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اخبار
تقدير شهردار قم از حضور حماسهساز
مردم در راهپيمايي  ۲۲بهمن

ق�م -زين�ب اکب�رزاده -دکتر س��يد مرتضي
سقائياننژاد شهردار قم در پيامياز حضور باشکوه
و حماسهس��از ملت س��رافراز ايران اسالميدر
راهپيماي��ي  22بهمن و يادب��ود چهلمين روز
شهادت شهداي جبهه مقاومت تشکر کرد.متن
پيام شهردار قم به اين شرح است:ملت سرافزار و
غيور ايران اسالميبار ديگر با حضوري پرشکوه
حماس��هاي آفريدند مان��دگار و مان��ا در تاريخ
باعظمت کش��ور عزيزمان و بار ديگر تبلور باور
راسخ به آرمانها و اهداف واالي نظام مقدس
جمهورياسالميايرانرابهرخجهانيانکشيدند.
وحدت و همبستگي اين ملت غيور در طول عمر
چهل و يک ساله اين نظام مقدس و مشارکت
اجتماعي و سياس��ي با حض��ور در صحنههاي
گوناگون ،سرمايه عظيم و گرانبهايي است که
به برکت رهبري شايس��ته و حضور منسجم و
يکپارچه امت اسالميروز به روز گسترش يافته
و خاري ش��ده بر چشمان تنگنظر دشمنان و
بدخواه��ان اي��ران اسالميعزيز.دسيس��هها و
نقش��ههاي شوم دش��منان اين مرز و بوم و به
ويژه امريکاي جنايتکار ،رژيم غاصب و دروغين
صهيونيستي و ايادي آنان در منطقه خاورميانه،
با عزم راسخ و همت بلند مردم ايران اسالميدر
حضوري آگاهانه و دشمنستيز ،همچون ساليان
و دورههاي گذش��ته نقش بر آب شده و روياي
پيروزي آنان را تعبير نکرده و نخواهد کرد.اين
حضور ارزشمند بدون شک مقدمهاي خواهد بود
بر حضور چشمگير ملت غيور در انتخابات دوم
اسفند ماه و انتخاب افرادي اصلح و کارآمد براي
نمايندگي مردم عزيز در خانه ملت تا با تالش
و جهاد در راس��تاي اهداف واالي نظام مقدس
جمهوري اس�لاميعزت و س��ربلندي بيش از
پيش کش��ور و ملت و تحق��ق آيندهاي بهتر را
شاهد باشيم.وظيفه خود ميدانم ،به عنوان عضو
کوچک��ي از جامعه بزرگ و حماسهس��از ايران
اس�لامي ،از حضور آگاهانه ملت در راهپيمايي
 22بهم��ن ماه و يادبود چهلمين روز ش��هادت
سردار دلها ،سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني
و شهداي جبهه مقاومت ،با نهايت ادب و احترام
تقدير و تشکر نموده و سپاسگزار حضرت باري
تعالي براي برخورداري از نعمت شعور و آگاهي
در همشهريانم ميباشم.
عمليات اجرايي و اقدامات نيروهاي
سازمان حمل و نقل بار و مسافر
شهرداري رشت در حين بارش برف

