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اخبار

ضرورت تسریع در پیشرفت پروژه ها ی
عمرانی و تکمیل پروژه های باالی
پیشرفت  ۸۰درصد

استاندار قم بر ضرورت
پیشرفت
در
تسریع
پروژه ها ی عمرانی و تکمیل
پروژه های باالی پیشرفت
 ۸۰درصد تاکید کرد.
به گزارش روابط
عمومي استانداري قم دكتر بهرام سرمست استاندار قم در
دهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان قم در تاالر
کرامت استانداری ،طي سخناني اعتبارات تخصيص يافته براي
استان قم را ناكافي دانست و اظهار كرد :بايد با آسيب شناسي
درست؛ به دنبال راهكارهايي براي افزايش كمي و كيفي
اعتبارات و منابع تخصيصي به استان باشيم.
استاندار قم تهيه و ارائه ي گزارش دقيق و مستمر از
روند پيشرفت طرحهای مختلف استان را خواستار شد و افزود:
هدف از انجام اين كار؛ ارزیابی عملکرد دستگاه ها و برنامهریزی
برای برطرف كردن نواقص و کاستیها و سرعت دادن به روند
اجرا مي باشد.
وی با تاكيد بر ارائه ي يك گزارش داده اي و تحليلي
در رابطه با ميزان پيشرفت پروژه هاي عمراني توسط سازمان
مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد :الزمه این کار انجام
بازدیدهای ميداني مستمر و مشترك كارشناسان معاونت
هماهنگي امور عمراني استانداري و سازمان مديريت از طرح
ها و پروژه ها است.
سرمست با اشاره به طرح سهشنبه هاي اقتصادي و بازدید
خود از واحدهای تولیدی گفت :مشابه چنين برنامه اي بايد
زمانبندي مناسب و مشخصي براي بازدید از طرحهای عمرانی
استان برنامه ريزي و عملياتي شود.
استاندار قم نظارت جدي تر دستگاه هاي مسؤل را مورد
تأكيد قرار داد و با بيان اين كه بار اصلی مسئولیت بر عهده
دستگاه متولی است تصریح کرد :دستگاههای اجرایی باید
بیشترین پیگیری را در مورد فرآیند پیشرفت طرح های خود
چه در سطح استان و چه در سطح ملی انجام دهند.
فرمانده انتظامی گلستان:

 ۱۲هزار خودرو پالک مخدوش
در گلستان اعمال قانون شدند

فرمانده انتظامی گلستان از اعمال قانون  ۱۲هزار خودرو
پالک مخدوش از ابتدای سال تاکنون در استان خبرداد.
سردار محمدسعید فاضل دادگر شامگاه سه شنبه در
جمع خبرنگاران اظهارکرد :از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۲
هزار مورد برخورد با رانندگانی که پالک خودروهای خود را
مخدوش یا پنهان کرده و یا فاقد پالک بودند ،صورت گرفته
است.وی توضیح داد که با این افراد به شکل های مختلف
برخورد شده و با توقف کوتاه مدت و یا انتقال خودرو به
پارکینگ اعمال قانون خواهند شد.فاضل دادگر تأکید کرد:
مخدوش کردن پالک ،جرم است لذا رانندگانی که این اقدام
مجرمانه را انجام میدهند ،توسط پلیس شناسایی شده و به
مراجع قضایی تحویل داده میشوند.فرمانده انتظامی گلستان
توضیح داد :مخدوش کردن پالک عالوه بر جریمه و فرستادن
فرد خاطی به مراجع قضایی ،توقیف خود را هم در پی خواهد
داشت.

در دیدار مدیران آب و برق با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی عنوان شد؛

برنامه ریزی برای تقویت آبرسانی به تبریز

آذربایجان شرقی  -عصررسانه:
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در
دیدار مدیران عامل صنعت آب و برق استان،
از وزیر نیرو بابت ابتکار افتتاح پروژه های
صنعت آب وبرق در قالب پویش #الف_ب_
ایران قدردانی کرد.
حجت االسالم والمسلمین «سیدمحمد
آل هاشم» نماینده ولی فقیه در آذربایجان
شرقی در جمع مدیران عامل صنعت آب و
برق استان ضمن قدردانی از وزیر نیرو ،پویش
#هرهفته_الف_ب_ایران را برای مردم
دلگرم کننده و امیدبخش توصیف کرد .وی
افزود :هر آدم منصفی با نگرش به اقدامات
انجام یافته در این چند سال پس از انقالب
اسالمی گواهی می دهد که در حوزه خدمت
رسانی از جمله آب و برق ،خدمات وسیعی
در اختیار مردم در اقصی نقاط کشور قرار
گرفته است.
وی همچنین به برخی چالش های
موجود در حوزه آب و برق اشاره کرد و از
مدیران حاضر خواست پیش بینی های الزم
را برای ایام اوج مصرف آب ،برق و گاز به
عمل آورند تا مشکلی برای مردم در این ایام
پیش نیاید.
وی درعین حال از مردم خواست با
مدیریت مصرف آب ،برق و انرژی مسئوالن
ذیربط را در انجام وظایف محوله یاری
کنند .در این جلسه رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان
شرقی ضمن تشکر بابت فراهم شدن دیدار
با نماینده ولی فقیه در استان و حضور در
جلسه ،از عملکرد این شرکت و اقدامات انجام
یافته در تابستان اخیر و خدمات رسانی به
همشهریان ،گزارشی را در چند فصل ارائه

