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شهرستان

چهارشنبه  14آذر 1397
شماره 2369

اخبار
مدیر مخابرات منطقه گلستان :

حوزهمالیوتدارکاتیبهعنوانمجموعه ای
بسیارحساسپشتیبانحوزههایدیگرمیباشد

مدیر مخابرات منطقه گلستان با کارکنان مدیریت
مالی وتدارکاتی نشست وگفتگو کرد در این دیدار
مهندس شهمرادی ضمن تقدیر وتشکر از کارکنان بخش
مالی وتدارکاتی جایگاه مطلوب مخابرات منطقه گلستان
در سطح کشور را نییجه پیگیری وتالش های همکاران
دانست وگفت :حوزه های مالی وتدارکاتی جزو مجموعه
های استراتژیک شرکت هستند که به عنوان پشتیبان حوزه
های دیگر مشغول بکار می باشند .مهندس شهمرادی یکی
از رموز موفقیت مخابرات منطقه گلستان را وحدت وفضای
همدلی وپرهیز از هر گونه حاشیه سازی میان کارکنان
دانست واظهار داشت موفقیت هر سازمانی مدیون تالش
تک تک کارکنان ان مجموعه بوده و همه کارکنان از
نیروی خدماتی گرفته تا مدیران در آن نقش دارند .وی
با توجه به شرایط کاری خاص در حوزه مالی وتدارکاتی
و کثرت وجود پیمانکاران ومراجعه مردم در این حوزه ها
بر تکریم مشتریان درون وبرون سازمانی تاکید کرد وگفت
 :صبور بودن وپاسخگو بودن از الزمه های کارکنان این
بخش می باشد .

زیرساخت های کشاورزی کردستان
 2/7هزار میلیارد ریال اعتبار دارد

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد
کشاورزی کردستان گفت :دولت برای تکمیل طرح های زیر
ساختی کشاورزی این استان در سال جاری  2هزار و 705
میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده است .به گزارش روابط
عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان به نقل از ایرنا،
فیروز احمدی اظهار داشت :این اعتبار برای تکمیل طرح های
زیرساختی کشاورزی این استان در  11حوزه تخصیص یافته
که  2هزار و  575میلیارد ریال از منابع ملی و  130میلیارد
ریال نیز از منابع استانی تامین شده است .وی افزود :بیشترین
محل تخصیصی برای اجرای طرح جامع رودخانه های غری و
شمالغرب کشور بود که این طرح  2هزار و  331میلیارد ریال
از اعتبارات تخصیصی را به خود اختصاص داده است .احمدی
تاکید کرد :اجرای عملیات آب و خاک در  200هکتار از عرصه
تشکل های کشاورزی ،احداث  22هکتار از شبکه ای آبیاری
تحت فشار پایاب سد سیازاخ در حوزه سفید رود از جمله محل
هایی بود که اعتبارات منابع ملی به آنها تخصیص یافته است.
احمدی با بیان اینکه منابع استانی نیز در پنج حوزه تخصیص
یافته است ،اضافه کرد :این بخش ها شامل احداث و بهسازی
 40کیلومتر کانال عمومی ،اجرای سه کیلومتر خطوط انتقال
آب با لوله های پلی اتیلن ،تامین  86هزار متر مکعب آب
کشاورزی و احیای قنوات ،تهیه نقشه های کاداستر در حوضه
آبریز دریاچه ارومیه در سقز و تکمیل تاسیسات زیربنایی پنج
مجتمع دامی است .استان کردستان دارای یک میلیون و 603
هزار نفر جمعیت است که تنوع آب و هوایی آن باعث شده
یکی از استان های موفق در حوزه کشاورزی باشد .جمعیت
بهره بردار کشاورزی کردستان دارای  115هزار نفر است که
این جامعه ساالنه حدود  2میلیون و  400هزار تُن محصوالت
کشاورزی تولید می کنند که  320هزار تُن از این میزان مربوط
به محصوالت باغی و باقی نیز مربوط به بخش زراعت است.