گيالن  :در پي بارش برف ،سازمان حمل و نقل بار
و مسافر شهرداري رشت از اولين ساعات شروع
بارش برف تاکنون اقدام به اجراي دستورالعمل
زمستاني ستاد مديريت بحران شهرداري رشت
نموده اس��ت.به گ��زارش واحد خب��ر مديريت
ارتباطات و امور بين الملل ش��هرداري رشت و
روابط عموميسازمان حمل و نقل بار و مسافر،
با آغاز بارش برف اين س��ازمان همسو با کليه
حوزههاي شهرداري رشت و در راستاي اجراي
دستورالعمل زمستاني شهرداري به صورت آماده
باش و در شيفتهاي  ۲۴ساعته و  ۱۲ساعته در
حال مقابله با بحران و ارائه خدمات به شهروندان
به شرح زير ميباشد-1:اتوبوسراني :داراي تعداد
 ۴محور و  ۲۲ايستگاه بوده که در هر خط تعداد
 ۱۰دستگاه و در کل تعداد  ۳۴دستگاه اتوبوس
در سطح شهر فعاليت دارند -2.تاکسيراني :تعداد
 ۶۲محور تاکسي در شهر رشت که در هر محور
به تعداد تقريبي  ۴۰الي  ۴۰۰دس��تگاه تاکسي
با توجه به ظرفيت خط در حال خدمترس��اني
به شهروندان ميباشند -3.ميني بوسراني :تعداد
 ۱۱محور ميني بوس در سطح شهر که در حال
حاضر در هر محور تعداد  ۱۵الي  ۲۵دستگاه در
حال فعاليت بوده که مجموعا تعداد  ۱۷۰دستگاه
ميني بوس در حال فعاليت ميباشند -4.پايانه
مسافربري ميدان گيل جهت خدمترساني به
مسافران آمادگي کامل داشته و نمازخانه و اتاق
اس��تراحت رانندگان جهت اسکان مسافران جا
مانده تجهيز گرديده است -5.تعداد  ۵دستگاه
خ��ودرو در قال��ب  ۱۰اکيپ جهت نظم دهي و
نظارت بر عملک��رد رانندگان تاکس��ي ،ميني
بوس ،اتوبوس و نظارت بر عملکرد پايانههاي
شهر رشت و جايگاههاي سوختگيري CNG
حضور  ۲۴س��اعته داشته و تا پايان بارش برف
و اتم��ام بحران حضور فعال در س��طح ش��هر
دارند -6.در راه آهن رشت ساعت  ۱۰:۴۵صبح
و  ۱۲:۱۵ظهر دو قطار ورود به رشت داشته که
در حال حاضر  ۶۰دس��تگاه تاکسي به صورت
آماده باش جهت خدماترس��اني به مسافران
حضور دارند .ضمنا يک دستگاه ميني بوس به
صورت گشت شبانه روزي با همکاري سازمان
فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي شهرداري رشت
جهت جمع آوري متکديان ،بي خانمانها و بي
سرپرست سرگردان اختصاص دارد.

اخبار

کلنگ پروژه بهسازي و ساماندهي فاز  ۱کوي عباره خرمشهر به زمين زده شد
زمين زده شد.معاون فني و امور زيربنايي
س��ازمان منطقه آزاد اروند در اين مراسم،
اظهار کرد :اين پ��روژه با اعتباري بالغ بر
 ١٣٠ميليارد ريال انجام خواهد شد.موعود
ش��مخاني گف��ت :در پروژه بهس��ازي و
س��اماندهي فاز يک کوي عباره خرمشهر
 ۱۵هزار متر مکعب بس��تر سازي  ،هفت
ه��زار و  ۵۰۰مترمکع��ب زيرس��ازي و
روس��ازي ۴۷ ،هزار متر مربع آسفالت۶ ،

اه�واز  :ليلا زرگانيان  -ام��روز در چهل و
يکمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي،
کلن��گ پ��روژه بهس��ازي و س��اماندهي
فاز ي��ک کوي عباره خرمش��هر به زمين
زده ش��د.طي آئيني با حض��ور مديرعامل
س��ازمان منطقه آزاد اروند ،معاون فني و
امور زيربنايي اين س��ازمان و تني چند از
مس��ئولين محلي کلنگ پروژه بهسازي و
س��اماندهي فاز  ۱کوي عباره خرمشهر به

ه��زار و  ۵۵۴متر طول ج��دول گذاري و
 ۳۰ه��زار مترمربع پياده رو س��ازي انجام
ميش��ود.وي همچني��ن اف��زود :الزم به
ذکر اس��ت در راس��تاي اهداف مشخص
ش��ده توسط هيئت مديره محترم سازمان
مبني بر اجراي کامل زيرساختهاي يک
محله و عدم تخريب تا حداقل پنج س��ال
به دليل موازي کاري و يا ناهماهنگيهاي
مرس��وم ،س��ازمان منطقه آزاد اروند طي

سال جاري پروژه تکميل شبکه فاضالب
معاب��ر همين محله را به انجام رس��انده و
پس از تکميل همه زيرساختها نسبت به
اقدامات روبنايي فعاليتش را معطوف کرده
است .در آخر قابل ذکر است که اين پروژه
جهت تامين زيرس��اختهاي اساسي يک
منطقه متاسفانه محروم و حاشيهاي شهر
در نظر گرفته ش��ده است که در راستاي
توزيع عادالنه منابع و توجه به نقاط کمتر

فاز نخست خط  Aمترو قم در سال ۹۹
به بهرهبرداري ميرسد

توسعه يافته محدوده ميباشد تا انشاءاهلل
با اين اقدامات ادامه دار ش��اخص س��طح
کيفي زندگي مردم ش��ريف ساکن در اين
منطقه ارتقاء يابد.