کرد.
وی اظهار کرد :از تمام ظرفیت چاههای
مسیر خط زرینه رود برای استفاده شهرهای
موجود در مسیر فوق بکارگیری نموده و
چاههای متروکه و بالاستفاده سنوات قبل،
به منظور هدایت بیشتر آب خط انتقال زرینه
رود به سمت شهر تبریز در مدار قرار گرفت.
وی گفت :همچنین آب تحویلی به صنایع در
طول مسیر خط زرینه رود به منظور ذخیره
آب جهت انتقال به کالنشهر تبریز پس از
اخذ موافقت مقامات ارشد استان مدیریت و
کاهش داده شد .وی افزود :نسبت به آگاه
سازی مشترکین از طریق فضای مجازی
و رسانه ها در خصوص کاهش و مدیریت
مصرف اقدام گردید .وی ضمن تاکید بر
رسالت شرکت آب و فاضالب در توزیع آب
شرب همشهریان و جلوگیری از کوچکترین
وقفه در امر خدمات رسانی به مواردی از

اقدامات انجام یافته بشرح زیر اشاره کرد:
امضا تفاهم نامه تحویل  4حلقه چاه
متروکه با شهرداری تبریز ،اخذ مجوز حفر 20
حلقه چاه که تاکنون  10حلقه حفر گردیده
و  6حلقه آن تجهیز گردیده است ،احیای 5
حلقه چاه متروکه و غیرقابل استفاده (چاههای
 1خسروشاه –  79هروی 34 -زرنق – باغ
معروف  -جمشید یک) ،نیرورسانی و خرید
برق برای  7حلقه چاه (چاههای جمشید یک
 میرزامهدی  -اتوبوسرانی –  6پارک  -ائلگلی مادر  1 -خاوران  2 -خاوران) ،تجهیز
و راه اندازی و بهره برداری از  5حلقه چاه
جدید و برنامه ریزی برای تجهیز  4حلقه چاه
دیگر تا  99/04/28و  3حلقه چاه تا مورخه
 99/05/05جمعا  12حلقه چاه ،مدیریت
فشار شبکه توزیع برای کاهش مصرف آب،
تشکیل جلسات هماهنگی مدیریت توزیع
در ستاد شرکت و تبریز به تعداد  8جلسه

با شرکت مدیران و مسئولین بهره برداری
مناطق و همکاران ذیربط در ستاد شرکت
و تبریز ،پخش پیام های صرفه جویی در
مصرف آب از طریق صداوسیما – فضای
مجازی و روزنامه ها ،نصب بنرهای مدیریت
مصرف در محل های متعلق به شرکت آبفا و
مناطق و واحدهای تابعه ،مصاحبه با رسانه ها
در خصوص رعایت مدیریت مصرف ،مدیریت
توزیع آب و تالش شبانه روزی همکاران در
جهت توزیع عادالنه آب (بدون قطعی طوالنی
) با توجه به قطعی های برق و کاهش تحویل
آب از زرینه رود ،تهیه  7دستگاه تانکر کم
حجم و توزیع در مناطق مرتفع تبریز و پخش
آب به روستاهای اطراف و مراکز حساس با
تانکرهای شرکت آبفا ،تشکیل اکیپ ویژه
برای مدیریت شبکه آب مناطق مرتفع،
برنامه ریزی و اجرای زمانبندی قطع آب
مناطق مختلف به منظور توزیع عادالنه آب،
افزایش ظرفیت پمپاژ ایستگاه پمپاژ آناخاتون
با افزایش قدرت برق و تهیه و نصب تجهیزات
الکتروپمپ جدید ،برنامه ریزی برای احداث
دو باب ایستگاه پمپاژ آب به مناطق محله
امام زاده – نیاوران ،اقدام برای اخذ مجوز
لوله گذاری عرض اتوبان پاسداران به صورت
پایپ جکینگ برای آبرسانی به قسمت مرتفع
احمد آباد ،اقدام برای اصالح قسمتی از شبکه
توزیع آب ،احداث خط آبرسانی چاههای
جدید ،توسعه شبکه آب برای رفع کمبود
فشار آب تعدادی از کوچه ها در مرکز شهر
و مناطق مرتفع شهر .الزم به ذکر است در
این جلسه لوح سپاس و قدردانی وزیر نیرو به
نیابت وی و از طرف شورای هماهنگی صنعت
آب و برق استان به نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز اهدا شد.

