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بازدید سرزده فرماندار شهرستان قدس از اداره گاز

شهرستان قدس -مژگان عليقارداشي 
در ادامه بازدیدهای دکتر ليال واثقي فرماندار شهرستان قدس که با هدف 
آش��نایی و ارزیابی عملکرد ادارات و نهادهای دولتی به صورت س��رزده و در 
ساعات مختلف اداری صورت می گيرد، وی به همراه همکاران روابط عمومي 
به اداره گاز این شهرس��تان رفته و ضمن گفتگو ب��ا تعدادی از مراجعين، از 

بخش های مختلف این اداره بازدید نمود.
فرمان��دار قدس از نحوه برخورد کارکنان با ارباب رجوع، س��رعت انجام 
امور محوله ، ارائه راهنمایی های الزم و کم و کيف خدمات را از ش��هروندان 

و مراجعين جویا شد.
وی در ادامه به اتاق ها و واحدهای  دیگر این اداره سرزده و ضمن عرض 
خداقوت به کارمندان، جویاي وضعيت کاري آنها ش��د که همگي کارمندان، 
ضمن اظهار رضایت از کارشان از مدیر برون سپار اداره گاز که با مساعدت و 

همدلي با آنها همکاري مي کند ، تقدیر و تشکر کردند.
دکت��ر واثق��ي ضمن مراجعه به امور مش��ترکين در جری��ان روند انجام 
امور، به ویژه در حوزه ی استقرار دولت الکترونيک و نحویه ي تسهيل در امر 

خدمت رسانی به مردم قرار گرفت.
فرماندار قدس در پایان با اش��اره به فرا رسيدن فصل سرما،  به ضرورت 
خدمت رس��انی شایس��ته به ش��هروندان در گازرس��انی و جلوگيری از قطع 
آن تاکي��د ک��رد و از فني پور مدیر عام��ل برون س��پار گاز و کارکنان اداره 
خواست:همانگونه که در این مدت کم در بخش خصوصي توانستيد رضایت 
مردم را به نحو احس��ن جلب نمایيد، تالش کني��د، با تمهيدات الزم جهت 
پيش��گيری از بروز هر گونه  قطعي و مشکلي ، مشترکين را از خود راضي و 

خشنود نگهدارید. 
در ادام��ه این بازدید ارائه گزارش��ي توس��ط فني پ��ور مدیر عامل برون 
س��پار گاز شهرستان قدس از س��اختار اداری و فيزیکی ، ميزان مشترکين، 
 ن��وع درخواس��ت ها و فراوانی هرک��دام و آخری��ن اقدامات و ای��ده ها برای 
خدمات رس��انی بهتر و مطلوب تر به مراجعي��ن، آخرین بخش از برنامه های 

این بازدید بود.
 

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین:

 برگزاري ششمین آزمون مکاتبه ای 
دهیاران قزوین

قزوین-خردمند
مدی��ر کل دفتر امور روس��تایی و ش��وراهای اس��تانداری قزوین گفت : 
شش��مين آزمون مکاتبه ای دهياران قزوین در س��الن ورزشی دانشگاه پيام 

نور استان برگزار شد.
مدی��ر کل دفتر امور روس��تایی و ش��وراهای اس��تانداری قزوین گفت: 
براس��اس دس��تورالعمل و مصوبه دولت و به جهت ارتقای ش��غل دهياران، 
اس��تان های کش��ور به صورت مجزا آزمون مکاتبه ای دهياران را همه س��اله 

برگزار می کنند.
اک��رم نجفی افزود: این آزمون در هفت مبحث ش��امل قوانين و مقررات 
دهياری ه��ا، ضوابط مالی ، ضوابط فنی و عمران��ی، مدیریت بحران، اصول و 
قوانين بهداش��ت روستایی، گردشگری و اقتصاد روس��تا برگزار شد و منابع 

آزمون نيز از قبل در اختيار شرکت کنندگان قرار گرفته بود.
وی ب��ا بيان اینکه نتایج آزم��ون تا پایان مهرماه اعالم می ش��ود، اظهار 
داش��ت:نفرات برتر این دوره به س��ومين المپياد علمی دهياری های کش��ور 

اعزام خواهند شد.
نجفی با اش��اره به اینکه برگ��زاری آزمون مکاتبه ای دهياری ها در آینده 
و امنيت ش��غلی آنان موثر خواهد بود، افزود: قزوین نخس��تين استان برگزار 
کننده این آزمون در س��ال جاری بود که توانس��ت آن را با حضور حداکثری 

دهياران خود برگزار کند.