فرماندارشهرستان بدره :

پيشبيني  ۲۰شعبه اخذ راي در شهرستان بدره

ايلام -آذر يعقوبي�ان :آزادي با بيان اينکه انتخابات نماد
جمهوريت و مردم ساالري نظام اسالمياست ،گفت۲۰ :
شعبه اخذ راي در سطح اين شهرستان براي جمع آوري
آراي مردم در يازدهمين دوره انتخابات مجلس ش��وراي
اسالميپيشبيني شده است.
فرماندار شهرستان بدره در نشست خبري با اصحاب رسانه
و مطبوعات اين استان ،اظهار کرد :يکي از کارهاي مهم
در سطح شهرستان اجراي برنامه « ده گردشي» با حضور
مديران اس��تاني و شهرستان بوده اس��ت که در راستاي
اجراي اين برنامه ،همه روس��تاهاي س��طح شهرستان با
حضور مسئوالن اس��تاني بازديد شده و مشکالت مردم
اين مناطق روستايي از نزديک پيگيري گرديده تا خدمات
بيش��تري به مردم ارائه شود.يونس آزادي» با بيان اينکه
مي��ز خدم��ت در محل برگ��زاري نماز جمعه در س��طح
شهرستان برگزار شده است ،افزود :در برنامه ده گردشي
در اين شهرستان ،مشکالت و طرحهاي الزم براي رفع
مشکالت روستاهاي شهرس��تان در کميته برنامه ريزي
استان مطرح و تالش شده متناسب با مسائل و مشکالتي
که در روس��تاها وجود دارد بودجه شهرس��تان براي رفع
اين مش��کالت در نقاط مختلف توزيع شود.وي تصريح
کرد :در راس��تاي اجراي طرح س��پاس در س��طح استان
و تاکي��د اس��تاندار محترم تا کنون ب��ا  35خانواده معظم
شهداي شهرس��تان ديدار و سرکشي شده و همچنين با
خانوادههاي مددجو و نيازمند با حضور مسئوالن مربوطه
ديدار و پيگيري مسائل و مشکالت اين قشر صورت گرفته

است.فرماندار شهرستان بدره با بيان تعامل بسيار خوبي
بين مسئوالن ادارات و نهادهاي مختلف شهرستان وجود
دارد ،اف��زود :همه مس��ئوالن در کنار هم در تالش براي
خدمت به مردم هستند ،از ابتداي سال جاري تا کنون23
جلس��ه س��تاد تنظيم بازار در شهرس��تان تشکيل شده و
گشتهاي مشترک تنظيم باراز در سطح بازار شهرستان
انجام ميش��ود ،اتاق اصناف در س��طح شهرستان نيز به
زودي راه اندازي ميش��ود که نظارت دقيق تري بر بازار
انجام گيرد.آزادي بيان کرد :در زمينه پيگيري مشکالت
واحدهاي توليدي و خدماتي در ستاد تسهيل و رفع موانع

توليد شهرستان ،طرحهايي ارائه شده که با پيگيري انجام
گرفته هم اکنون اين واحدها فعال اس��ت ،کارخانه الکل
شهرس��تان بدره هم اکنون با اشتغالزايي  35نفر و توليد
روزانه  6هزار ليتر الکل با پيگيريهاي انجام شده در حال
فعاليت اس��ت و در صورت فعال شدن واحد بسته بندي،
اش��تغالزايي اين واحد توليدي ني��ز افزايش خواهد يافت.
وي با بيان اينکه پيش��رانهاي توس��عه شهرستان بدره
کشاورزي و گردشگري است ،يادآور شد :شهرستان بدره
از نظر جاذبهها و مکانهاي گردش��گري در سطح استان
ممتاز است و بايد در زمينه توسعه گردشگري بايد جدي

