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حال اجراست

تامین پایدار آب شرب  90روستای شهرستان سمیرم

مدیر آبفای منطقه سمیرم اعالم کرد :در حال
حاضر آب شرب  90روستای تحت پوشش
آبفای سمیرم از طریق  16دهنه چشمه و 38
فقره چاه به صورت پایدار امین می ش��ود و
آبرسانی به هیچ روستای تحت پوشش آبفا
سمیرم به صورت سیار انجام نمی گیرد .مجید
صابری بیان کرد :هم اکنون از  38حلقه چاه،
 28حلقه ی آن در مدار بهره برداری قرار دارد
و دب��ی چاه ها  15لیتر در ثانیه اس��ت .وی

اختالف ارتفاع در مناطق مختلف سمیرم را تا
بیش از  2هزار متر اعالم کرد و اظهار داشت:
برای اینکه آبرسانی پایدار به تمام روستاهای
تحت پوش��ش آبف��ا س��میرم در ارتفاعات
مختلف انجام گیرد 48 ،ایستگاه پمپاژ احداث
و راه اندازی ش��ده اس��ت تا بدین ترتیب آب
شرب روستاییان بدون کوچکترین وقفه ای
تامین گردد .مدیر آبفای منطقه سمیرم هدر
رفت آب در روس��تاهای سمیرم را  45درصد

دانست و بیان داش��ت :میزان هدر رفت آب
در روستاهای سمیرم باال است و مقرر گردیده
است که با اصالح شبکه فرسوده ،این رقم
کاهش یابد .صابری گفت :از ابتدای س��ال
تاکنون بیش از  12کیلومتر اصالح ش��بکه
فرسوده در دستور کار قرار گرفت و پیش بینی
می شود در ماه های آینده با تامین اعتبارات
الزم این رقم افزایش یابد .این در حالیست که
در  2سال گذشته بیش از  70کیلومتر شبکه

فرس��وده آب در روستاها اصالح و بازسازی
ش��ده اند .وی شناسایی انشعابات غیر مجاز
را نیز یکی از اولویت ها در روس��تاها دانست
و تصریح ک��رد :به منظور کاهش هدر رفت
آب و نیز کاهش سرانه مصرف در روستاها،
شناسایی انشعابات غیر مجاز در اولویت قرار
گرفته است .مدیر آبفای منطقه سمیرم کیفیت
آب ش��رب روستاها در سمیرم را نیز مطلوب
ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت :آب شرب

مشوقهای ویژه برای شتابدهندهها
در نظر گرفته شود

سمیرم از کیفیت بس��یار مطلوبی برخوردار
است ،با این وجود آب شرب روستاها به طور
مستمر مورد پایش میکروبی و شیمیایی قرار
می گیرد و س�لامت آن مورد تایید دستگاه
های ذیصالح می باشد.

تولیت آستان قدس رضوی

دایره مشورت و همفکری آستان قدس محدود به جریان یا افراد خاصی نخواهد بود
مشهد مقدس سمیرا رحمتی-معاون سرمایه
گذاری و تامین منابع اداره کل میراثفرهنگی،
ی خراسانرضوی از
گردشگری و صنایعدس��ت 
اج��رای  ۱۶۴پروژه اقامتی در مش��هد خبر داد.
احمد دیناری با اعالم این خبر افزود :احداث هر
متر مربع هتل در شهر مشهد به طور میانگین
بین  ۶تا  ۱۰میلیون تومان هزینه دارد .وی ادامه
داد :هزینه ساخت هتل بر اساس درجات مختلف
و نوع واحد اقامتی هتل ،هتلآپارتمان ،مهمانپذیر
و  ...متغیر است .دیناری تصریح کرد :این میزان
سرمایهگذاری بر اس��اس بررسیهای میدانی
پروژههای در حال ساخت و بدون در نظر گرفتن
هزینههای مربوط به خرید زمین ،برآورد ش��ده
است .وی گفت :هر اندازه که محل احداث هتل
از حرم مطهر فاصله میگیرد ،هزینههای احداث
به ازای هر متر مربع کاهش پیدا میکند .دیناری
اظهار کرد :زمانی که پروژههای سرمایهگذاری
موفق به اخد مجوز و پروانه میش��وند به دلیل
ارزش افزوده ایجاد شده ،قیمت آنها نیز چندین
براب��ر افزایش پی��دا میکند .معاون س��رمایه
گذاری و تامین منابع اداره کل میراثفرهنگی،
ی خراسانرضوی گفت:
گردشگری و صنایعدست 
در حال حاضر ارزش ساختمانهای مجاور حرم
ب��ا کاربری تجاری  -اقامت��ی به متری  ۱۵۰تا
 ۲۰۰میلیون تومان هم می رسد.

