اس��تفاده از ملکه های هیبری��د وارداتی 
و پرب��ازده، جایگزین��ی کندوهای بومی 
با م��درن، افزای��ش دانش به��ره برداران 
 ناش��ی از برگزاری کالس های آموزش��ی

و همایش ها است.

زمانزاد با بیان اینک��ه تعداد زنبوردار و 
افراد شاغل در زنبورستان های آذربایجان 
شرقی در مجموع ۱۷ هزار و ۵۶۱ نفر می 
باش��د اضافه کرد: تعداد کلنی  های بومی 
در سرش��ماری س��ال جاری ۱۷۶ هزار و 
۵۲۰ است که نسبت به سرشماری سال 
۱۳۹۸، ۱۸ درص��د کاهش یافته اس��ت 

ک��ه با توج��ه به توصیه ه��ای ترویجی و 
کالس های آموزش��ی که بین بهربرداران 
این ح��وزه برگزار ش��ده، انتظ��ار حذف 
و جایگزین��ی کندوهای م��درن به جای 

کندوهای بومی می رفت.
وی تع��داد کلن��ی ه��ای م��درن را در 
سرش��ماری س��ال جاری یک میلیون و 

۱۰۵ ه��زار و ۸۶۸ عنوان ک��رد و گفت: 
آذربایج��ان ش��رقی از نظر تع��داد کندو 
رتبه نخس��ت کشور و از نظر تولید عسل 
رتبه دوم کش��ور و از نظر فرآوری و بسته 
بندی رتبه اول کشور را به خود اختصاص 
داده اس��ت. معاون بهبود تولیدات دامی 
س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان با بیان 

اینکه متوس��ط تولید عسل در کندوهای 
بومی در سرشماری س��ال جاری نسبت 
به سرش��ماری س��ال ۱۳۹۸ تغییر پیدا 
نکرده است گفت: اما در کندوهای مدرن 
متوسط تولید عس��ل از ۱۱.۹۴ کیلوگرم 
در س��ال ۱۳۹۸ ب��ه ۱۳.۴۶ کیلوگ��رم 
افزایش یافته اس��ت که رقم قابل توجهی 

می باشد.
محص��والت  س��ایر  در  اف��زود:  وی 
زنبورعسل نیز افزایش تولید قابل توجهی 
نس��بت به آمار سرش��ماری سال ۱۳۹۸ 
مشاهده می ش��ود که می توان به افزایش 
دان��ش بهره ب��رداران، اقتص��ادی ش��دن 
تولید س��ایر فرآورده های کندو و عسل و 
دیدگاه زنبوردارن نسبت به خروج از تک 
محصولی بودن کندو در س��ال های آینده 
امیدوار بود. ش��ایان ذکر است آذربایجان 
شرقی با تولید ۱۵ هزار و ۶۷۶ تن عسل 
در سال جاری در مقایسه با میزان تولید 
شده ۷ هزار و ۱۲۳ تُنی در سال ۱۳۸۷، 
رشد ۱۲۰ درصدی تولید این محصول را 

داشته است.

مدیرکل هواشناس�ی آذربایجان شرقی گفت: 
میانگین بارش  در سال آبی جاری در این استان 
۵۴ درصد معادل ۵۵.۳ میلی متر نسبت به سال 

آبی گذشته کاهش یافته است.
حبیب عبدلی، در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه 
میانگین بارش از اول مهر تا بهمن سال جاری در این 
اس��تان ۴۶.۴ میلی متر ثبت شده است، افزود: میزان 
بارش از اول مهر تا اول بهمن س��ال گذش��ته ۱۰۱.۷ 

میلی متر بوده است.
وی با بیان اینکه در سال آبی جاری میزان بارش در 
آذربایجان شرقی نسبت به بلند مدت نیز ۵۰.۴ درصد 
معادل ۴۷ میلی متر کاهش یافته است، اظهار داشت: 
در این بازه زمانی در بلند مدت ۹۳.۵ میلی متر بارش 

در استان روی داده بود.
مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: میانگین 
بارش یک سال کامل آبی در این استان ۳۱۰.۷ میلی 
متر بوده که از اول مهر تا اول بهمن س��ال آبی جاری 
۱۴.۹ درصد از بارش یک سال آبی تامین شده است.