تر عمل ش��ود و در اين راستا طرح تامين زيرساختهاي
گردشگري در حاشيه سد سيمره تهيه شده است.فرماندار
شهرستان بدره گفت :در حال حاضر  ۱۶اداره داراي چارت
اداري ۱۴،اداره با نمايندگي در س��طح شهرستان مستقر
بوده و براي استقرار  ۷مورد نماينده ادارات ديگر در حال
پيگيري و رايزني هس��تيم.وي بيان کرد :پروژه پمپاژ آب
زرانگوش و تلخاب با پيشرفت  ۸۵درصدي در دست اقدام
هستند که اميد اس��ت تا هفته دولت سال آينده به بهره
برداري برسند و همچنين پروژه تامين آب هند ميني در
صورتي که مشکالت اعتباري اين پروژه رفع شود حدود
۵۰درصد اراضي شهرستان بدره آبي خواهد شد.فرماندار
شهرستان بدره خاطرنشان کرد :انتخابات نماد جمهوريت
نظام اسالمياس��ت ،همه بايد در راس��تاي تقويت دوبال
جمهوريت و اسالمت نظام تالش کنيم،هدف ما برگزاري
انتخابات س��الم ،قانوني و با حضور گس��ترده مردم است
و خوش��بختانه يک تعامل بسيار خوب قانوني بين دست
اندرکاران انتخابات در شهرستان وجود دارد.آزادي با بيان
اينکه  20ش��عبه اخذ راي در سطح شهرستان پيشبيني
شده است ،گفت :از اين تعداد  6شعبه شهري و  14شعبه
روستايي است ،از ظرفيت بزرگان و معتمدين شهرستان
نيز براي برگزاري باشکوه انتخابات استفاده ميشود ،تاکيد
ما بر رقابت سالم در انتخابات است و نامزدهاي انتخاباتي
ب��ه گونهاي برنام��ه ريزي کنند که برنامهه��ا ،نظرات و
ديدگاهه��اي خود را بيان کنند و بدون هر گونه تخريبي،
فضاي رقابت سالميدر جريان اتخابات ايجاد شود.

با حضور معاون پارلماني رئيس جمهور

عمليات اجرايي پست  ۴۰۰کيلو ولت دشت آزادگان آغاز شد

اه�واز  :محمود فرج -با حض��ور معاون پارلماني رئيس
جمهور ،عمليات اجرايي احداث پس��ت برق  ۴۰۰کيلو
ولت دش��ت آزادگان و ورود و خ��روج خط  ۴۰۰کيلو
ولت گتوند_ مهزيار در اين پست ،آغاز شد.مديرعامل

شرکت سهاميبرق منطقهاي خورستان در آيين کلنگ
زني اين پس��ت که با حضور حس��ينعلي اميري معاون
پارلماني رئيس جمهور ،قاس��م ساعدي نماينده مردم
دشت آزادگان در مجلس و غالمرضا شريعتي استاندار
خوزس��تان برگزار ش��د ،گفت :فاز اول اين پست ۲۰۰
م��گا ولت آمپ��ر ظرفيت دارد و در ط��رح دائم تا ۶۰۰
مگا ولت آمپر افزايش پيدا خواهد کرد.محمود دش��ت
ب��زرگ اظهار ک��رد :ورود و خروج خط  ۴۰۰کيلو ولت
گتوند به مهزيار در اين پس��ت ني��ز  ۴۶کيلومتر مدار
ط��ول دارد.وي ب��ا بيان اينکه ارزش س��رمايه گذاري
اي��ن پ��روژه  ۱۸۷ميليارد توم��ان خواهد ب��ود؛ افزود:
در افق مي��ان مدت  ۱۱پروژه را براي منطقه دش��ت