مشهد مقدس سارا رحمتی-تولیت آستان قدس رضوی
با بیان اینکه در استفاده از نقطه نظرات افراد و بهره گیری
از پشنهادات ایدهها و طرحهای خوب هیچ ممیزی قائل
نیس��تیم گفت :دایره مش��ورت و همفکری آستان قدس
محدود به یک جریان یا افراد خاصی نخواهد بود.
حجتاالسالموالمس��لمین احمد مروی در جلسه معارفه
مدیر عالی حرم مطهر رضوی و رئیس جدید دفتر تولیت
آستان قدس رضوی ،با اشاره به ابالغ ساختار جدید آستان
قدس رضوی ،توضیح داد :طی مطالعات و بررس��یهای
فراوان و مش��ورت با صاحبنظران امر ،کلیه مجموعهها
و بخشهای کاری آس��تان ق��دس رضوی در ذیل چهار
بخش تخصصی ش��امل ح��رم مطهر ،بنی��اد بهرهوری
موقوفات ،س��ازمان علم��ی و فرهنگی و بنی��اد کرامت
رضوی قرار گرفته اس��ت .وی با بیان اینکه در س��اختار
جدید مس��ئولیت اماکن متبرکه رضوی برعهده مدیریت
عالی حرم مطه��ر خواهد بود ،ابراز کرد :تمام بخشهای
درگی��ر در حوزه حرم مطهر زیر نظ��ر این مدیریت ادامه
فعالیت خواهند داد .حجتاالسالموالمس��لمین مروی با
بیان اینکه ش��ورای راهبردی موقوفات ،ش��ورای علمی
و فرهنگ��ی و هیئتمدیره بنی��اد کرامت رضوی از دیگر
بخشهایی است که در ساختار جدید تشکیل شده ،عنوان
کرد :دو هیأت امنای دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،امام

ادیبی:

آغاز جهش سوم صنعت پتروشیمی با تکمیل طرحهای توسعهای

اماکن ورزشی ایالم تا اطالع ثانوی
تعطیل شد

مظفر علی ش��ایی مدی��ر کل ورزش و جوانان
اس��تان ایالم  ،گفت :بر حس��ب مصوبات ستاد
استانی مبارزه با کرونا به علت شیوع و گسترش
شدید کرونا ویروس و وضعیت قرمز استان ایالم،
فعالیت در کلیه رش��تههای مختلف ورزش��ی و
باش��گاههای ورزشی( دولتی و خصوصی) از ۱۵
تیر تا اط�لاع ثانوی تعطیل اس��ت .وی افزود:
هرگونه تخلف و بازگش��ایی مکان ورزش��ی به
اداره کل ورزش و جوان��ان اعالم خواهد ش��د و
با افراد متخلف برخورد قانونی خواهد شد .مدیر
کل ورزش و جوان��ان اس��تان ای�لام ،ادامه داد:
زمان فعالیت دوباره باشگاهها ،سالنهای ورزشی
و… با دس��تورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا
اعالم خواهد ش��د و نمیتوان زمان قطعی برای
بازگشایی این مجموعهها اعالم کرد .وی با بیان
اینکه تاکنون مورد مثبتی به کرونا بین ورزشکاران
مشاهده نشده است ،افزود :این امر مهم به سبب
همکاری باشگاهداران ،مربیان ،ورزشکاران و به
طور کلی جامعه ورزش��ی اس��تان از زمان آغاز
شیوع ویروس کرونا در سطح استان بوده است.
به گفتهی علیش��ایی ،هم اکنون  ۴۰۰باشگاه
خصوصی و دولتی در سطح استان فعال است.
جلسه ستاد مبارزه با ویروس کرونا
شهرداری کوهسار