انتصاب دکتر اسحاق عطایی به عنوان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری

ساری – سکینه مریخ  :به گزارش خبرنگار مازندران
به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

مازندران -ساری ،اسحاق عطایی با حکم معاون وزیر
و رئیس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور به
عنوان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری
منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است :نظر به تعهد و سوابق
جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیرکل منابع طبیعی
و آبخیزداری استان مازندران(ساری) منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند قادر متعال ،بهره گیری
از تقوای الهی ،نصب العین قرار دادن فرمایشات مقام معظم
رهبری در خصوص منابع طبیعی و آبخیزداری و در قالب
اصول و سیاست های دولت و با همکاری نیروهای متعهد،
متخصص و آگاه در پیشبرد برنامه های سازمان به ویژه

حفاظت از عرصه های منابع طبیعی ،توسعه طرح های
جنگل کاری ،مرتعداری ،حفاظت خاک ،آبخیزداری و با
تاکید بر مشارکت های مردمی گام های موثری بردارید.
همچنین انتظار دارد در خصوص اجرای مدیریت پایدار
جنگل های هیرکانی ،توسعه گیاهان دارویی ،زراعت چوب و
آزاد سازی اراضی مستحدث ساحلی و حدنگاری نیز اهتمام
جدی بعمل آید.
توفیق روز افزون جنابعالی را در این امر خطیر از
خداوند متعال خواستارم.
الزم به ذکر است که جناب آقای دکتر اسحاق عطایی
پیش از این حکم ،سرپرست اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری مازندران -ساری بوده است.

خبر كوتاه

اجرای عملیات آسفالت معابر محله
آیتا ...غفاری بندرعباس

مدیر شهرداری منطقه
دو بندرعباس از انجام
عملیات آسفالت معابر در
محله آیتا ...غفاری خبر
داد .به گزارش مدیریت
ارتباطات و امور بینالملل
شهرداری بندرعباس ،مجتبی سلیمی در این باره اظهار کرد:
در راستای بهسازی معابر در بافت فرسوده سطح منطقه و
بهمنظور سهولت در تردد شهروندان ،معاونت فنی و عمرانی
این منطقه اقدام به روكش آسفالت محالت کرده است .وی
افزود :بر اساس برنامهریزیهای انجام شده ،حدود  2500متر
مربع اجرای عملیات آسفالت معابر در این محله پیشبینی
شده که هم اکنون ضلع شمال شرقی محله در حال اجرا است.
شهردار منطقه دو بندرعباس رضایتمندی شهروندان را از
مهمترین اهداف فعالیتهای مدیریت شهری برشمرد و گفت:
با توجه به پیامهای ثبت شده شهروندان در سامانههای نظارتی
در خصوص آسفالت کوچهها ،با اجرای این طرح بخش قابل
توجهی از تقاضاهای مردمی پاسخ داده میشود .سلیمی در
انتها نیز عنوان کرد :بر اساس برنامهریزیهای انجام شده ،در
تمامی معابر محالت و بافت فرسوده سطح منطقه که نیاز به
آسفالت دارد ،آسفالتریزی انجام میشود.
جانشین فرمانده انتظامی گلستان:

قاچاقچیان در پوشش مسافرت
خانوادگی موادمخدر جابهجا میکردند

جانشین فرمانده انتظامی گلستان از کشف  ۳۴۱کیلوگرم
موادمخدر در یک عملیات پلیسی در استان خبر داد و گفت:
قاچاقچیان در پوشش مسافرت خانوادگی اقدام به جابهجایی
موادمخدر میکردند.سرهنگ فرهاد تاجره اظهار داشت :با
کارهای اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یکی از
عناصر فعال در این زمینه شناسایی شد .اعضای این باند با
دو دستگاه خودروی سواری و در پوشش مسافرت خانوادگی
اقدام به جابهجایی مواد مخدر میکردند.وی با بیان اینکه این
باند قاچاق مواد مخدر قصد داشتند مواد افیونی را از شرق
کشور وارد استان گلستان کنند ،گفت :با اقدامات اطالعاتی که
تیمهای پلیس مبارزه مواد مخدر انجام دادند سوژه موردنظر
شناسایی شد و تیمهای عملیاتی به مسیرهای مواصالتی فرعی
اعزام شدند که در ساعت  3بامداد امروز سوژه شناسایی و با
همکاری دستگاه قضایی و فرمانده انتظامی گالیکش خودرو
متوقف شد.جانشین فرمانده انتظامی استان توضیح داد که در
بازدید ابتدایی از خودرو  341کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک
با لفافه کشف و ضبط شد .در این عملیات  5نفر دستگیر شدند
و  2دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.وی همچنین اعالم
کرد :از ابتدای امسال تاکنون  10تن و  300کیلوگرم انواع
موادمخدر در استان کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  34درصد افزایش کشف داریم.سرهنگ تاجره افزود:
همچنین در این مدت باند تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی
و متالشی و  60دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز توقیف
شد.وی گفت 3 :هزار و  243نفر از عناصر قاچاق و کسانی
که در تهیه و توزیع موادمخدر نقش داشتند از ابتدای امسال
شناسایی و تحویل مراجع قضایی شدند .همچنین در این مدت
 3هزار و  397معتاد نیز دستگیر و تحویل کمپهای ترک
اعتیاد شدهاند.