طرح ملی »چاوش« در شرکت توزیع نیروی برق 
استان البرز کلید خورد

کرج-خاکپور
ب��ه گزارش خبرن��گار آفرینش به نقل از  روابط عمومی ش��رکت توزیع 
 ني��روی برق اس��تان البرز، اميرحس��ين محمد خانی مدیر دفت��ر نظارت بر

 بهره برداری در مورد موضوع مدیریت ولتاژ مش��ترکين در ش��بکه توزیع به 
نام طرح »چاوش« اظهار کرد: طرح ملی چاوش از مرداد ماه امس��ال در این 
شرکت کليد خورد که مدیریت ولتاژ مشترکين را در شبکه توزیع به همراه 
دارد، از مزایای این طرح تأثير مس��تقيم بر رضایتمندی مش��ترکين، ميزان 

تلفات، پایداری شبکه و...می باشد.
وی ه��دف از اجرای این ط��رح را امکان نمایش، ثبت، قرائت و مدیریت 
مکانيزه ولتاژ کليه مشترکين در محل مصرف که ولتاژ آنها با استفاده از پراب 
و یا کنتورهای فهام انجام می ش��ود مطرح کرد و گفت: این اطالعات بر روی 
نقشه GIS جغرافيایی ایجاد و نقاط )مشترکين ( دارای افت ولتاژ شناسایي 
و وضعيت ولتاژ تحویلی به مشترکين اطالع رسانی و انجام اقدام اصالحی با 
روش ترسيم در راستای رفع ضعف ولتاژ با هدف بهبود کيفيت برق رسانی و 

رضایتمندی مشترکين و کاهش تلفات شبکه صورت می پذیرد.
وی خاطرنشان کرد:دسته بندی رکوردهای ولتاژی و شناسایی ولتاژهای 
نامناس��ب، تعيين پست های دارای افت ولتاژ، انجام اصالحات اوليه در حوزه 
بهره برداری، تهيه طرح و اولویت بندی در حوزه مهندسی و اجرایی پروژه های 

مربوطه است.
وی در پایان به اقدامات اصالحی کوتاه مدت در این حوزه اشاره و تهيه 
گزارش مش��ترکين دارای افت ولتاژ و اعالم به مناطق مربوطه جهت بازدید 
از نقاط و شناس��ایی علل ضعف ولتاژ و ارایه راه حل، انجام اقدامات اصالحی 
اصالح ولتاژ با دیدگاه مهندسی شبکه در راستای رفع ضعف ولتاژ با روشهای 
قابل اجرا توس��ط واحد بهره برداری، پيش��نهاد طرح و پيگيری اجرای طرح 
توس��ط واحد مهندس��ی و نيز کنترل اثربخشی را از جمله اقدامات اصالحی 

کوتاه مدت این طرح برشمرد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی :خبر

 برگزاری یازدهمین جشنواره 
»نخستین واژه آب« در ارومیه

اروميه-یزدان پناه
داریوش رضایی گفت:یازدهمين جش��نواره نخستين 
واژه آب از اول مهر ماه در بيش از ۳۸ شهر آذربایجان غربی 

آغاز و تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت.
 مدی��ر روابط عموم��ی و آموزش همگانی ش��رکت

 آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی افزود:برنامه های 
یازدهمين جشنواره نخستين واژه آب با عناوین مختلف 
نظير مس��ابقه نقاش��ی)آب = زندگی(، برگزاری کارگاه 
آموزش��ی برای اولياء دانش آموزان، برگزاری مراسمات 
زنگ آب در مدارس سطح استان، برگزاری کالس های 
آموزش��ی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی در بيش از 
۳۸ ش��هر اس��تان، برگزاری کالس های آموزشی ویژه 
دانش آموزان اول ابتدای��ی به صورت متمرکز در بيش 
از ۵ شهرس��تان با حضور گروه های هنری و نمایشی و 
استفاده از ظرفيت سمن ها و گروه های اجتماعی مردم 

نهاد برگزار خواهد شد.