رضا(ع) و بیمارس��تان رضوی ،براساس قانون در فعالیت
های خود از خردجمعی بهره مند خواهند شد .وی با اشاره
به تشکیل ش��ورای راهبردی موقوفات ،شورای علمی و
فرهنگی و هیئتمدیره بنی��اد کرامت رضوی با تأکید بر
اینکه تصمیمات کالن آستان قدس رضوی بر اساس خرد
جمعی اتخاذ میشود ،تصریح کرد :در تصمیمات اساسی،

هیچگاه به صورت فردی تصمیم نگرفت ه و با مجموعههای
مختلف مشورت کردهایم و این شوراها و هیئتهای امنا
نیز بر اساس همین رویکرد و باهدف استفاده ظرفیتهای
مختلف تش��کیل شده اس��ت .حجتاالسالموالمسلمین
مروی افزود :ساختار جدید میتواند کار را تسهیل ،تسریع
و همافزایی و همکاری میان بخش��ی را ارتقا و نظارت را

تس��هیل کرده و از بروکراسیهای دس��ت و پاگیر اداری
جلوگی��ری کند .وی افزود :هیچگاه خ��ود را تنها محدود
به مشورت با این شوراها و هیئتهای امنا نخواهیم کرد،
هرکس��ی با هر سلیقه سیاس��ی و فکری ،اگر ایدهای در
خصوص حوزههای کاری آستان قدس رضوی داشت ،از
آن استقبال میکنیم و حقیقت ًا خود را نیازمند به مشورت
میدانیم .وی عنوان کرد :آستان قدس رضوی متعلق به
تمام مردم اس��ت ،همه باید در اینجا احساس کنند نقش
و سهمی دارند ،اینجا هیچکسی نباید خود را بیگانه ببیند
و لذا انتظار داریم مردم خادمان خود را از طریق راه های
ارتباطی مختلف بویژه سامانه  138از نظرات ،انتقادات و
پیش��نهادات خود بهره مند گردانند .تولیت آستان قدس
رضوی بر همافزایی و همکاری تمام بخشهای آس��تان
ق��دس رضوی با مدیری��ت حرم مطهر تأکی��د و عنوان
کرد :مهمترین رس��الت آس��تان قدس رض��وی در حوزه
ه��ای مختلف فرهنگی ،اجتماع��ی و اقتصادی توجه به
مقوله»زائر و زیارت» اس��ت و حتی این پاس��خ به سوال
بس��یاری از افراد نسبت به فعالیت های اقتصادی آستان
قدس است که اگر آستان قدس ورودی هم به حوزه های
اقتصادی داش��ته است با هدف تسهیل گری امر زیارت،
خدمت شایسته به زائران امام رضا(ع) و حفظ و نگهداری
بارگاه نورانی و ملکوتی بوده است.