عبدل��ی، ادامه داد: از اول مهر تا اول بهمن امس��ال 
بیشترین بارندگی از شهرستان مراغه به میزان ۷۴.۶ 
میلی متر و کمترین بارش از شهرستان جلفا به میزان 

۲۷.۷ میلی متر گزارش شده است.
وی یادآوری کرد: میزان بارش در مراغه نس��بت به 
مدت مشابه سال آبی گذشته ۸۵.۵ میلی متر و نسبت 
ب��ه بلند مدت ۴۴ میلی متر کاهش یافته اس��ت و در 
جلفا نیز نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته حدود 
۴۰ میلی متر و نس��بت به بلند م��دت ۴۹ میلی متر 

کاهش نشان می دهد.
وی با اش��اره به اینکه میانگین بارندگی در تبریز در 

ای��ن بازه زمانی ۳۸.۷ میلی متر و در بلند مدت ۷۸.۲ 
میلی متر ثبت ش��ده اس��ت، گفت: میانگین بارش در 
این مدت در این شهرس��تان نس��بت به مدت مشابه 
س��ال آبی گذش��ته ۴۷.۴ میلی متر و نسبت به بلند 

مدت ۳۹.۵ میلی متر کاهش یافته است.
به گ��زارش ایرن��ا، آذربایج��ان ش��رقی منطقه ای 
سردسیر و کوهس��تانی است و از لحاظ تقسیم بندی 
های اقلیمی جزو مناطق نیمه خش��ک به حساب می 

آید.
آب و هوای این اس��تان به طور کلی سرد و خشک 
بوده ولی ب��ه علت تنوع توپوگرافیک��ی از اقلیم های 

متفاوتی برخوردار است.
این اس��تان همواره تحت تأثیر بادهای سرد شمالی 
و س��یبری و بادهای مرطوب دریای سیاه و مدیترانه 
و اقیان��وس اطلس همچنین باده��ای محلی متاثر از 
کوهس��تان های سبالن در شرق، س��هند در غرب و 
جنوب غربی، رشته کوه های قره داغ در شمال، رشته 
کوه های تخت س��لیمان و اربط در جنوب، ارتفاعات 
بزقوش در جنوب ش��رق و قوش��اداغ در شمال شرق 

استان قرار دارد.

رییس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی 
آذربایجان شرقی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته 
شهرس�تان س�راب با دمای منف�ی ۲۵ درجه 
س�انتی گراد، برای چهارمین بار در زمس�تان 

امسال سردترین شهر کشور شد.
محم��د امیدفر، روز دوش��نبه در گف��ت  و گو با 
خبرن��گار ایرنا افزود: در این بازه زمانی ش��هرهای 
بابارش��انی با دم��ای منفی ۲۳.۵ درج��ه و قاملو با 
دم��ای منفی ۲۱.۹ درجه س��انتی گ��راد هر ۲ در 
اس��تان کردس��تان به ترتی��ب دومین و س��ومین 

شهرهای سرد کشور ثبت شده اند.
وی با بیان اینکه س��راب در هفته های اخیر جزو 
اولین ش��هرهای سرد کشور ثبت شده است، اظهار 
داش��ت: در ۲۴ ساعت گذشته جلفا با دمای مثبت 
۱۰ درج��ه س��انتی گراد به عنوان گرمترین ش��هر 
استان ثبت ش��ده اس��ت. رییس گروه پیش بینی 
اداره کل هواشناس��ی آذربایجان ش��رقی گفت: در 
این بازه زمانی دمای تبریز در ایس��تگاه فرودگاه در 
س��ردترین زمان به منفی هفت درجه سانتی گراد 

و در گرمتری��ن زم��ان به مثبت ۲ درجه رس��ید و 
دمای فعلی آن ) ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه( منفی پنج 
درجه ثبت شده که نسبت به روز گذشته در همین 

ساعت ۲ درجه کاهش یافته است.
امیدف��ر، با بیان اینکه در ایس��تگاه ش��رق تبریز 
دمای هوا در س��ردترین زمان منف��ی ۱۰ درجه و 
در گرمترین زمان منفی ۲ درجه سانتی گراد ثبت 
شده است، ادامه داد: تا اواخر این هفته پدیده جوی 
خاصی در اس��تان روی نخواه��د داد و برودت هوا 

همچنان ادامه می یابد.
وی یادآوری کرد: بر اساس نقشه های هواشناسی 
و آخرین تصاویر ماه��واره ای در اوایل هفته آینده 
یک س��امانه بارش��ی به جو اس��تان وارد و موجب 

ابرناکی و بارش برف و باران می شود.
آذربایجان شرقی منطقه ای سردسیر و کوهستانی 
اس��ت و از لحاظ تقس��یم بندی های اقلیمی جزو 

مناطق نیمه خشک به حساب می آید.
آب و هوای این استان به طور کلی سرد و خشک 
اس��ت ولی به علت تنوع توپوگرافیکی از اقلیم های 
متفاوتی برخوردار اس��ت. این استان همواره تحت 
تأثیر باد های س��رد ش��مالی و س��یبری و بادهای 
مرطوب دریای س��یاه و مدیترانه و اقیانوس اطلس 
همچنی��ن بادهای محلی متاثر از کوهس��تان های 
س��بالن در شرق، س��هند در غرب و جنوب غربی، 
رش��ته کوه های قره داغ در شمال، رشته کوه های 
تخت س��لیمان و اربط در جنوب، ارتفاعات بزقوش 
در جنوب شرق و قوش��اداغ در شمال شرق استان 

قرار دارد. 

