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شهرستان
بررسی عملکرد آبفا در جلسه شورای برنامهریزی استان؛

اخبار

استاندار قم :سال گذشته کمترین مشکالت را
در حوزه آب روستایی داشتیم

در بازدید دکتریخکشی مدیر عامل آب منطقه ای مازندران
عنوان شد :

حمایتازسرمایهگذاردرحوزهمنابعآبی

ساری – دهقان  :به
گزارش خبرنگار مازندران
به نقل روابط عمومی آب
منطقه ای مازندران در
بازدید دکتر محمدابراهیم
یخکشی و دکتر محسنی بندپی نماینده مردم
شهرستانهای چالوس ونوشهر وکالردشت در مجلس
شورای اسالمی از دریاچه ولشت حمایت از سرمایه
گذار در حوزه منابع آبی مورد تاکید قرار گرفت.
در این بازدید که معاون طرح و توسعه آب
منطقه ای ،رییس دادگاه مرزن آباد ودیگر روسای
دستگاههای اجرایی حضور داشتند ،آسفالت مسیر
دسترسی به مجموعه گردشگردی ولشت به طول
 4کیلومتر افتتاح و مشکالت توسعه این مجتمع
گردشگری آبی بررسی و در این خصوص تصمیماتی
اتخاذ شد.

پیشرفت مطلوب آمادهسازی
آرامستان جدید شهر کرمان

شهردار کرمان از پیشرفت مطلوب آمادهسازی
آرامستان جدید شهر کرمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری کرمان،
سیدمهران عالمزاده در نشست عمومی شورای
اسالمی شهر کرمان ،با اشاره به بازدید از روند
پیشرفت آرامستان جدید کرمان ،یادآور شد :روز
گذشته نیز جلسهای در این خصوص با معاون امور
عمرانی استاندار داشتیم.
وی ادامه داد :ساخت یکی از گلبرگهای
آرامستان شروع شده ،خاکبرداری گلبرگ اول ظرف
 ۱۰روز آینده به پایان میرسد و ردیفگذاری و نصب
قبور پیشساخته نیز آغاز خواهد شد.
شهردار کرمان با اشاره به مزایدهای که اخیرا ً برای
پیشفروش محل دفن اموات برگزار شد و باال بودن
قیمت قبور ،بیان کرد :مزایده و پیشفروش ،مربوط به
قبوری بود که موقیعت ویژهای دارند؛ بنابراین ،برای
جلوگیری از رانت و فساد ،از شورا مجوز گرفتیم تا این
قبور در قالب مزایده واگذار شوند.
وی اظهار کرد :فروش قبور براساس حداقل
قیمت همچنان وجود دارد و در نرخ قبور عادی
تغییری ایجاد نشده است.
شهردار کرمان بیان کرد :درخصوص ساخت
پارک گردشگری و پیادهراه سپهبد شهید حاجقاسم
سلیمانی ،جلسهای با استاندار داشتیم که قرار شد
استاندار هم در این خصوص ورود کند و با محوریت
شهرداری از مشارکت سرمایهگذاران استفاده شود.
عالمزاده اظهار کرد :با توجه به انتخاب شهر کرمان
بهعنوان شهر پایلوت دوستدار کودک ،پنجشنبۀ هفته
گذشته ،نخستین کارگاه طراحی فضاهای شهری با
مشارکت سازمان شهرداری و دهیاریهای کشور
بهصورت حضوری و آنالین در کرمان برگزار شد که
بازخورد مطلوبی داشت.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه در سالجاری
ساخت پنج پارک ویژۀ کودکان در پنج منطقۀ شهر
کرمان در دستور کار قرار دارد ،برگزاری چنین
کارگاه آموزشی ضرورت داشت .شهردار کرمان ضمن
ابراز امیدواری برای پیوستن شهر کرمان به جرگۀ
شهرهای دوستدار کودک جهان بیان کرد :عالوه بر
اینکه در حال مناسبسازی فضاهای شهری برای
استفادۀ افراد دارای معلولیت هستیم ،تمام فضاهای
شهری را برای استفادۀ ایمن کودکان نیز متناسب با
استانداردهای تعریفشده ،مناسبسازی خواهیم کرد.
عالمزاده یادآور شد :زهرا موسیپور بهعنوان
مشاور شهردار در امور اجتماعی و مشارکتهای
عالمالمنفعۀ شهرداری ،انتخاب و معرفی شدند که
امیدواریم بتوانیم از تجربیاتی که ایشان در این زمینه
دارند ،بهره ببریم.
وی درخصوص الزام سازمان نظام مهندسی
ساختمان به استفاده از مجری ذیصالح درخصوص
صدور پروانۀ برخی گروههای ساختمانی بیان کرد :با
توجه به اینکه مردم بالتکلیفاند و ما هم در زمینۀ
صدور پروانه ساختمانی دچار مشکل شدهایم ،در
جلسۀ آتی هیأت چهارنفره که در دفتر معاونت امور
عمرانی استانداری برگزار میشود ،مصوبۀ کمیسیون
معماری و شهرسازی شورا را مطرح میکنیم تا با توجه
به آن تصمیم گرفته شود؛ ضمن اینکه شهرداری در
هر صورت براساس قانون عمل خواهد کرد.
وی ضمن تشکر از معاونان فنی و عمرانی ،خدمات
شهری و مالی و اقتصادی شهرداری و کارشناسان
مربوط که در بهسازی ساختمان جدید شورا نقش
ویژهای داشتند ،گفت :سعی کردیم ساختمان جدید
شورای شهر واقع در خیابان سپه با حداقل تغییرات
و هزینه بهسازی شود ،تمام کارها اصولی باشد و از
دوبارهکاری جلوگیری شود.