با هزینه اجرایی  ۱۳۹۵میلیارد ریال؛

 ۳۰پروژه مهم عمرانی در منطقه  ۲شهرداری تبریز مشخص شده است

تبریز – ماهان فالح  :شهردار منطقه  ۲کالنشهر
تبریز از تحقق  ۵۵درصدی بودجه شهرداری منطقه  ۲طی
 ۸ماهه سال جاری خبر داد .به گزارش خبرنگار ما در تبریز،
باقر خوشنواز با اعالم این خبر افزود :بودجه کلی سال ۹۷
شهرداری منطقه  ۲تبریز  ۴۱۷میلیارد تومان بود که در هشت
ماهه امسال  ۵۵درصد این بودجه تحقق یافته است و تالش
می کنیم تا پایان سال این میزان به  ۷۰درصد برسد .وی در
خصوص بررسی و روند تنظیم بودجه سال آینده شهرداری
منطقه گفت :طی جلسات مختلف با مدیران و کارشناسان
مربوطه در حال بررسی و تنظیم بودجه سال آینده هستیم و
تالش می کنیم بودجه سال  ۹۸واقعی باشد .وی اضافه کرد:
برای بررسی و تنظیم بودجه سال آتی وضعیت تحقق درآمد
سال  ۹۷طی هشت ماهه امسال و  ۴ماهه پایانی سال گذشته
را در نظر خواهیم گرفت و این به عنوان الگو ،سرفصل بودجه
سال  ۹۸خواهد بود که انتظار داریم کمیته های تخصصی
شهرداری تبریز و شورای شهر برای واقعی شدن بودجه تالش
کنند.
شهردار منطقه  ۲کالنشهر تبریز در خصوص پروژه
شاخص این منطقه شهرداری برای سال آتی گفت :طراحی
و اجرای پل همسان پل کابلی انتخاب کرده ایم که پروژه
بزرگی است و باعث روان شدن ترافیک در آن منطقه می
شود و تالش می کنیم تا پایان سال  ۹۸به بهره برداری برسد.
خوشنواز افزود :مسیرگشایی ،تعریض و تملک خیابان عطار
نیشابوری دیگر پروژه مهم شهرداری منطقه  ۲تبریز است که
فقط  ۳۵میلیارد تومان هزینه تملک آن می باشد.
وی تصریح کرد :در شرایط اقتصادی فعلی ،شروع و پایین
این دو پروژه بسیار مهم و سخت است ولی تالش می کنیم
تا پایان سال آینده شاهد بهره برداری از این دو پروژه باشیم.
شهردار منطقه  ۲کالنشهر تبریز در خصوص پروژه های
عمرانی این منطقه نیز گفت ۳۰ :پروژه مهم عمرانی در منطقه
 ۲شهرداری تبریز مشخص شده است که جمع کل هزینه
اجرایی آنها  ۱۳۹۵میلیارد ریال است .وی خاطرنشان کرد:
تالش شهرداری منطقه دو تبریز به ثمر رساندن پروژه های
عمران شهری است که هر ماه یک پروژه را تقدیم شهروندان
عزیز تبریزی می کنیم .خوشنواز همچنین به احداث پل عابر
پیاده بوستان بهاران به تفرجگاه عباس میرزا با اعتبار ۲۸
میلیارد ریالی در منطقه  ۲شهرداری تبریز اشاره کرد و گفت:

این پل محدوده شمالی و جنوبی اتوبان شهید کسایی تبریز را
با هدف توسعه گردشگری به هم ارتباط می دهد.
خوشنواز به پروژه جابه جایی پل مقابل دانشگاه تبریز به
مرکز خرید جواهر اشاره کرد و گفت :این پل بعداز سال ها
باالخره با موافقت رئیس دانشگاه تبریز به مقابل مرکز خرید
جواهر منتقل شد .وی هزینه اجرایی این پروژه را  ۳میلیارد
ریال عنوان کرد و ادامه داد :دسترسی آسان شهروندان و
دانشجویان به بلوار استاد شهریار و رونق کسب و کار در مرکز
خرید جواهر تبریز از اهداف این پروژه بوده است .شهردار
منطقه  ۲کالنشهر تبریز به پروژه اصالح هندسی فلکه خیام
در جاده ائل گلی تبریز نیز اشاره کرد و گفت :این پروژه با
اعتبار  ۳۵۰میلیون تومانی و با هدف افزایش ظرفیت و قابلیت
ترافیکی تقاطع ،کاهش احتمال تصادفات و تامین آرامش و
راحتی استفاده کنندگان سواره و پیاده اجرا شد .خوشنواز از
پروژه باغ توت گلگشت نیز صحبت کرد و گفت :این باغ در
خیابان آزادی قرار دارد و به عنوان تنفسگاه در منطقه ای که
تمرکز مراکز درمانی با اعتبار  ۹۰میلیارد ریالی با هدف احیای
باغات قدیمی تبریز ،توسعه و ایجاد فضای سبز مناسب برای
شهروندان احداث شد که مساحت این باغ  ۵هزار مترمربع
است.
وی باکس گذاری و بهسازی مهران رود در محدوده
شهرداری منطقه  ۴را نیز یادآوری کرد و گفت :ما در آن
منطقه معین بودیم که  ۲میلیارد تومان در آنجا با هدف
هدایت آب های سطحی و جلوگیری از سرریز سیالب های
مهران رود هزینه کردیم .خوشنواز بهسازی مجموعه مفاخر
آذربایجان ،احداث سرویس های بهداشتی در آرامستان