مساعدت مالي ۲۳هزارحاميبه ايتام
تحت پوشش کميته امداد استان مرکزي

مرک�زي _ حام�د ن�وروزي :
مديرکل کميته امداد اس��تان
مرک��زي گفت :طي  ۱۰ماهه
س��الجاري بيش از  ۲۳هزار
حام��يدر اس��تان مرکزي به
ايتام تحت پوشش کميته امداد
کم��ک مالي ک��رده اند .قنبر
موسي نژاد با بيان اينکه طرح اکرام ايتام از طرحهاي
موفق کميته امداد است ،اظهار داشت :جذب  ۲۰هزار
حاميبراي کودکان نيازمند شامل ايتام و محسنين با
هدف امداد براي شمار بيشتري از کودکان نيازمند در
اين اس��تان هدفگذاري شده است.مدير کل کميته
امداد استان مرکزي افزود :طي  ۱۰ماهه سالجاري

 ۲۳هزار و  ۴۷۸حاميحمايت از
 ۱۹۹۹فرزند يتيم و  ۵۰۲۸فرزند
مش��مول تحت حمايت طرح
محسنين را در استان مرکزي
عهدهدار ش��ده اند.موسي نژاد
عنوان کرد :خيران و نيکوکاران
در سراسر اس��تان ميتوانند با
حداقل ماهيانه  ۱۰هزار تومان حاميفرزندان نيازمند
ش��وند.مدير کل کميته امداد اس��تان مرکزي ضمن
قدردان��ي از خيران و حاميان ايتام در اس��تان گفت:
طي  ۱۰ماهه سال جاري  ۱۵ميليارد و  ۶۵۶ميليون
تومان توسط حاميان به ايتام و کودکان مشمول طرح
حمايتي محسنين کمک شده است

آزادگان تعري��ف و برنامه ريزي ک��رده ايم که ارزش
اعتباري اين پروژهه��ا  ۶۳۰ميليارد تومان خواهد بود.
مديرعامل ش��رکت برق منطقهاي خوزستان تصريح
کرد :با بهره برداري از اين پست منطقه دشت آزادگان
درصد بارگيري از تاسيس��ات منطقه به زير  ۵۰درصد
ميرسد که رقمياستاندارد است و قابليت اطمينان در
شبکه ايجاد خواهد کرد.دشت بزرگ اضافه کرد :براي
تابستان س��ال آينده يک دستگاه پست سيار را نيز در
منطقه سوس��نگرد اجرايي خواهيم کرد و يک دستگاه
از  ۱۵دستگاه پست جي آي اس خوزستان ،در منطقه
سوسنگرد برنامه ريزي شده که انجام شود.وي با بيان
اينکه با بهره برداري از اين پروژهها معادالت انرژي در

منطقه تغيير خواهد کرد و چهره جديدي به خود خواهد
گرفت؛ تاکيد کرد :به دنبال اين ظرفيت سازي شرايط
براي ايجاد صنايع نيز تسيهل خواهد شد و اين آمادگي
را داري��م تا تمام نيازهاي اين منطقه به انرژي برق را
پوشش دهيم.معاون پارلماني رئيس جمهور نيز در اين
آيين گفت :امروز پروژهاي بس��يار حياتي براي توسعه
منطقه کلنگ زني شده و با بهره برداري از اين پروژه
شاهد شتاب توسعه در منطقه دشت آزادگان که مکان
مقدسي اس��ت ،خواهيم بود.حس��ينعلي اميري افزود:
با توس��عه زيرس��اختهاي برق ،صنعت نيز در منطقه
توس��عه پيدا ميکند و به تبع آن اشتغال نيز در منطقه
ايجاد خواهد شد.

 ۱۷هزار و  ۶۴۰متر مربع به فضاهاي
آموزشي استان مرکزي افزوده شد

مرک�زي  -حام�د ن�وروزي  :مدي��رکل
نوس��ازي ،توس��عه و تجهي��ز مدارس
اس��تان مرکزي گفت ۱۷ :هزار و ۶۴۰
مت��ر مربع فضاي آموزش��ي در س��ال
جاري به وس��عت مدارس اين اس��تان
افزوده ش��د که بخش مهمياز آن در
دهه مبارک فجر بهرهبرداري و تحويل
آموزش و پرورش ش��ده است«.حسين محمدي» افزود۱۰ :
ه��زار و  ۴۲۱متر مرب��ع در قالب  ۱۶طرح آموزش��ي و ۸۰
کالس درس با اعتباري بالغ بر  ۲۴۵ميليارد ريال همزمان با
دهه مبارک فجر به بهره برداري رس��يد.وي ادامه داد :هفت
هزار و  ۲۱۹متر مربع نيز در قالب هشت طرح و  ۵۴کالس
درس ب��ا اعتباري بالغ بر  ۱۴۰ميليارد ريال از ابتداي س��ال