کاهش ۵۴ درصدی بارش در آذربایجان شرقی تداوم رکوردشکنی سرما در سراب

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی گفت: از 
ابتدای س�ال جاری تاکنون طرح هادی ۱۰۹ روستای استان مورد 
بازنگری قرار گرفته و مش�کالت پیش روی توس�عه این روستاها 

به صورت کارشناسی برطرف شده است.
به گزارش ایرنا، حجت اهلل سروری در گفت و گو با خبرنگاران با بیان 
اینکه تاکنون در ۲ هزار و ۲۰ روس��تای باالی ۲۰ خانوار اس��تان نقش��ه 
برداری و مطالعه طرح هادی انجام ش��ده است، افزود: با توسعه روستاها 
و ایجاد نیاز جدید برای تامین مس��کن برای مردم در سال های اخیر در 

مجموع طرح هادی در ۶۰۰ روستای استان بازنگری شده است.
وی با اش��اره به اینکه با گس��ترش خدمات بنیاد مسکن در روستاها و 
اجرای طرح های عمرانی، جمعیت روستاها در حال افزایش است، اظهار 
داش��ت: با توجه به نیاز ساکنان روس��تاها به ساخت و ساز جدید، طرح 
ه��ای هادی مصوب ش��ده قبلی که معموال یک ی��ا چند مرحله آن اجرا 
شده مورد بازنگری قرار گرفته است و شرایط ساخت و ساز قانونمند در 

روستاها تسهیل می شود.

مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
طرح هادی نقشه توسعه ۱۰ ساله روستاهاست، گفت: این طرح در یک 
هزار ۱۰۰ روس��تای آذربایجان ش��رقی از یک تا سه مرحله اجرا شده و 
عالوه بر حفظ نمای کلی روستا، چهره آن ها را نیز دگرگون کرده است. 
س��روری، با اش��اره به آس��فالت ۲۵۰ کیلومتر از معابر روستاهای استان 

در س��ال جاری، ادامه داد: بنیاد مسکن در قالب طرح هادی روستایی و 
معبرگش��ایی، احداث خیابان اصلی روستا و اعطای تسهیالت بانکی، گام 
اول توسعه روستا را برداشته و روستاییان را تشویق می کند تا با سرمایه 

های خودشان در پیشرفت و آبادانی زادگاهشان سهیم باشند.
وی ایجاد فضای مس��کونی در روس��تاها را الزمه مهاجرت معکوس به 
روستاها و افزایش جمعیت دانست و یادآوری کرد: روستاها کانون تولید 
و رونق اقتصادی هس��تند و باید ب��رای جلوگیری از مهاجرت نیروی کار 

موجود در آن ها، بسترهای الزم برای توسعه روستا فراهم شود.
س��روری، با بیان اینکه در بازنگری طرح های هادی به موضوع امنیت 
غذایی اهمیت داده می ش��ود، افزود: بحث امنی��ت غذایی همواره مورد 
تاکید اس��ت و برای حف��ظ اراضی باغی و کش��اورزی، فقط زمین هایی 
ب��ه محدوده اضافه می ش��ود که خدش��ه ای به رون��د تولید محصوالت 

کشاورزی و باغی وارد نکند.
آذربایجان ش��رقی ب��ا بی��ش از ۳.۹ میلیون نفر جمعی��ت دارای ۲۱ 

شهرستان و ۲ هزار و ۷۲۹ روستا است. 

طرح هادی در ۱۰۹ روستای آذربایجان شرقی بازنگری شد

فرماندار شهرس�تان اهر با بیان اینکه در حدود ۱۰ محله ش�هر 
اهر بازآفرینی تمام ش�ده است، گفت: ۷۴ هزار مترمربع آسفالت 
ریزی در س�طح شهر اعم از اعتبارات ش�هرداری و همچنین در 

قالب بازآفرینی شهری انجام شده است. 
ابوالفضل غنی زاده در جلس��ه ش��ورای اداری شهرستان اهر گفت: در 
بخ��ش آب و فاضالب برای فاز دوم تصفی��ه خانه فاضالب ۲۵۰ میلیارد 
ریال، ۲ مجتمع آبرسانی یخفروزان و چولقشالقی، آبرسانی به ۵۸ روستا 
با مش��ارکت قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( س��پاه و ۳ طرح دیگر ۳۵۰ 

میلیارد ریال اختصاص یافته است.
وی افزود: برای راه های روس��تایی و اصلی و زیرگذر ورودی شهر اهر 

سه هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
فرماندار شهرس��تان اهر گفت: همچنین ۹۳۰ واحد مسکونی در قالب 

نهضت ملی مسکن شهرستان اهر در حال احداث است.
وی همچنی��ن از مقاوم س��ازی ۱۰۰ واحد مس��کونی در روس��تاهای 

شهرستان اهر با ۸۰ میلیارد ریال تسهیالت خبر داد.
فرماندار شهرستان اهر همچنین از اختصاص ۱۴۰ میلیارد ریال برای 
اجرای طرح های بهداش��تی و درمانی روستایی و شهری و ۱۵۰ میلیارد 

ریال برای شهرک صنعتی خبر داد.