اه��واز  :لیال زرگانیان -شس��ت خب��ری مدیر عامل
س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با اصحاب
رس��انه در فضای تخصص��ی و حرف��های ،با حضور
تعداد قاب��ل توجهی از خبرنگاران و اصحاب رس��انه

شهرس��تان بندر ماهش��هر برگزار شد .این نشست د ر
آستانه ۲۳مین سالگرد تاسیس منطقه ویژه اقتصادی
پتروش��یمی و حول مهمتری��ن محورهای موضوعی
فعالیتها و عملکرد منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی
ش��کل گرف��ت .ایف��ای نق��ش مس��ئولیت اجتماعی
ش��رکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه خصوص ًا در
مقابله و پیش��گیری از بیماری کرونا ،آخرین وضعیت
فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ،طرح های
در دست اقدام باالدستی میان دستی و صنایع تکمیلی
منطقه در آستانه جهش سوم صنعت پتروشیمی کشور
و در نهایت اقدامات و فعالیتهای حوزه کار و خدمات
اش��تغال منطقه ویژه از محورهای این نشست خبری

بودند .در این نشست ،سید امید شهیدی نیا ،مدیرعامل
س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ،با تیمی ۵
نفره از مدیران و روسای واحدهای تخصصی خود ،د ر
میان خبرنگاران حضور یافت و پاس��خگوی سواالت
ایش��ان بود .د ر این مراس��م ،افزون ب��ر  ۲۵خبرنگار
خبرگزاری های رس��می ،صدا و سیما ،رادیو ،روزنامه
ه��ا ،پایگاهه��ا و وب س��ایتهای خبری شهرس��تان
بندرماهشهر حضور داشتند .سرپرست روابط عمومی
س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ،گفت :ما
در رویکردی جدید ،در نظر داریم نشس��تهای رس��انه
ای را ب��ه ص��ورت دوره ای و در طول س��ال برگزار
نمایی��م .محس��ن ادیبی اف��زود :این رواب��ط عمومی

اعتقاد دارد ارزش اطالع رس��انی ،پاسخگویی ،شفاف
س��ازی موضوعات خبری و توضیح به افکار عمومی
در خصوص س��واالت و ابهامات مرتبط با فعالیتهای
منطقه ،کمتر از اصل فعالیتها نیست .وی ،خاطرنشان
کرد :خبرنگاران از اجزای اصلی جریان اطالع رسانی
در جامعه هس��تند و تالشهای ایشان ،از طریق تبیین
حقیق��ت به اس��تقرار عدال��ت کمک میکن��د .ادیبی
تصریح کرد :د ر آغاز جهش س��وم صنعت پتروشیمی،
امیدواریم با تکمیل طرحهای توسعه ای ،در آینده ای
نزدیک ش��اهد ش��کوفایی و رونق بیشتر این صنعت
ارزش آفری��ن در منطقه باش��یم و ب��رای نیل به این
هدف ،نقش رسانه ها بسیار موثر و کارآمد خواهد بود

جلوگیری از هدررفت  ۵۰۰۰مترمکعب آب آشامیدنی در اهواز

مهار شکستگی در خط انتقال  ۱۰۰۰آب حیات

مدی��ر اداره آب حی��ات از مهار شکس��تگی خط انتق��ال  ۱۰۰۰میلیمتر اب
آشامیدنی توسط کارکنان این اداره و جلوگیری از هدررفت  ۵۰۰۰مترمکعب
آب در طول شبانه روز خبر داد .محمد مهدیزاده با تاکید بر اینکه همکارانش
در  ۴۸ساعت کار مستمر در گرمای  ۵۰درجه اهواز ،افتخار دیگری افریدند،
اظهار داش��ت :با دریافت گزارش از افراد محلی مبنی بر بروز شکس��تگی،
کنترل و بررسی دبی ورودی به مخازن اهواز و پایش خط ،صحت شکستگی
که توسط بیل مکانیکی و اقدام افرادی ناشناس بوجود آمده بود تأیید و پس
از اعزام اکیپ و تجهیزات مورد نیاز عملیات اصالح آغاز شد .وی اضافه کرد:
پس از حدود  100متر مکعب خاکبرداری توسط بیل های مکانیکی بوم بلند
و ایجاد ترانش��ه ای بزرگ ؛ محل دقیق شکستگی شناسایی و مرحله برش