جاري تاکنون تکمي��ل و به اداره کل
آم��وزش و پ��رورش اس��تان مرکزي
تحويل شدهاس��ت.مديرکل نوسازي،
توسعه و تجهيز مدارس استان مرکزي
خاطرنش��ان ک��رد ۸۸۰ :ميليارد ريال
اعتبار امسال از محل اعتبارات استاني
و ملي به اداره کل نوس��ازي و تجهيز
مدارس استان اختصاص يافتهاست.محمدي افزود :عمليات
اجرايي  ۸۷طرح نيمه تمام آموزشي نيز در قالب  ۷۵۹کالس
با زيربناي  ۹۷هزار و  ۴۹۶مترمربع با پيشرفت فيزيکي ۵۰
درصد در اس��تان مرکزي در دس��ت اقدام است ۲۰۸ .هزار
دانش آموز در  ۲هزار و  ۱۰۷مرکز آموزشي با هشت هزار و
 ۲۷۸کالس درس به تحصيل اشتغال دارند.

مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايي استان مرکزي بيان کرد؛

بهره برداري از  ۲۵پروژه آبرساني روستايي در استان مرکزي طي دهه فجر

مرکزي  -حامد نوروزي  :مدير عامل شرکت
آب و فاضالب روس��تايي اس��تان مرکزي
گفت ۲۵ :پروژه آبرس��اني در روس��تاهاي
استان مرکزي تا پايان دهه فجر سال جاري

مورد بهره ب��رداري قرار ميگيرد.يوس��ف
عرفاني نسب در گفت و گو با ضمن اعالم
خبر فوق اظهار داشت :براي اين  ۲۵پروژه
در مجموع اعتباري بالغ بر  ۳۰۰ميليارد ريال
اعتبار هزينه شده است.مدير عامل شرکت
آب و فاضالب روس��تايي اس��تان مرکزي
ادامه داد :اين پروژههاي آبرساني روستايي
در  ۹شهرستان اس��تان مرکزي اجرا شده

اس��ت و با بهره برداري از آنها بس��ياري از
ساکنين روستاها از مزاياي اين طرحها بهره
مند ميش��وند .عرفاني نسب خاطر نشان
کرد :با اجراي پروژههاي آبرساني روستايي
سال جاري در استان مرکزي ۴۹ ،روستا در
شهرستانهاي مختلف با مجموع جمعيت
بالغ ب��ر  ۱۳هزار و  ۳۵۰نف��ر از نعمت آب
سالم برخوردار ش��دند.مدير عامل شرکت

آب و فاضالب روس��تايي اس��تان مرکزي
پيرامون عملياتهاي اجرايي صورت گرفته
براي انجام اي��ن پروژهها عنوان کرد :حفر
 ۵حلقه چاه ،اج��راي  ۱۸۴کيلومتر خطوط
انتقال و شبکه توزيع آب ،احداث  ۲۳مخزن
ذخي��ره آب ب��ه حج��م  ۳۶۷۰متر مکعب،
احداث يک ب��اب تصفيه خانه آب و نصب
يک هزار و  ۷۱۳فقره انش��عاب جديد آب،

از جمله اين عملياتهاي اجرايي محسوب
ميشود.گفتني اس��ت ،همزمان با چهل و
يکمين سالگرد فجر انقالب اسالميايران،
يک هزار و  ۱۹۶پروژه عمراني ،اقتصادي،
فرهنگي ،خدماتي و… در استان مرکزي
افتتاح و ي��ا کلنگزني ميش��ود که بهره
برداري از اين طرحها ايجاد  ۱۰هزار شغل
را به همراه دارد.