این مقام مسئول به اهميت فرهنگ سازی مصرف 
آب در بين آحاد مردم پرداخت و افزود: در سال جاری 
برنامه ریزی و هماهنگی های الزم جهت فرهنگ سازی 
 و آگاهی بخش��ی برای بيش از ۱۰ ه��زار دانش آموز و

 ۲ هزار زن خانه دار انجام شده است.
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
غربی با اش��اره به فراخوان مسابقه نقاشي)آب =زندگی(

که در دو مقطع کودک و نوجوان برگزار می شود، گفت: 
مرحله استانی این مسابقه از اول مهر ماه آغاز شده و تا 

پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت.
 وی ب��ا بيان اینک��ه داوری آث��ار ارس��الی، یکم تا

 ۱۵ آذر ماه انجام خواهد شد، ابراز داشت:نمایشگاه آثار 
برت��ر از ۲۴ تا ۳۰ آذرماه به مدت یک هفته با حضور و 

بازدید دانش آموزان برپا می شود.
رضای��ی اظهار داش��ت:در مراس��م اختتاميه که با 
حضور مدیران کميته س��ازگاری با کم آبی در اس��تان، 

مدیران صنعت آب و آب و فاضالب برگزار می ش��ود از 
برگزیدگان تجليل ش��ده و ۱۰ اثر برتر برای شرکت در 

مرحله کشوری به آبفای کشور ارسال می شود.
وی تصری��ح کرد: این مس��ابقه به همت ش��رکت 
آب و فاضالب ش��هری آذربایجان غرب��ی و با همکاری 
ادارات اس��تانی نظي��ر آموزش و پرورش، ش��رکت آب 
منطقه ای، س��ازمان حفاظت محيط زیس��ت، اداره کل 
جهاد کش��اورزی، اس��تانداری و اداره کل صمت برگزار 

می شود.
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
غربی با اش��اره به اینکه مهلت ارس��ال آث��ار به مرحله 
کش��وری نيز از ۱۵ تا ۲۶ دی ماه اس��ت، خاطرنش��ان 
ساخت: داوری آثار کشوری از اول لغایت دهم بهمن ماه 
خواهد بود که آثار برتر با برپایی نمایش��گاه در معرض 
بازدی��د دانش آموزان قرار گرفته و با برگزاری مراس��م 

اختتاميه از برگزیدگان تجليل به عمل می آید.

استاندار قزوین :

وظیفه حراست یک دستگاه، صیانت از نیروهای 
انسانی است

قزوین-خردمند
اس��تاندار قزوین گفت: کارکنان حراس��ت  در یک دس��تگاه و س��ازمان، 

حافظان نظام هستند و وظيفه آنها، صيانت از نيروهای انسانی است.
هدای��ت اهلل جمالی پور در همایش پياده روی جامعه حراس��تی اس��تان 
 قزوین در تپه نور الش��هدا، افزود:امروز در ش��رایطی ب��ه مراتب پيچيده تر از 
دف��اع مقدس قرار گرفته ایم که طی آن، جنگ اس��تکبار عليه س��رمایه های 

انسانی که خطرناکترین نوع جنگ محسوب می شود، آغاز شده است.
اس��تاندار قزوین با تاکيد بر خدمات رسانی مطلوب به مردم، گفت:باید 
درهای اتاق مسئوالن به روی مردم باز باشد چون اگر بين مردم و مسئوالن 
فاصله بيفتد، دشمن از این خالء سوء استفاده کرده و ضربات جبران ناپذیری 

را به کشور وارد می کند.
جمالی پور در ادامه با تاکيد بر حفظ راه و رس��م ش��هيدان در جامعه، 
اظهار داشت:ش��هدا جان عزیز خویش را که بزرگترین س��رمایه آنها بود، فدا 
کردند تا نظام جمهوری اس��المی باقی بماند و تماميت ارضی کش��ور حفظ 

شود.
وی اضاف��ه کرد: ش��هيدان عزیز از تمامی تعلقات دني��وی دل کندند و 
امروز رس��الت س��نگين صيانت از راه س��رخ آنان بر عهده مسئوالن و مردم 

قرار گرفته است.
جمال��ی پور اف��زود: بهترین راه صيانت از ارزش های ب��ه یادگار مانده از 

شهدا، اخالص و خدمتگزاری به مردم است.