بهرهمندی  96درصد روستاییان قم از آب سالم

در ششمین جلسه شورای
برنامهریزی و توسعه استان قم از
اقدامات ،فعالیتها و برنامههای راهبردی
شرکت آب و فاضالب در زمینه آبرسانی
به روستاهای استان تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت
آب و فاضالب استان قم ،دکتر «علی
جان صادق پور» مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب استان در ششمین جلسه
شورای برنامهریزی و توسعه استان که
با حضور استاندار ،نمایندگان قم در
مجلس شورای اسالمی و سایر مدیران
استان در سالن کرامت استانداری قم
برگزار شد ،ضمن تشریح راهبردهای
سند چشمانداز شرکت آب و فاضالب
در بخش آب روستایی ،به ارائه
گزارشی در خصوص عملکرد اعتبارات
بخش روستایی در سال  ،98وضعیت
اعتبارات سال  99و ظرفیتهای
قانونی ،تبصرهها و پروژههای پیوست
یک قانون بودجه پرداخت.
وی با اشاره به عملکرد و برنامههای
پیش روی آبفای استان در بخش آب
روستایی گفت :در حالی که میانگین
شاخص درصد جمعیت تحت پوشش آب
در روستاهای کشور  85درصد است ،این
شاخص در استان قم باالتر از میانگین
کشوری به  96درصد رسیده است.

*احداث  27کیلومتر خط انتقال
آب روستایی
دکتر صادق پور در ادامه به تشریح
طرحهای اجرا شده از محل اعتبارات
عمرانی در سال  98پرداخت و گفت:
توسعه و اصالح شبکههای آب روستایی،
احداث  27کیلومتر خط انتقال و ساخت
 3هزار و  250مترمکعب مخزن آب
روستایی از جمله طرحهای اجرا شده از
محل این اعتبارات است.
وی جایگزینی سامانههای کلرزنی
گازی با سامانههای کلرزنی آب ژاول،
تجهیز تمامی مخازن روستایی به شیر
برداشت و شستشوی مخازن ،توسعه تله

متری و تله کنترل تأسیسات مجتمعهای
روستایی و  ...از جمله برنامههای سال
جاری آبفای استان برشمرد.
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان قم
همچنین به تبیین گزارشی در خصوص
مجتمعهای آبرسانی روستایی اولویت
دار پرداخت و در خصوص طرح آبرسانی
مجتمع قیام ،فعالیتها و اعتبارات آن
توضیحاتی ارائه کرد.
*کمترین مشکل در حوزه آب
روستایی را داشتیم
استاندار قم نیز ضمن تقدیر از
تالشهای مدیرعامل و کارکنان شرکت