وادی رحمت ،احداث هفت ایستگاه مدرن اتوبوس ،تجهیز
ایستگاه آتش نشانی بلوار دکتر حسابی ،احداث کانال آب
های سطحی ،مسیرگشایی و تعریض خیابان اول زعفرانیه،
احداث رمپ چهارم میدان افالک نما و فاز  ۲مسقف سازی
گلزار شهدای وادی رحمت را از دیگر پروژه های عمرانی این
شهرداری عنوان کرد.
خوشنواز در تشریح آخرین وضعیت پروژه های عمرانی
منطقه  ۲شهرداری تبریز اظهار کرد :پروژه تعریض خیابان
خبرنگار که ورودی شهرک زعفرانیه به حساب می آید به
اتمام رسیده که هزینه  ۸میلیارد تومان برای تملک و یک
میلیارد تومان برای هزینه های اجرایی صرف شده است .وی
سپس رمپ شمال شرقی طرح شبدری افالک نما را از دیگر
پروژه های مسیرگشائی این منطقه عنوان کرد که در مرحله
اتمام آسفالت ریزی است و به زودی به بهره برداری می رسد.
شهردار منطقه  ۲کالنشهر تبریز تکمیل طرح شبدری افالک
نما را با اجرای رمپ شمال شرقی از سریع ترین مسیرهای
دسترسی شهروندان به بلوار دکترحسابی و مسیر کمربندی
میانی عنوان کرد.
وی اجرای این رمپ را در  ۲باند و جمعاً به عرض  ۲۰متر
اعالم و اظهار کرد :با توجه به مشکالت عدیده و سردرگمی
شهروندان در دسترسی به مسیرهای کمربندی میانی ،ابتدای
شهرک زعفرانیه و بلوار دکتر حسابی ،تکمیل رمپ شمال
شرقی ،موجب دسترسی سریع شهروندان در کوتاه ترین
زمان ممکن به مسیر افالک نما از اصلی ترین شریان های
شهر تبریز و مسیرهای مذکور می شود .وی به توجه ویژه
شهرداری منطقه  ۲تبریز به برنامه های فرهنگی اشاره کرد
و گفت ۷ :کتابخانه و  ۳فرهنگسرا در این منطقه داریم که
بیش از  ۶۳۰۰نفر عضو کتابخانه های این منطقه هستند .وی
همچنین به برگزاری برنامه های هفته کتابخوانی و فرهنگ
عمومی و تجلیل از هنرمندان و نویسندگان برتر اشاره کرد.
خوشنواز گفت :از  ۱۹نفر از دانش آموزان برتر کنکور سراسری
که عضو کتابخانه های این منطقه بودند ،تجلیل شد .شهردار
منطقه  ۲کالنشهر تبریز همچنین به برپایی نمایشگاه صنایع
دستی ،نمایشگاه گل و گیاه و نمایشگاه اندیشه های امام(ره)
اشاره کرد .وی گفت :در راستای ترویج فرهنگ درختکاری در
ماه های اخیر شاهد افزایش درختکاری در گستره فعالیتی
منطقه  ۲شهرداری تبریز هستیم.

مسئول روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران:

نماينده ولي فقيه و استاندار مازندران از مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مازندران تقدیر کردند

ساری – قاسمیان:حضرت آيت ا..
طبرسي نماينده ولي فقيه دراستان و حسین

زادگان استاندارمازندران مشتركاً بااهداي
لوح تقديري  ،از تالش محمد خانی نوذری ،
مدیر کل ورئيس ستاداقامه نمازبنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان در امرترويج وتوسعه
فرهنگ نوراني نماز تجلیل و تقدیر نموند.
حسيني مسئول روابط عمومی بنیاد
مسکن انقالب اسالمی مازندران  ،دراين
خصوص گفت :حضرت آيت ا ..طبرسي
نماينده ولي فقيه دراستان و احمد حسین
زادگان استاندارمازندران  ،طی تقديرنامه اي

از زحمات محمد خانی نوذری ،مدیر کل
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مازندران
درراستای تحقق رهنمودهای مقام معظم
رهبری در امرترويج فرهنگ نوراني نماز
در استان مازندران در سال  ، 96تقدیرويژه
نمودند.
در بخشی از این تقدیر نامه آمده است :
از آنجائیکه درراستای تحقق رهنمودهاي
مقام معظم رهبري(مدظله العالی) با هدف
شناسایی و بهره گیری از ظرفیتهای

دستگاهها در اجرای برنامه های ابالغی
مطابق باشيوه نامه نظام جامع ارزيابي
ستاداقامه نمازمرکزواستان درسال 1396
اقدام مؤثر داشته اید به مصداق بیان من
لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق شایسته
تقدیر ویژه می باشید .
توفيق روزافزون جنابعالی و همکاران
ارجمندتان را درجهت نشر وترويج فرهنگ
نوراني نماز ازآفریدگار منان مسئلت
مي نمائيم.

