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برگزاری جلسه تشکیل انجمن میراث 
فرهنگی روستای زیارت در اداره 
میراث فرهنگی شهرستان گرگان

گرگان- جلسه تشکیل انجمن میراث فرهنگی روستای زیارت با حضور 
رییس اداره میراث فرهنگی گرگان، بخشدار مرکزی گرگان، مسئول یگان 

حفاظت شهرستان و دهیار و شورای روستای زیارت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع 
از  این جلسه هدف  قندهاری در  یاسر  دستی شهرستان گرگان، 
تشکیل انجمن میراث فرهنگی را جلب حمایت مادی و معنوی مردم 
و مشارکت آنها در زمینه پژوهش، حفظ و احیا و معرفی و آموزش 
میراث فرهنگی بیان کرد. او افزود: علی رغم تالش بسیار و شبانه 
روزی نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی در بازرسی و حفاظت 
از بناها و بافت ها و محوطه های تاریخی شهرستان گرگان با توجه به 
گستردگی بافت تاریخی و مشکالت مختلف در این حوزه در این راه 
و جهت شناسایی حفاران غیر مجاز نیازمند همکاری اعضای انجمن 
های میراث فرهنگی در روستاها می باشیم .قندهاری ادامه داد: پس 
از شناسایی حفاران غیر مجاز در روستا توسط انجمن های میراث 
فرهنگی، نیروهای یگان حفاظت وارد عمل شده و عملیات الزم را 
جهت برخورد با این افراد به صورت تخصصی پیگیری می کنند 
.او از دیگر وظایف مهم انجمن های میراث فرهنگی در روستاها را 
معرفی آثار ملموس و ناملموس و ... جهت بررسی و پیگیری الزم 
در راستای ثبت در فهرست آثار ملی کشور نام برد .رییس اداره 
میراث فرهنگی کشور بیان کرد: پیش از این نیز چندین اثر مربوط به 
روستای زیارت منجمله بافت تاریخی و هنر شموشه بافی در فهرست 
آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.همچنین در این نشست آهنگر 
بخشدار مرکزی گرگان با بیان اینکه رعایت نکردن ضوابط ساخت و 
ساز باعث ناهماهنگی در بعضی از قسمت های بافت تاریخی روستای 
زیارت شده است، بیان کرد: یکی از مهمترین اهداف ما رعایت ضوابط 
حفاظتی در بافت روستا می باشد.وی با اشاره به اینکه باید برنامه 
ریزی اصولی جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در 
روستاها صورت پذیرد، افزود: تالش ما این است که بتوانیم در کنار 
حفظ منابع طبیعی و گردشگری آثار و بافت های تاریخی شهرستان 
را نیز حفظ نماییم .در این جلسه همچنین توضیحاتی در خصوص 
وظایف انجمن های میراث فرهنگی توسط ایمانیان کارشناس مسئول 
بافت و بناهای تاریخی شهرستان ارائه گردید.از جمله این وظایف می 
توان به تشویق و ترغیب مردم به رعایت احترام میراث فرهنگی و 
حفظ و صیانت از آن، سعی در شناساندن وجوه ناشناخته میراث 
فرهنگی محل، پیدا کردن روش هایی جهت جلوگیری از هرگونه 
حفاری غیر مجاز، تخریب آثار تاریخی و ... و پیشنهاد آن به وزارت 
میراث فرهنگی کشور، همکاری با هیات های تخصصی و بازرسان 
اعزامی از سوی وزارت خانه، بررسی طرق جلب مساعدت های مادی 

و معنوی مردم و. .... نام برد .

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته 
احیاءامربه معروف ونهی ازمنکربیمه 

سالمت گیالن
مراسم  حیدری:  علی   - رشت 
گرامیداشت هفته احیاءامربه معروف 
مدیرکل  حضور  با  ازمنکر  ونهی 
سخنرانی  با  وکارکنان  ،معاونین 
حجت االسالم کیماسی درمجتمع 
سالمت  بیمه  کل  اداره  فرهنگی 
برگزار شد.  دراین مراسم سخنران 