آب و فاضالب استان در ارائه خدمات
شبانهروزی به مردم اظهار داشت :استان
قم در سال گذشته کمترین مشکالت
را در حوزه آب روستایی داشت که این
موضوع شایان تقدیر است.
دکتر بهرام سرمست همچنین
به اقدامات شرکت آب و فاضالب در
راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
اشاره کرد و گفت :آبفای استان در زمینه
بومیسازی تجهیزات ،سامانههای تله
متری و هوشمند سازی بسیار فعال بوده
که این رویکرد نیز جای قدردانی تقدیر
دارد.
مهندس حیدری فرماندار قم نیز
ضمن قدردانی از گزارش ارائه شده
توسط مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان ،تأمین آب را یکی از حیاتیترین
نیازهای زندگی مردم دانست و با اشاره
به تالشهای گسترده صورت گرفته در
راستای تأمین آب در استان ،بر لزوم
حمایت مادی و معنوی از پروژههای
آبرسانی به ویژه در روستاها تاکید کرد
و ضمن ضرورت هماهنگی دستگاههای
ذیربط در این زمینه گفت :ما نیز تا آنجا
که در توان باشد به منظور تسریع در
اجرای پروژهها به ویژه تامین اعتبار از
محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری،
کمکهای الزم را خواهیم داشت.

عرشیان :نشست ویژه و تخصصی سازمان تاکسیرانی و شرکت تعاونی تاکسیرانان برگزار شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت
و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین ،از برگزاری

نشست ویژه و تخصصی سازمان تاکسیرانی و شرکت
تعاونی تاکسیرانان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و
نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین ،عرشیان
افزود :نشست ویژه و تخصصی بین سازمان
تاکسیرانی و مدیرعامل و معاونین شرکت تعاونی
تاکسیرانان قزوین تشکیل شد که در این نشست
در خصوص نحوه تأمین و توزیع لوازم یدکی به
ویژه الستیک با قیمت تعاونی برای رانندگان فعال
تاکسی ،بررسی شیوه های نقل و انتقال تاکسی و
تأثیرات آن در نوسازی و بهسازی ناوگان فرسوده و

لزوم استفاده از نرم افزار و سامانه های هوشمند در
ارایه خدمات پشتیبانی به رانندگان تاکسی و لزوم
همخوانی آن با سامانه جامع مدیریت و نظارت بر
تاکسیرانی قزوین بحث و تبادل نظر صورت گرفت و
تصمیمات مهمی نیز اتخاذ شد.
وی ادامه داد :ایجاد جذابیت در استقبال رانندگان
تاکسی جهت اقدام در طرح های مشارکتی ،تسریع
در استفاده از خدمات هوشمند ،تشویق تاکسیرانان به
شرکت در طرح های نوسازی و بهسازی و همکاری با
سازمان تاکسیرانی از دیگر مباحث مطرح شده در این
نشست ویژه و تخصصی بود.

فرماندار قم از دانشگاه صنعتی استان بازدید کرد

همزمان با آغاز سال تحصیلی  ،فرماندار قم ضمن
حضور در جلسه معرفت افزایی اساتید و تبریک شروع
سال تحصیلی از پروژه های تکمیل شده ودر حال
ساخت دانشگاه صنعتی قم بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ در این مراسم
دکتر رضایی نور ضمن خوشامدگویی به فرماندار و هیات
همراه به به بیان تاریخچه دانشگاه پرداخت  .وی گفت :با
توجه به جایگاه استراتژیک استان قم از لحاظ جغرافیایی
و احداث  8شهرک صنعتی در استان نیاز صنعت استان
به دانشجویان و اساتید این دانشگاه هر روز بیشتر و بیشتر می شود.
رئیس دانشگاه با اشاره به پتانسیل های موجود در دانشگاه صنعتی قم
گفت :این دانشگاه هم اینک به عنوان بازوی کمکی صنعت استان محسوب
می شود به همین دلیل دبیرخانه ارتباط صنعت و دانشگاه های استان در این
دانشگاه مستقر می باشد.اولین مرکز نوآوری تخصصی و شتاب دهنده تقاضا
محور استان به زودی در این دانشگاه افتتاح می شود.
دکتر رضایی نور با اشاره به رسالت های دانشگاه صنعتی قم خاطر نشان
کرد :عالوه بر صنعت ،این دانشگاه با دستگاه هایی چون جهاد دانشگاهی،
معاونت علم و فناوری ،صندوق حمایت از پژوهشگران ارتباط مفید و موثری