افتتاح  14500ميليون ريال پروژههاي آب وفاضالب شهرستان سياهکل با حضور استاندار گيالن

گيلان  :به گ��زارش دفتر رواب��ط عموميو
آم��وزش همگاني ش��رکت آب و فاضالب
اس��تان گي�لان ،باحضور اس��تاندار گيالن
و مديرعام��ل آبف��اي گي�لان پروژههاي
ام��ور آبف��اي س��ياهکل  14500ميلي��ون
ري��ال در دهه مبارک فج��ر افتتاح گرديد.
دهدار مدير امور آبفاي س��ياهکل با ارسال

اي��ن خب��ر گف��ت :پروژههاي ام��ور آبفاي
س��ياهکل از قبيل پروژه خري��د و نصب و
راه ان��دازي پکي��ج فاضالب مس��کن مهر
 76واح��دي س��ياهکل بااعتب��اري بالغ بر
 6500ميليون ري��ال و بصورت نمادين فاز
اول پ��روژه اصالح خط انتقال و بهس��ازي
و بازس��ازي چشمههاي ديلمان و اسپيلي با

اعتباري بالغ بر 5000ميليون ريال و پروژه
محصورسازي چاهها و مخازن ذخيره شهر
ديلمان و اس��پيلي با اعتباري بالغ بر3000
ميليون ريال و جمعا به مبلغ  14500ميليون
ريال باحضور اس��تاندار گيالن و مديرعامل
آبف��اي گيالن در دهه مب��ارک فجر افتتاح
گردي��د.وي در گزارش خود آورده اس��ت:

س��يد محسن حس��يني رئيس هيأت مديره
و مديرعام��ل آبفاي گيالن در اين افتتاحيه
فاضالب
اظهار داش��ت با راه اندازي پکيج
ِ
مس��کن مه��ر  76واح��دي س��ياهکل که
ظرفيتي برابر  50متر مکعب دارد ،مش��کل
زيس��ت محيطي منطقه بر طرف ميش��ود
که ب��ا افزايش توان تجزيه آن ،مجتمع 56

واحدي سيمرغ را نيز پس از اجراي سيستم
لوله گذاري فاضالب داخل محوطه توسط
ساکنين تحت پوشش قرار خواهد داد.زارع
استاندارگيالن نيز در بياناتي کوتاه از تالش
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان گيالن در
راستاي افزايش ظرفيت تامين آب و حذف
فاضالب از محيط زيست مردم تقدير کرد.