خط  1000میلیمتر فوالدی آغاز شد .مهدیزاده با اشاره به افزایش سختی کار
بعل��ت گرمای هوا و رعایت طرح فاصله گذاری بدلیل بیماری کرونا ،تصریح
کرد :پرس��نل س��ختکوش آب حیات در این شرایط کار مونتاژ و آماده سازی
قطعات جایگزین را با سرعت انجام داده وبا استفاده از توان و تجربه کارکنان
و کارشناس��ان آب حیات و به لطف خدا با کمترین زمان ممکن شکس��تگی
اصالح و خدمات رس��انی به حالت اولیه برگش��ت  .مدیر اداره آب حیات در
توضیح مدت زمان اجرای عملیات ببان کرد :اگر چه این عملیات  ۴۸ساعت
پی در پی ادامه داش��ت اما به منظور رفاه حال مش��ترکین محترم خاموشی
تاسیس��ات فقط  ۱۶س��اعت بود و مابقی ساعات اجرای عملیات با تمهیدات
کارشناسان این امور همزمان با انتقال آب صورت میگرفت  .مهدیزاده ضمن

اعالم مجدد ویژگی های خط و تاسیس��ات آب حیات ش��امل  ۲۲۷کیلومتر
خط انتقال به قطر ۱۰۰۰میلیمتر ؛ حوضچه های متعدد وعبور خط از مناطق
ش��هری و روستایی از شوش��تر تا آبادان و وظیفه آبرسانی به شهرهای اهواز
؛ش��هر رامین ؛ کارون ؛ شیرین شهر و صنایع مهم اعالم کرد ؛ کارکنان آب
حیات با تمام وجود وظیفه خطیر سقایی را انجام میدهند و البته بر این وظیفه
افتخ��ار میکنند  .مدیر آب حی��ات در پایان گفت  :خط آب حیات در ورودی
ش��هر اهواز به دو بخش کمربند غربی و شرقی تقسیم میشود که شکستگی
اخیر در خط کمربند ش��رقی و محدوده پشت فرودگاه اهواز پیش آمده بود و
با تالش مجموعه آب حیات از هدر رفت  ۵۰۰۰مترمکعب آب در شبانه روز
جلوگیری شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

حفاظت از حریم راهها وحل مشکالت رانندگان اولویت اصلی باشد

به گزارش واحد خبر ش��هر کوهس��ار اس��تان
الب��رز به نق��ل از روابط عمومی ش��هرداری و
شورای اسالمی شهر س��تاد مبارزه با ویروس
منحوس کرونا در شهرداری کوهسار تشکیل
جلس��ه داد .در این جلسه که در سالن جلسات
باحضوررئیس س��تاد  ،مهندس مجید عظیمی
ش��هردار  ،مهن��دس جمعدار رئیس ش��ورای
اسالمی ش��هر  ،معاون اداری مالی  ،مسئول
حراس��ت  ،مسئول بازرس��ی  ،مسئول مالی
 ،معاونت خدمات ش��هر  ،مسئول کارپردازی
 ،مدیر روابط عمومی و دبیرستاد برگزار گردید
در خصوص نحوه اجرای پروتکلهای بهداشتی
و ضدعفونی وس��یله نقلیه عمومی و ......بحث
و گفتگو شد .مهندس مجید عظیمی شهردار
در خص��وص انجام وظایف و امورات محوله در
اس��رع وقت و بدون هیچ گونه کوتاهی تاکید
کرد وگفت در این مقطع زمانی ش��ما سربازان
خط مقدم مب��ارزه با ویروس منحوس کرونا و
حافظ سالمت وجان همشهریان عزیز هستید
پس با تمام توان و جهادی عمل کنید تا نابودی
ویروس منحوس کرونا.

نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه
اردبیل گفت :حفاظت از حریم راهها وحل
مشکالت رانندگان در اولویت برنامه های
راه��داری قرارگی��رد .به گ��زارش روابط
عموم��ی اداره کل راهداری و حمل ونقل
جاده ای استان اردبیل،آیت اهلل سیدحسن
عاملی در دیدار مدی��رکل و معاونین اداره
کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان
اردبی��ل ضمن تبریک انتص��اب مهندس
وثوقی بعن��وان مدیرکل جدی��د راهداری
و حم��ل ونقل جاده ای اس��تان اردبیل بر
مقابله همه جانبه با متخلفان تاکید کرد و
افزود:راهداران پرتالش استان باید باهمه

ت��وان از راه و حری��م آن بعنوان س��رمایه
بس��یار ارزش��مند ملی صیانت و حراست
کنن��د .رئیس ش��ورای فرهن��گ عمومی
اس��تان اردبیل وضعیت راههای روستایی
اس��تان را یادآور شد و با اش��اره به الحاق
معاونت راه روس��تایی از راه و شهرسازی
ب��ه راهداری گفت :رس��یدگی به وضعیت
راههای روس��تایی ضروری اس��ت و باید
اداره کل راه��داری و حمل و نقل جادهای
ب��ا همکاری س��ایر دس��تگاههای اجرایی
مربوط��ه این موض��وع را در اولویت خود
قرار دهد.امام جمع��ه اردبیل با قدردانی از
تالش ه��ای نیروهای راه��داری و حمل

ونقل جاده ای اس��تان در سرمای سخت
زمس��تان و گرمای س��وزان تابستان همه
مدی��ران و کارکن��ان اداره کل راهداری و
حمل ونقل جاده ای اس��تان اردبیل را به
انجام خدمت بی منت و با روحیه انقالبی
به مردم ش��ریف توصیه کرد .در این دیدار
مدی��رکل راه��داری و حم��ل ونقل جاده
ای اس��تان اردبیل نیز ب��ا بیان اینکه ۱۰۰
کیلومتر راه روستایی درحال ساخت است
گفت:در قالب طرح ابرار هم  ۱۰۰کیلومتر
راه روستایی بهسازی،شن ریزی و آسفالت
خواهد شد که از این میزان  ۵۰کیلومتر در
مرحله آس��فالت و مناقصه می باشد .کلیم

اهلل وثوقی از اج��رای عملیات لکه گیری
و روکش آسفالت  ۱۳۳کیلومتر از راههای
اس��تان با اعتبار  ۵۵میلیارد تومان خبر داد
و افزود:با تالش راهداران خستگی ناپذیر
دیار سبالن امسال یک هزارو  ۱۰۰کیلومتر
از محورهای مواصالتی استان خط کشی
خواهد ش��د.وی وضعیت حمل ونقل کاال
در اس��تان اردبیل را کام�لا عادی و روان
دانس��ت و خاطرنش��ان کرد ۸۷:ش��رکت
حم��ل و نقل کاال با بیش از  ۷هزارو ۸۰۰
دستگاه ناوگان باری و  ۱۱هزارو ۴۰۰نفر
راننده پرتالش درحال خدمت شبانه روزی
به مردم عزیز هس��تند.مدیرکل راهداری

و حم��ل ونقل جاده ای اس��تان اردبیل از
صادرات  ۵۱هزارو  ۵۶۰تن کاالی ایرانی
از پایانه مرزی بیله سوار درفصل بهار خبر
داد و گف��ت :در م��دت یادش��ده راهداران
پرتالش دیار سبالن در قالب گشت های
راهداری و باهمکاری شایس��ته دس��تگاه
قضائ��ی  ۱۶۰مورد تجاوز ب��ه حریم راه و
ساخت و ساز غیرمجاز را شناسایی،توقف و
قلع و قمع کرده اند.

تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مراجعین از اولویت های اداره کل استاندارد اردبیل

هاش��م عالئی مدیرکل استاندارد درجلسه میز خدمت اداره کل استاندارد استان
اردبیل گفت :اداره نظارت بر اجرای استاندارد با هدف کسب حداکثری رضایت
ارباب رجوع در طبقه همکف این اداره کل استقرار یافت .هاشم عالئی مدیرکل
استاندارد درجلسه میز خدمت اداره کل استاندارد استان اردبیل گفت :اداره نظارت
بر اجرای استاندارد با هدف کسب حداکثری رضایت ارباب رجوع در طبقه همکف
این اداره کل استقرار یافت .به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان
اردبیل ،هاشم عالئی مدیرکل استاندارد درجلسه میز خدمت اداره کل استاندارد
اس��تان اردبیل گفت :اداره نظارت بر اجرای استاندارد با هدف کسب حداکثری

رضایت ارباب رجوع در طبقه همکف این اداره کل اس��تقرار یافت.وی تصریح
کرد :با تجهیز وتعمیر طبقه همکف اداره کل و اس��تقرار اداره نظارت بر اجرای
استاندارد تمامی مراحل استانداردسازی کاال و خدمات در این طبقه انجام می شود
و ارباب رجوع می تواند ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی تمامی مراحل اخذ
عالمت اس��تاندارد کاال وخدمات خود را در طبقه همکف اداره کل انجام دهند.
عالیی افزود :در پی شیوع ویروس کرونا ،در راستای حفظ سالمت شهروندان و
همچنین کاهش تردد و حضور ارباب رجوع این جابجایی انجام گرفته تا مراجعین
در هم��ان لحظه ورود به اداره کل بدون اتالف وقت تمامی مراحل را در طبقه

همکف طی نموده ودر نهایت نسبت به اخذ پروانه کاربرد عالمت استاندارد اقدام
نمایند.وی خاطر نشان کرد :سامانه میز خدمت الکترونیکی نیز در این اداره کل
فعال اس��ت و شهروندان می توانند تمامی مدارک و فرایندهای بین دستگاهی
مورد نیاز برای ارائه خدمت را پیش از حضور در اداره کل دریافت کنند.عالیی در
پایان یادآورشد :ضمن حضور کارشناسان اداره نظارت براجرای استاندارد در طبقه
همکف ،در طول هفته دو روز هر نوبت به مدت  2ساعت میز خدمت با حضور
مدیریت ،معاونین وتمای روسای اداره کل تشکیل واز نزدیک مشکالت مربوط
به تولید و استاندارد سازی برطرف می شود.

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
اردبیل گفت :بحث شتابدهندهها برای توسعه
کس��بوکارهای دانشبنیان بسیار مهم است
و باید مش��وقهای ویژه و تسهیالت کمبهره
برای این شرکتها در نظر گرفته شود .حسین
پیرموذن با اشاره به حمایتهای ویژه استانداری
اردبیل از شرکتهای دانشبنیان این استان،
افزود :م��ا بهعنوان بخش خصوصی به دنبال
حمایت از حوزه فناوری و دانشبنیان هستیم
و در همین راستا در زمان کرونا همکاریهای
ویژهای را با پارک علم و فناوری استان انجام
دادهایم .او با اشاره به حمایتهای اتاق اردبیل
از شرکتهای دانشبنیان ،تصریح کرد :اتاق
اردبیل بهعنوان نماینده بخش خصوصی استان
و در عمل به رسالت خود از زمان شیوع کرونا
تولیدات دانشبنیان تولیدکنندگان اس��تان را
خریداری کرده و در اختیار بخشهای مختلف
اس��تان و اس��تانهای دیگر قرار داده اس��ت.
رئیس اتاق اردبی��ل گفت :با اختصاص زمین
جدید ب��رای پارک علم و فن��اوری امیدواریم
که توس��عه زیرساختی به س��رانجام برسد و
همچنین سفر معاون علمی و فناوری ریاست
جمهوری به استان موجب حمایتهای بیشتر
از تولیدکنندگان دانشبنیان باشد.
پیگیری تأمین اعتبار طرح های بزرگ
ملی و بین المللی راه و شهرسازی
استان ایالم