دارد و این دستگاه ها را در انجام وظایفشان کمک می
کند.
وی در خصوص بودجه دانشگاه گفت :با حمایت و
همکاری نمایندگان مردم شریف قم در مجلس شورای
اسالمی به ویژه دکتر امیرآبادی ،بودجه عمومی دانشگاه
به میزان  40درصد و بودجه تعمیر و تجهیز به میزان
 250درصد رشد داشته است که توانستیم حدود ده
هزار متر مربع از دانشگاه را بازسازی و مجتمع سازی
کنیم.
فرماندار قم از تاسیس چند ناحیه جدید صنعتی در استان خبر داد و گفت:
در حال حاضر استان قم دارای  8شهرک صنعتی و  4ناحیه صنعتی می باشد.
البته طی برنامه ریزی های صورت گرفته احداث چندین ناحیه صنعتی جدید
در دستور کار قرار گرفته است و این مسئله نیاز استان را به دانشگاه صنعتی
قم چندین برابر می کند.
وی با اشاره به تحریم های ظالمانه دشمن گفت :به لطف خدا در کشور
عزیزمان پیشرفت های زیادی صورت گرفته است ،با وجود همه تحریم ها و
تهدید ها اگر انسجام ،برادری ،اتحاد و نوع دوستی خودمان را حفظ کنیم به
تمام خواسته هایمان خواهیم رسید.

شرکت گاز استان اردبیل:

بهره مندی  1346روستای استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان
اردبیل سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت،
عملکرد سالجاری شرکت گاز استان را بدین شرح

توضیح داد :در پنج ماهه ابتدایی سال جاری بیش
از  6هزار و  473مشترک جدید در بخشهای
مختلف اعم از خانگی ،تجاری و صنعتی جذب
این شرکت گردیده است که در همین راستا تعداد
مشترکین گاز طبیعی از بدو تأسیس این شرکت
به  496هزار  259مشترک رسیده است.
سردار اسماعیلی روستاهای بهره مند ازگاز
طبیعی در سطح استان اردبیل را  1346روستا
جمعیت شهری بهره مند از گاز طبیعی
برشمرد و
ّ
در سطح استان را صد در صد و جمعیت تحت
پوشش روستایی را بیش از  95درصد عنوان کرد
و افزود  :استان اردبیل دارای  29شهر می باشد

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی:

اعضای باند  ۴نفره اراذل و اوباش در اراک دستگیر شدند

جانشین فرماندهی انتظامی استان از دستگیری اعضای باند ۴
نفره اراذل و اوباشی که با نزاع و درگیری در یکی از مناطق مسکونی
شهرستان اراک ،باعث سلب آسایش و وحشت شهروندان شده بودند،
خبر داد.
یوسف سپهوند گفت :چند روز قبل در پی دریافت تماسهای
تلفنی شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر ایجاد
مزاحمت از سوی تعدادی اراذل و اوباش در منطقه  ۳۰متری میقان
شهرستان اراک ،که با درگیری و قمه کشی ،موجب اخالل در نظم
عمومی و نارضایتی ساکنان محل شده بودند ،بررسی موضوع در دستور
کار قرار گرفت.
وی ادامه داد :بالفاصله تیمی از مأموران پلیس امنیت عمومی
استان مرکزی بررسی تخصصی موضوع را آغاز کردند و با تحقیقات

و تالش مأموران انتظامی و در هماهنگی با مقام قضائی ۴ ،نفر از این
اراذل و اوباش شناسایی و در عملیاتی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به کشف
تعدادی سالح سرد از مخفیگاه این افراد خاطر نشان کرد :تمامی
متهمان دستگیر شده در این عملیات که همگی از اراذل و
اوباش سابقه دار بودند ،پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضائی
شدند.
سپهوند در پایان با بیان اینکه در راه امنیت و آرامش مردم با کسی
تعارف نداریم ،افزود :پلیس همواره با قاطعیت با برهم زنندگان نظم و
امنیت برخورد خواهد کرد و هرگز قرار نیست پلیس در مواقع حساس،
تماشاچی باشد و برخورد با اراذل و اوباش و مخالن نظم و امنیت ،به
صورت مستمر از سوی پلیس اجرا خواهد شد.