برگزاري مراسم تجلیل از ایثارگران رزمنده 8 سال 
دفاع مقدس شرکت شهرک های صنعتی گیالن

رشت-سيده حدیث ميرزاده
به گزارش روابط عمومي ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان گيالن، 
همزم��ان با هفته دفاع مقدس ، مراس��م تقدیر از ایثارگران رزمنده با حضور 
مدیر عامل شرکت، ایثارگران و کارکنان شرکت شهرک های صنعتی استان 

گيالن در محل سالن اجتماعات ساختمان ستاد برگزار شد.
در ابتداي این مراس��م احمد علی ش��هيدی مدیر عامل شرکت شهرک 
های صنعتی اس��تان گيالن ، ضمن تبریک این ایام فرخنده گفت: برگزاري 
مراس��م تقدیر از ایثارگران امروز فرصت مناس��بي اس��ت براي ارج نهادن به 
رشادت ها و ایثارگري هاي عزیزاني که الگوي استقامت جوانان برومند انقالب 

اسالمي هستند.
ریيس هيات مدیره ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان گيالن بيان 
داشت:امروز موضوع مهم شناخت ارزش ها و عمل به آنهاست و در این زمينه 

ایثارگران و رزمندگان الگوهاي اصلي شناخت و تبيين ارزش ها هستند.
ایشان در ادامه ، ضمن ارج نهادن به ایثارگري ها وپایمردي هاي همکاران 
ایثارگر و خانواده هاي صبور و مقاوم آنها یادآور شد:حفظ و گسترش فرهنگ 
ش��هادت و ش��هادت طلبي، ایثار و از خود گذشتگي است که بقاي فرهنگ و 

نظام ما را تضمين مي کند.
 در پای��ان ای��ن مراس��م ني��ز ب��ا اه��داء ل��وح و هدایای��ي از ایثارگران 
هش��ت سال دوران دفاع مقدس شرکت ش��هرک های صنعتی استان گيالن 

تجليل به عمل آمد.
 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه:

اعزام کاروان خدمات رسانی اتوبوسرانی 
شهرداری تبریز به مرز مهران

تبریز-توفيقی
کاروان خدمات رس��انی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به زائران 

اربعين حسينی )ع( به مرز مهران اعزام می شود.
فرخ جاللی مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تبریز و حومه با اعالم 
این خبر گفت:برابر هماهنگی های الزم، در سال جاری نيز همچون سال های 
گذشته ۷۳ دستگاه اتوبوس شهری جهت خدمات دهی به زائران محترم در 

اربعين حسينی )ع( به مرز مهران اعزام می شود.
وی خدمت رس��انی به زائران حس��ينی را اقدامی ارزش��مند و شایسته 
تقدیر دانس��ت و افزود:خدمت رس��انی به زائران پياده امام حسين)ع( کمتر 

از زیارت نيست.
جاللی اظهار کرد: س��ال گذشته توانس��تيم با حضور اتوبوسرانان بخش 
خصوصی، سرویس دهی مطلوب و مناسبی را به زائران امام حسين)ع( داشته 
باش��يم و دراین راستا امسال کاروان اتوبوس های ش��رکت واحد اتوبوسرانی 
ش��هرداری تبریز جهت رفاه و تس��هيل در ت��ردد زائران اربعين حس��ينی، 
س��ازماندهی و به منظور ارج نهادن به مقام ش��امخ شهدای واالمقام، کاروان 

اعزامی مفتخر به نام شهدای شرکت واحد شده است.
مدیرعام��ل اتوبوس��رانی ش��هرداری تبری��ز گفت: همچون س��ال های 
گذش��ته خدمات ناوگان اتوبوس��رانی شهرداری تبریز با ش��روع پياده روی 
 اربعين حس��ينی آغاز می ش��ود و ت��ا اتمام کامل بزرگترین تجمع عاش��قان 
حضرت اباعبداهلل الحس��ين عليه السالم، خدمات رسانی در محل های تعيين 

شده، بصورت شبانه روزی انجام می شود.
وی عنوان کرد:با برنامه ریزی و هماهنگی های الزم، ۷۳ دستگاه اتوبوس 
و ۱۴۶ رانن��ده و نيروی خدمات، اکيپ فنی به همراه یک دس��تگاه اتوبوس 
امداد س��يار با تمامی امکانات در قالب ستاد اربعين حسينی جهت جابجایی 

زائران گرامی اعزام می شوند.