قم -زينب اکبرزاده -مديريت ش��هري امروز
با وجود مس��ائلي از قبيل ناپايداري اقتصادي
و ک��م ش��دن اختي��ارات ش��ورا ب��ه يکي از
چالشهاي حوزه مديريت تبديلش��ده است،
چالشي که بايد گفت ش��وراي اسالميشهر
و ش��هرداري قم با همکاري و همافزايي که
داش��تهاند توانس��تهاند آن را مديريت کرده و
عملکرد مثبتي نسبت به ساير شهرداريهاي
کشور ارائه دهند .به پايان رساندن پروژههاي
عمراني و تدوين برنامه  5س��اله و همچنين
اجراي گامبهگام آن س��ندي بر اين مديريت
بوده و با وجود تأخيرهاي ايجادشده در افتتاح
پروژهها به علت نوسانات ارز و بعض ًا انصراف
پيمانکارها در مراحل مختلف هنوز شهرداري
بر اج��راي برنامههاي خود ثابتقدم اس��ت.
عبداهلل جاللي رئيس ش��وراي اسالميشهر
قم به تبيين اين برنامهها پرداخت و بخش��ي
عملکرد پنجمين دوره ش��وراي اسالميشهر
قم را تشريح کرد.رئيس شوراي اسالميشهر
قم با اشاره به پايان سال دوم فعاليت پنجمين
دوره ش��وراي اسالميشهر قم ،اظهار داشت:
دومي��ن س��ال از عملکرد ش��وراي پنجم را
پشت سر گذاشتهايم و وارد سال سوم خدمت
شدهايم ،طبيعي است پايان هرسال مروري بر
ابعاد مختلف خدماتي که در ش��هر ارائهشده
داشته باشيم و با بررسي سياستهاي آتي در
صورت نياز م��وارد مدنظر بازنگري و اصالح
شود .رئيس شوراي اسالميشهر قم به تشريح
برنامه پنجساله پرداخت و افزود :ازآنجاييکه
شهر مقدس قم داراي برنامه پنجساله با افق
 1400و برنامه بلندمدت با افق  1414است،
برنامههاي س��اليانه بر اساس افق پنجساله و
 20س��اله تعري��ف و در قالب اليحه از طرف
شهرداري به شورا فرستادهشده و به آن بودجه
اختصاص داده ميش��ود .جاللي کمبودهاي
ش��هر قم را در حوزههاي عمراني و فرهنگي
موردتوجه قرارداد و گفت :در ش��رايط سخت
اقتصادي با مديريت منابع و کاهش هزينهها
و افزايش سهم پروژههاي عمراني سعي شده
تا کاستيها برطرف شود ،بهگونهاي که امروز
نسبت هزينه جاري به هزينه عمراني بيست
به هش��تاد درصد اس��ت ،اين مهم بيانگر آن
است که مجموعه مديريت شهري به انجام
پروژههاي عمراني که منجر به توسعه شهر و
رفع کاستيها است همت ويژهاي دارد.وي با
اشاره به نظم برگزاري جلسات ،بيان کرد :بحث
نظم دهي به جلسات رسمي ،کميسيونهاي
تخصصي ،جلسات هيئترئيسه و کميسيون
تلفي��ق يکي از اتفاقات شايس��ته ب��وده و در
اين جلس��ات است که رس��يدگي به لوايح و
مطالبات مردميدر کمترين زمان انجامش��ده
است .رئيس ش��وراي اسالميشهر قم ادامه
داد :شفافس��ازي از اصول موردتوجه شوراي
پنجم اس��ت و ام��روز ميتواني��م ادعا کنيم
که در اين مس��ير توفيقات مهميداش��تهايم،
جلسات رسميش��وراي اسالميشهر مقدس
ق��م بهصورت رس��ميپخش و خبرنگاران با
همه گرايشهاي سياسي و اجتماعي حضور
دارند و هيچ موضوعي از مردم مخفي نيست.
توزيع عادالنه امکانات و خدمات در شهر قم
جاللي به موض��وع عدالت در توزيع منابع در
مناطق هشتگانه شهر مقدس قم نيز اشاره و
تصريح کرد :عدالت در توزيع عادالنه امکانات
و خدم��ات بايد بهگونهاي باش��د ک��ه بتواند
همسطح سازي را در مناطق مختلف شهري
ايجاد کنيم و ش��وراي پنجم در اين حوزه نيز
مناطق شش
توفيقاتي قابلتوجه داشته و بهجز
ِ
و بخشي از منطقه دو ،ساير مناطق به سطح
قابلتوجهي از خدمات رفاهي رسيده است.
افتتاح و بهره برداري از 40پروژه
مخابراتي در دهه فجر امسال

ق�م -زينب اکب�رزاده -مهن��دس دهناد مدير
مخاب��رات منطق��ه قم گف��ت  :در دهه فجر
امسال  40پروژه مخابراتي با اعتباري بالغ بر
 66ميليارد ريال افتت��اح و مورد بهره برداري
قرار ميگيرد.وي با اشاره به فعاليتهاي صورت
گرفته توسط مخابرات استان در سنوات گذشته
گفت :دردهه فجر امسال  40پروژه مخابراتي
ش��امل اجراي فيبر نوري جه��ت ارتباط 10
س��ايت بي تي اس تلفن هم��راه اول ونصب
و راه اندازي  3دس��تگاه کافوي نوري ،اجراي
 WDMجهت افزايش س��رعت ارتباطات
س��يار و ثابت و ديتا  ،نصب و راه اندازي يک
س��ايت بي تي اس تلفن هم��راه مورد بهره
ب��رداري قرار ميگيرد.وي همچنين با اش��اره
به آغاز عمليات اجراي��ي برخي از پروژههاي
مخابراتي در دهه فجر امسال گفت :عمليات
اجرايي نصب و راه اندازي سايت بي تي اس
بلوار مرجعيت و  5دستگاه کافوي نوري آغاز
ميشود.مهندس دهناد مدير مخابرات منطقه
قم اضافه کرد  :تکميل و توس��عه شبکه 4G
در سطح استان و همچنين توسعه شبکه 3G
در  17روس��تاي استان نيز بخشي از خدمات
مخابرات منطقه قم اس��ت که در طول دهه
فجر امسال در قم اجرا و تا قبل از پايان دولت
دوازدهم به بهره برداري خواهد رسيد.