با اشاره به اهمیت این هفته وقیام امام حسین )ع(گفت:برای زنده ماندن 
جامعه اسالمی امر به معروف و نهی از منکر تکلیف الهی است و هر سال 
دهه اول محرم با عنوان امر به معروف و نهی از منکر نامیده می شود 
چون قیام امام حسین )ع( هم احیای این مهم و دین اسالم بود.وی 
با بیان اینکه عامل اصلی بقای اسالم شهادت مظلومانه امام حسین )ع( 
بوده است گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر نهاد دولتی نیست 
اما دولت موظف است همچون مردم در ترویج معروفات بکوشد.حجت 
االسالم کیماسی افزود: امر به معروف و نهی از منکر، نقش ارزنده ای در 
اجرای احکام و حدود الهی دارد و پشتوانه محکمی برای تثبیت ارزش ها و 
ریشه کنی مفاسد اجتماعی است. تجربه نشان می دهد که در طول تاریخ 
پر فراز ونشیب اسالم، هرگاه مسلمانان نسبت به هم احساس مسئولیت 
می کردند و یکدیگر را به اعمال شایسته دعوت نموده، از بدیها باز می 
داشتند، دیگر دستورات الهی نیز ارزش واقعی خود را در متن جامعه پیدا 
می کرد و گناه در جامعه کمتر رخ می داد. به عکس هر گاه امر به معروف 
و نهی از منکر به صورت دو ارزش فراموش شده در می آمد و مورد غفلت 
یا کم توجهی قرار می گرفت، دیگر احکام الهی اسالم از قبیل نماز، روزه، 
زکات، حج نیز هر روز کم رنگ تر و بی فروغ تر می گشت که حضرت 
علی )ع( در این باره می فرماید:قوام و جوهره وجودِی شریعت امر به 
معروف و نهی از منکر است.ايشان بي قانوني ، ترويج خرافات ، بداخالقي 
، كينه ، دروغ و آمارهاي دروغ را عين منكر و بدي ها دانست و بيان كرد: 
صداقت، اعتمادسازی، تعهد، عدالت و... سرمایه های اجتماعی هستند که 
درصورتی که اتفاق بیفتد توسعه و تسهیل امور را فراهم می کند. درپایان 
فعاالن امر به معروف ونهی ازمنکر ومدیران قانونگرا وحافظان بیت المال 

مورد تقدیر قرار گرفتند.

سوگواری دهه سوم ماه محرم در اداره کل 
اوقاف قم برگزار می شود

قم- مسئول بسیج و امور ایثارگران اوقاف استان قم گفت: مراسم عزاداری 
دهه سوم ماه محرم از محل موقوفه مرحوم میرباقر روحانی در اداره کل 
اوقاف قم برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان قم، ابراهیم عسگری با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری 
دهه سوم ماه محرم اظهار کرد: این مجموعه برنامه ها در قالب سوگواره 
بصیرت عاشورایی تدارک دیده شده اند.وی افزود: مراسم مذکور از محل 
موقوفه مرحوم میرباقر روحانی و به مدت ۱۰ روز در اداره کل اوقاف قم 
واقع در انتهای خیابان انقالب )چهارمردان( برگزار می شود.مسئول بسیج 
و امور ایثارگران اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه حجج اسالم 
والمسلمین دکتر رفیعی و صادقی واعظ سخنرانان مراسم هستند گفت: 
مهدی سلحشور، عباس حیدرزاده، سید علی حسینی نژاد، حسن حیدرزاده 
قمی، علی مالکی نژاد، سید احمد شمس، سید ناصر آبیار، سید محسن بنی 
فاطمه، حسن مالکی نژاد، مسعود زمانی و محمد جعفری هم طی ده روز 
مراسم به مداحی می پردازند.وی ادامه داد: مراسم عزاداری دهه سوم در اداره 
کل اوقاف استان قم از شنبه ۳۰ شهریورماه تا دوشنبه هشتم مهرماه همه 
روزه از ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۳۰ صبح و همراه با ضیافت صبحانه برگزار می شود.

برگزاری مانور بزرگ آتش سوزی در انبار 
مرکزی شرکت گاز استان اصفهان

اصفهان – مرادیان: به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان؛ 
مانور بزرگ آتش سوزی در انبار شهید فلسفی شرکت گاز با حضور واحدهای 
آتش نشانی اصفهان وخمینی شهر، نیروی انتظامی اصفهان و خمینی شهر، 
پلیس راهور اصفهان و خمینی شهر و اورژانس برگزار شد. در این مانور که با 
همکاری واحدهای امور کاال، حراست، امور HSE و پدافند غیرعامل، روابط 
عمومی و پایگاه مقاومت بسیج وخدمات اجتماعی و رفاهی برگزار شد، ۶۰ 
نفر از پرسنل شرکتی و ۳۰ نفر از سازمان های امدادرسان و خدمات رسان 
مشارکت داشتند.رویداد آغازگر مانور که در 2 نقطه متفاوت ضلع شرقی و 
غربی انبار شهید فلسفی برگزار شد، آتش سوزی انبار پلی اتیلن در ضلع 
شرقی و سرایت آتش خار و خاشاک به پالت های چوبی و انبار الستیک 
اسقاطی در ضلع غربی انبار بود.همچنین،از نکات قابل توجه مانور نزدیکی 
حریق به انبار مرکاپتان و رصد لحظه ای دمای مرکاپتان برای واکنش سریع 
پرسنل امور کاال و واحدهای آتش نشانی بود.الزم به ذکر است، محورهای 
اجرای مانور، اطفای حریق انبار کاالهای اسقاطی در حجم زیاد، اطفای حریق 
پلی اتیلن، استفاده از ماسک های هوای فشرده به دلیل دود زیاد حریق، انجام 
کمک های اولیه و اورژانسی به افراد مسموم شده در اثر استنشاق بخارات 
مرکاپتان، ایجاد مکانیزم رصد دمای انبار مرکاپتان و جلوگیری از گسترش 
حریق به بشکه های مرکاپتان، ایجاد نظم و حراست از اموال و مدیریت توقف 
خودروها در طول اجرای مانور، راهنمایی خودروهای سبک و سنگین عبوری 
از جاده خمینی شهر به منظور عدم تجمع افراد و تصادفات احتمالی، رصد 
بخش های مختلف انبار توسط دوربین های حفاظت الکترونیک حراست و 
خروج اضطراری پرسنل بود.همچنین، در آغاز مانور نحوه خارج نمودن 
خودروهای سبک و سنگین از محل انبار به منظور آزادسازی مسیر برای 
خودروهای امدادی، جابجایی پالت های بشکه های مرکاپتان در زمان حریق، 
جابجایی باندل های لوله  های پلی اتیلن به منظور جلوگیری از توسعه حریق 
و آزمایش سیستم های اعالم حریق اتوماتیک از دیگر بخش های مانور بود.