در دیداره��ایج��دا گانه مهن��دس کاظمی
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم به همراه
استاندار و نمایندگاناستان در مجلس شورای
اسالمی با ريیس و معاونین سازمان برنامه و
بودجه کش��ور مهندس کاظمی مدیر کل راه
وش��هر سازی استان ایالم به همراه استاندار ،
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی
و مدیرکل س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی
استان ضمن دیدارهای جداگانه با دکتر نوبخت
ريیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور  ،دکتر
عدل معاون فنی  ،امور زیربنایی و تولید و دکتر
پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی
برنامه و بودجه این سازمان تأمین اعتبار طرح
های بزرگ ملی و بین المللی راه و شهرسازی
اس��تان را پی گیری کردن��د در این دیدارها و
جلس��ات اهمیت اجرای طرح های آزاد راهی
کرمانشاه -حمیل -ایالم -مهران و پل زال-
مورموری -دهلران -مرز چیالت و همچنین
اتصال استان به شبکه ریلی کشور مورد بحث
و بررسی قرار گرفت و ضمن تاکید بر اهمیت
این طرح ها در س��طح کشور و ارتباطات بین
المللی تامین اعتبار آنها از راههای مختلف از
مباحث این جلسات بود.
حق انشعاب فاضالب قسطی دریافت
میشود

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان قم
با حضور در سامانه  122آبفای قم ،به صورت
تلفنی به مسائل و مشکالت برخی از مشترکان
پاس��خ داد .به گزارش روابط عمومی ش��رکت
آب و فاضالب اس��تان قم ،برداشت غیرمجاز
برخی از نهادها از ش��بکه آب ش��هری ،لزوم
ترمیم حفاریهای انجام شده در شهر ،واگذاری
انش��عاب فاضالب در مناطق تحت پوش��ش
ش��بکه ،لزوم پیامکی ش��دن اخطار قطع آب،
درخواست توسعه شبکه آب شیرین ،افت فشار
آب و ...از جمله موضوعاتی بود که توسط مردم
مطرح شد و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان به صورت تلفنی به آنها پاسخ گفت و در
برخی از موارد که قابلیت پیگیری وجود داشت
قول مساعد داد .وی در پاسخ به مشکل یکی
از شهروندان ساکن یک مجتمع  400واحدی
اظهار داشت :کنتورهای داخلی مجتمعها تحت
نظارت ش��رکت آب و فاضالب نیست و این
موضوع میبایست از طریق مدیران ساختمان
پیگیری ش��ود .دکتر صادق پور در عین حال
تاکید کرد :س��اکنین مجتمعه��ا میتوانند در
صورت امکان فنی از جمله جداسازی تأسیسات
هر واحد و جانمایی کنتور ،درخواست جداسازی
انشعاب داده و پس از انجام آن ،قبض صادره خود
را پرداخت کند .وی همچنین در پاسخ به سؤال
یکی از مشترکان در خصوص شبکه و انشعاب
فاضالب نیز گفت :طب��ق آییننامه عملیاتی
ش��رکتهای آب و فاضالب انشعابهای آب
و فاض�لاب الزم و ملزوم یکدیگر هس��تند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با
بیان اینکه پس از اجرای شبکه دفع فاضالب
ش��هری در هر منطق��های ،مش��ترکین باید
هزینههای حق انش��عاب آن را یکجا پرداخت
کنند ،اظهار داش��ت :با این وجود شرکت آب و
فاضالب قم جهت رفاه حال مردم ،حق انشعاب
را قسطبندی کرده است .وی همچنین در پاسخ
به سؤال یکی از شهروندان در خصوص توسعه
ش��بکه آب شیرین ش��هر یادآور شد :قم تنها
شهری اس��ت که در بسیاری از مناطق دارای
 2ش��بکه آب وجود دارد ولی به دلیل رسیدن
آب ش��یرین سر شاخههای دز به قم ،مشتری
آب شیرین کم شده و پیمانکار دیگر رغبتی به
توسعه شبکه آب شیرین ندارد.