شهردارمنطقه یک تبریز:

آغاز اقدامات ویژه جهت رفع خطر از بافت های 
فرسوده در مناطق کم برخوردار

تبریز-توفيقی
مهندس رضا پاک نهاد ش��هردار منطقه یک از آغاز اقدامات ویژه جهت 

رفع خطر از بافت های فرسوده در مناطق کم برخوردار خبر داد .
بر اس��اس این گزارش؛ مهندس پاک نهاد اعالم داشت:با توجه به اینکه 
برخی از حاشيه مسيرهای تملک شده در سنوات قبل بالتکليف بوده و برخی 
از ساختمان های مجاور امالک واقع در مسير دارای خطراتی برای شهروندان 
و خودروهای آنان بود، لذا پس از بررسی کارشناسان مربوطه، طرح رفع خطر 

از این مناطق در دستور کار قرار گرفت.
ش��هردار منطقه یک گفت:برخی از ای��ن منازل که در طرح امالک واقع 
ش��ده و تخریب گشته بودند به مکان های ناامنی مبدل گشته که شهروندان 
گرامی از ش��رایط موجود نگران بوده و با مراجعه به ش��هرداری درخواس��ت 
تعيين تکليف آنها را داشتند که سریعاً از سوی حوزه معاونت خدمات شهری 

منطقه اقدامات الزم با برنامه ریزی کامل انجام پذیرفت.
وی��ژه  ط��رح  ک��ه  کم برخ��وردار  مناط��ق  ای��ن  از  گفت:یک��ی  وی 
س��يالب  محل��ه  مس��ير  در  می پذی��رد  انج��ام  آن  در  خط��ر  رف��ع  ی 
 می باش��د ک��ه ه��م اکنون ش��اهد اج��رای ای��ن ط��رح در مس��ير مذکور 

می باشيم.

در استان

دماوند-اميرحسين صادقعلی
فرماندار شهرستان دماوند از احداث 

چهار هتل در این شهرستان خبر داد.
مجيد  خبرنگارآفرینش،  گزارش  به 
صفری در نشس��ت بررس��ی مش��کالت 
گردش��گری دماوند که با حضور جمعی 
از مسؤوالن در سالن جلسات فرمانداری 
این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد:با 
توجه به نام گذاری سال 9۸ تحت عنوان 
رونق توليد، همه دستگاه ها باید با وجود 
محدودیت ها، تالش خود را در راستای 
تحقق این ش��عار انجام دهن��د و اجازه 

ندهند که محدودیت ها مانع کار شود.

فرماندار دماون��د ادامه داد: ما برای 
نخستين بار از سال 9۷، سياست گذاری 
جدیدی را اعالم کردیم که بيشتر منابع 
و موضوع��ات در بحث س��رمایه گذاری 
در شهرس��تان دماون��د متمرکز ش��ود؛ 
در این راس��تا اقدامات خوبی نيز مانند 
ایجاد بوم گردی و مراکز تفریحی صورت 

گرفت.
بي��ان کرد:س��عی کردیم  صف��ری 
ک��ه حمایت های الزم را در شهرس��تان 
دماوند انجام دهي��م و ظرف مدت یک 
س��ال، توانس��تيم تعداد زی��ادی واحد 
بوم گ��ردی ب��ه بهره ب��رداری برس��انيم 

ک��ه موجب گ��ردش اقتص��ادی، ایجاد 
 اش��تغال و ورود گردش��گران به دماوند

 شد.
فرمان��دار دماوند ادامه داد: متوليان 
سيس��تم اجرایی باید علمدار امور شده 
و م��ا نيز باید ب��ه عنوان دس��تگاه های 
حمایت��ی و نظارتی، مس��اعدت الزم را 

انجام دهيم.
صفری تأکيد کرد: همه ما باید عزم 
خود را جزم کرده و انتظار ما این اس��ت 
که افراد متولی در رأس کار قرار گيرند 

تا بتوانيم مشکالت را برطرف کنيم.
وی گف��ت: خوش��بختانه اتفاق��ات 

خوب��ی در دماوند در ح��وزه بوم گردی 
رخ داده اس��ت؛ در دماون��د تعداد چهار 
هت��ل در دس��تور کار دارد ک��ه درصد 
باالیی از دو مورد آن انجام ش��ده است؛ 
همچنين چند مورد اس��کان داریم، اما 
همچن��ان با حد مطل��وب فاصله داریم، 
 چراکه انتظار م��ا از دماوند بيش از این

 است.
صفری عنوان ک��رد: دماوند قابليت 
باالی��ی در خص��وص س��رمایه گذاری و 
گردش��گری دارد و اميدواری��م ک��ه به 
این قابليت ها دس��ت یابيم، اما این امر 

نيازمند همت همه دستگاه هاست.