وی گفت: با اختصاص ۳۵۶ میلیارد تومان طرح های مختلف در بخش 
های برق، گازرسانی، آموزشی و مخابراتی در حال اجراست.

وی افزود: در راس��تای توسعه گردش��گری پیگیری پل معلق، پیست 
اسب دوانی و سه روستای ویژه بوم گردی و توریستی از برنامه هاست.

غنی زاده همچنین از مطالعه احداث سد بر روی کچری رود خبر داد 
و گفت: احداث س��د کچری رود از سال ها قبل مطرح بوده است که در 
راس��تای تأمین آب ش��رب شهرس��تان اهر در اثر پیگیری ها به مطالعه 
رفته اس��ت و امیدواریم که با تخصیص میزان آب ش��رب شاهد احداث 

این سد باشیم.
در این جلس��ه امام جمعه شهرستان اهر نیز با تبریک فرا رسیدن ماه 
رجب و دهه فجر گفت: دهه فجر بهترین فرصت برای تبیین دستاوردهای 
انقالب اس��المی در جامعه و به خصوص برای نسل جوان دانست. حجت 
االسالم و المسلمین جواد حاجی زاده گفت: قبل از انقالب اسالمی مردم 
ما در دورترین نقاط کشور از امکانات اولیه برخوردار نبودند اما به برکت 
انقالب اسالمی و آن هم با وجود تحریم های ظالمانه شاهد ارایه خدمات 
در بخ��ش های مختل��ف عمرانی و خدماتی و همچنین پیش��رفت های 
علمی هستیم. در این جلسه رئیس دادگستری شهرستان اهر نیز صرفه 
جویی در مصرف آب در اثر کمی بارش ها را الزم و ضروری دانس��ت و 
گفت: اولویت مهم تأمین آب شرب است و میزان اختصاص آب به بخش 

کشاورزی بر اساس مصوبه شواری حفاظت از آب باید باشد.
حجت االسالم محمدعلی نظری ضمن تأکید بر تکریم ارباب رجوع در 
ادارات افزود: وظیفه ما خدمت به مردم اس��ت اما در بعضی از ادارات در 
کارهای س��اده و حتی اس��تعالم ها مراجعه کنندگان ماه ها رفت و آمد 
می کنند که انتظار داریم مدیران ادارات در زمان های مش��خص شده و 
طبق قانون به درخواس��ت های شهروندان رسیدگی کنند و بیشتر از آن 

قابل قبول نیست.

۱۰ محله اهر بازآفرینی شد

آذربایجان شرقی رتبه دوم تولید عسل کشور را داراست
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد؛
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گاز مصرفی 
سردترین شهر 
ایران پایدار است

مدیرعامل ش�رکت گاز اس�تان آذربایجان ش�رقی گفت: هم اکنون گاز مصرفی 
سراب سردترین شهرستان ایران از طریق ۶ ایستگاه گازرسانی توزیع می شود 

و همچنان پایدار است.
ن��ادر کمالی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بر اس��اس اطالعات س��امانه های 
هواشناسی استان، سراب از توابع استان آذربایجان شرقی، شب گذشته، رکورد سردترین 
ش��هر کشور را برای چندمین بار شکس��ت و بر این اساس نیاز و مصرف گاز این شهر به 
خاطر برودت هوا افزایش��ی است. وی افزود: با وجودی که سراب سردترین منطقه کشور 

بوده تاکنون خوشبختانه جریان گاز پایدار برای مشترکین تأمین شده و افت فشار گاز در 
این شهرس��تان نداشته ایم. کمالی اظهار کرد: در هفته گذشته مشترکین گاز شهرستان 

سراب ۹میلیون و ۲۶۸هزار و ۸۸۱ مترمکعب گاز طبیعی مصرف کرده اند.
مدیرعامل ش��رکت گاز استان با بیان اینکه بدون گرمای گاز طبیعی گذر از دمای منفی 
۲۰ درجه برای مردم سراب قابل تصور نیست، از همه مردم خواست با رعایت دمای رفاه 
)۱۸ ت��ا ۲۱ درجه( و مدیریت مصرف و ش��رکت در پویش هر خان��ه یک اتاق گرم، رفاه 

همنوعان خود را با مخاطره مواجه نکنند.