خبر كوتاه

فعالیت های فرهنگی و هنری در بوشهر
حمایت می شود

شهردار بوشهر گفت :این شهرداری برای حل مشکل
هنرمندان از آنان حمایت می کند .سید نورالدین امیری در نشست
با مسئوالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر با
بیان اینکه یکی از رسالتهای شهرداری توجه به زیرساختهای
فرهنگی دانست و اظهار داشت :هنرمندان سرمایههای ارزشمند به
شمار میآیند از این رو باید تالش شود تا بتوانند شرایط مناسبی
داشته باشند .وی افزود:در این راستا شهرداری بوشهر برای
حمایت از هنرمندان بوشهری و اشاعه فرهنگ و هنر آماده هر
گونه همکاری است .شهردار عنوان کرد :هنرمندان سرمایه های
این شهر هستند و ما باید از آنان حمایت کنیم تا آنان با خاطری
آسوده به فعالیتهای فرهنگی خود پرداخته و بتوانند با تاثیری
که بر اجتماع می گذارند از بروز آسیبهای اجتماعی جلوگیری
کنند .امیری با تاکید بر استفاده از ظرفیت هنرمندان در انتقال
پیامهای خقوق شهروندی افزود :یکی از ظرفیتهای بزرگ نهفته
هنرمندان ابزار هنر آنهاست که میتوان به نحو شایستهای از آن
در انتقال پیام استفاده کرد .وی تاکید کرد :فرهنگ عرصه حساسی
است که باید همه دستگاههای اجرایی با اطالع رسانی آن را در
جامعه نهادینه کرد .شهردارتصریح کرد :امیدوارم با همکاری بیشتر
بین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرداری بوشهر گامی
مهم برای ایجاد شور و نشاط بین مردم برداریم .مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان بوشهر نیز با تاکید بر تحقق مطالبات مردم
گفت :خدمت به مردم از رسالت اصلی مسئوالن است که با انجام
این فرآیند نتایج خوبی حاصل میشود .حمیده ماحوزی با اشاره
به اینکه کمبود اعتبارت بزرگترین مشکل در اجرای برنامههای
فرهنگی است ،تصریح کرد :فعالیت در حوزه فرهنگی بخش
تاثیرگذار جامعه نیازمند اعتبارات مطلوب است.
بمنظور گرامیداشت هفته بسیج صورت گرفت؛

برگزاری همایش «شکوه مقاومت» در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

اسالمشهر  -الناز عباسی :
همزمان با گرامیداشت هفته بسیج ،همایش «شکوه
مقاومت» با حضور و سخنرانی فرماندهان ارشد دوران دفاع
مقدس و انقالب در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر
برگزار شد .بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اسالمشهر ،با همکاری اداره روابط عمومی و بسیج کارکنان
این واحد دانشگاهی در راستای گرامیداشت هفته بسیج،
همایش «شکوه مقاومت» را با حضور دانشگاهیان و بسیجیان
شهرستان اسالمشهر در سالن اجتماعات واحد اسالمشهر
برگزار کرد .سردار بهشتی گفت  :ایستادگی ،مقاومت ،اراده
و ایمان استوار تحت فرمان رهبری رمز اصلی پیروزی انقالب
اسالمی از ابتدا تاکنون است .سردار بهشتی از فرماندهان ارشد
دوران دفاع مقدس عصر دوشنبه پنجم آذرماه ،با حضور در
همایش«شکوه مقاومت» که با استقبال پرشور دانشجویان
و حضور جمعی از مسئولین بسیجی شهرستان اسالمشهر
همچون سرهنگ مجید امیرعبدالهیان فرمانده سپاه ناحیه
سیدالشهداء اسالمشهر ،سرهنگ قوچی رئیس بسیج ادارات
شهرستان در سالن اجتماعات واحد اسالمشهر برگزار شد؛ با
تبریک خجسته میالد باسعادت حضرت رسول اکرم (ص) و
امام جعفر صادق (ع) ،حضور در جمع دانشگاهیان و بسیجیان
دانشگاه آزاد اسالمی و شهرستان اسالمشهر را مایه ی افتخار
خود دانست و از مسئولین واحد اسالمشهر در برگزاری این
مراسم تقدیر کرد.