شهریار-برزگر
ب��ه مناس��بت فرارس��يدن ۷ مهرم��اه ، س��الروز 
گراميداشت ش��هدای آتش نش��ان و روز ملی ایمنی و 
آتش نشانی، مراسمی با حضور دکتر تقی زاده ، معاون 
ام��ور هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری تهران ، دکتر 
درجات��ی، مدیرکل دفت��ر مدیریت بحران اس��تانداری 
ته��ران، نوراله طاهری فرماندار شهرس��تان ش��هریار و 
معاونين ایش��ان، حجت االس��الم والمس��لمين حاج آقا 
بن��ی احم��دی، امام جمعه باغس��تان ، ج��الل امامی ، 

رئيس ش��ورای اسالمی ش��هر، اعضای پارلمان شهری، 
دکترحس��ن رنجبر ، شهردار باغس��تان و مدیران عامل 
س��ازمان ها و واحدهای آتش نش��انی ش��هرداری های 
شهرستان شهریار و خانواده های معظم و معزز شهدا و 
ایثارگران به منظور تجليل از رشادت های آتش نشانان 

در فرهنگسرای آفتاب برگزارشد. 
در ای��ن مراس��م دکتر تقی زاده ، معاون اس��تاندار 
 ته��ران ضم��ن ارج نهادن ب��ه تالش های ارزش��مند و

 شبانه روزی پرس��نل آتش نشانی در حفظ و حراست 

از ج��ان و مال مردم تاکي��د کرد:افزایش ميزان آگاهی 
از طری��ق برگزاری دوره های مختل��ف آموزش در امور 
مربوط به مس��ائل ایمنی برای شهروندان، عامل اصلی 

پيشگيری از وقوع حوادث است . 
در ادام��ه دکتر حس��ن رنجبر ، شهردارباغس��تان 
 ني��ز ضم��ن گراميداش��ت ی��اد و خاط��ره ش��هدای

 آتش نش��ان خاطرنش��ان کرد: رعایت اصول ایمنی در 
احداث ساختمان های جدید با هدف به حداقل رساندن 
حوادث ناگوار از جمله آتش س��وزی و صدور برگه عدم 
خالف و پایانکار منوط به تایيدیه ایمنی س��ازمان آتش 

نشانی می باشد.
جالل امامی ، رئيس شورای اسالمی شهر باغستان 
نيز گفت: افزایش سطح آگاهی شهروندان نقش بسزایی 
در توس��عه و ارتقاء ایمنی و مدیریت ش��هری دارد.وی 
اظهارداشت:اگر ش��هروندان آموزش های الزم ایمنی را 
فراگرفت��ه باش��ند در مواقع بروز ح��وادث به طور حتم 

خسارات و تلفات حادثه بسيار کمتر خواهد بود.
در ادامه این مراسم ساختمان ایستگاه آتش نشانی 

محله باباسلمان باغستان به بهره برداری رسيد.
این ایس��تگاه دومين ایس��تگاه آتش نش��انی است 
ک��ه در س��ال ج��اری  در باغس��تان به به��ره برداری 
 می رس��د.با احتساب این ایس��تگاه ، تعداد ایستگاه های 
آتش نش��انی س��ازمان آتش نش��انی و خدم��ات ایمنی 
شهرداری باغستان به ۴ ایستگاه می رسد و ایستگاه پنجم 
 نيز تا پایان سال جاری تکميل و به بهره برداری خواهد 

رسيد.

فرماندار دماوند:

احداث 4 هتل در دماوند

با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران؛

آئین تجلیل از مدیران و پرسنل آتش نشانی شهرداری های 
شهرستان شهریار برگزار شد