که تمامی ساکنین شهرها از نعمت گاز طبیعی
برخوردار هستند.
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در رابطه
با ارایه خدمات غیر حضوری با توجه به شیوع
بیماری کرونا گفت :با توجه به شیوع بیماری کرونا
و ضرورت حفظ سالمت شهروندان و کارکنان،
تمامی خدمات این شرکت به صورت غیرحضوری
ارایه می شود و کلیه شهروندان می توانند با ورود
به وبسایت شرکت گاز استان اردبیل به نشانی
 www.nigc-ar.irاز طریق منو میز خدمت
الکترونیکی و با وارد نمودن کد اشتراک به خدمات
ارایه شده در بستر وب دسترسی داشته باشند.
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خبر کوتاه
برق منطقه ای گیالن خبر داد:

احداثپستسیار۲۰/۶۳کیلوولتتولمات

با هدف اصالح افت
ولتاژ و جلوگیری از اعمال
محدودیت ،پست سیار
 ۲۰/۶۳کیلوولت تولمات در
سال جاری به بهره برداری
می رسد .حمید بابایی مدیر امور نظارت بر تعمیرات
پست ها و خطوط شرکت سهامی برق منطقه ای
گیالن با اعالم این خبر گفت :پست سیار ۲۰/۶۳
کیلوولت تولمات با ظرفیت  ۱۵مگاولت آمپر دارای
 ۴فیدر خروجی  ۲۰کیلوولت و یک فیدر ورودی
 ۲۰کیلوولت می باشد و جهت رفع مشکل افت ولتاژ
منطقه تولمات شهرستان صومعه سرا راه اندازی می
شود .بابایی با بیان اینکه پیمانکار حمل ،نصب و راه
اندازی این پروژه ،شرکت مهندسین برق گیالن زمین
می باشد ،گفت :این طرح با استفاده  ۱۰۰درصدی
از تجهیزات ساخت داخل با اعتباری معادل ۶.۲۰۰
میلیون ریال انجام می شود.
مدیر امور نظارت بر تعمیرات پست ها و خطوط
گفت :قبل از حمل ترانسفورماتور پست سیار ۲۰/۶۳
کیلوولت تولمات ،عملیات اصالح و بهینه سازی
ترانسفورماتور سیار به همراه تابلوهای  ۲۰کیلوولت
و کلیدهای کشوئی آن در سال گذشته با اعتباری
معادل  ۲.۱۴۰میلیون ریال توسط شرکت آرین نیرو
رستاک زنگان انجام شد.

 ۱۴سفره خانه و قهوه خانه متخلف در
اراک پلمب شد

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت
استان مرکزی گفت :در اجرای مصوبات کمیته پدافند
زیستی۱۴ ،واحد سفره خانه و قهوه خانه متخلف
به دلیل عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی در اراک
پلمب شد.
جعفر پرویزی گفت :در اجرای مصوبات کمیته
پدافند زیستی ،طرح نظارت بر واحدهای صنفی طی
دو هفته گذشته با همکاری تیمهای مشترک متشکل
از کارشناسان مرکز بهداشت ،نماینده اتحادیه صنفی
و مأموران این اداره در شهرستان اراک اجرایی شد.
وی افزود :در اجرای این طرح  ۱۴واحد سفره
خانه و قهوه خانه به علت تخلف از مقررات ابالغی،
عدم رعایت بهداشت و استفاده از قلیان پلمب و
تعدادی قلیان جمع آوری شد .رئیس اداره نظارت
بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی استان مرکزی
با بیان تداوم طرحهای نظارتی در پیشگیری از شیوع
هر چه بیشتر ویروس کرونا اضافه کرد :شهروندان در
صورت مشاهده هرگونه تخلفات صنفی موضوع را از
طریق تلفن  ۱۱۰به پلیس گزارش کنند.