جابجایی کاال در غرب هرمزگان از 
3.2میلیون تن فراتر رفت

پور:  بندرعباس-کیوان حسین 
مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه از 
جابجایی بیش از ۳ میلیون تن انواع 
ترانزیت  ۱۳درصدی  افزایش  کاال، 
هزار   24۳ ایمن  ترابری  و  خودرو 
مسیرهای  در  گردشگر  و  مسافر 
المللی منطقه غرب  داخلی و بین 
هرمزگان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، »قاسم عسکری نسب« با تشریح کارنامه آماری بندر لنگه و 
بنادر وابسته آن در دوره زمانی پنج ماهه نخست سال 98، اظهار داشت: 
در مجموع ۳ میلیون و2۶4 هزار و 2۶۶ تن انواع کاال در بنادر غرب استان 
هرمزگان با مرکزیت بندر لنگه تخلیه و بارگیری شد که ۷8۳ هزار و ۷44 
تن مربوط به کاالهای غیر نفتی و 2 میلیون و 48۰ هزار و 522 تن به 
فرآورده های نفتی اختصاص دارد. وی با اشاره به صادرات ۳28 هزار و 
284 تن کاالی غیر نفتی در این بنادر افزود: از این میزان، حجم صادرات 
محصوالت کشاورزی، دامی و احشام در بندرلنگه رقمی بالغ بر ۱۰۶ هزار 
و 98 تن است. مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه حجم واردات غیرنفتی 
طی سال جاری را 2۷ هزار و 2۱ تن اعالم کرد و گفت: این رقم در 
همسنجی با مدت مشابه سال گذشته کاهش 24 درصدی داشته است. 

ترانزیت غیرنفتی 14 درصد افزایش یافت
عسکری نسب اظهار کرد: طی دوره زمانی پنج ماه گذشته، حجم ترانزیت 
کاالهای غیرنفتی به ۱۳۶ هزار و ۱۶۱ تن رسید که عمده آن خودرو 

بوده و نشانگر رشد ۱4 درصدی در این بخش از عملیات بندری است.
رشد 13 درصدی ترانزیت خودرو

وی ضمن اشاره به جابجایی ۶۶ هزار و 2۳5 دستگاه خودروی ترانزیتی طی پنج 
ماه سال جاری، از رشد ۱۳ درصدی این بخش از فعالیت های بندری خبر داد.

رشد 11 درصدی کران بری فرآورده های نفتی
مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه در بخش دیگری از اظهاراتش حجم 
صادرات فرآورده های نفتی در بنادر غرب هرمزگان را یک میلیون و ۳۱۱ 
هزار و ۶4۳ تن اعالم کرد و گفت: طی این مدت، یک میلیون و ۱۶8 هزار 
و 8۷2 تن از این گونه محموله های تجاری، به صورت رویه کابوتاژ)کران 

بری( جابجا شد که رشد ۱۱ درصدی داشته است.
تردد شناورها به بنادر 18 درصد افزایش یافت

عسکری نسب تعداد شناورهای ورودی به بنادر غرب هرمزگان را 24 هزار 
و 928 فروند اعالم کرد و افزود: از این میزان، ظرفیت بارگیری 5۱۰ فروند 
شناور، باالی هزار تن و ۱۱ هزار و 8۳2 فروند از شناورهای پهلو گرفته در 
این بنادر، زیر هزار تن بوده که این میزان نمایانگر رشد ۱8 درصدی است.

اتوبان کرج - قزوین در محدوده 
شهرستان ساوجبالغ مسدود شد

 : رنجبرکهن  سیروس  کرج- 
با  تریلرکمپرسی  برخورد یک  درپی 
قزوین  کرج-  اتوبان  پیاده  عابر  پل 
ساوجبالغ   شهرستان  محدوده  در 
اتوبان  این  در  سنگینی  ترافیک 
کامیون  برخورد  از  آمد. پس  بوجود 
تریلر با پل روگذرعابر پیاده در اتوبان 
کرج - قزوین و ایجاد ترافیک سنگین در این اتوبان ، همچنین ایمن نبودن 
پل مذکور، مسئولین زیربط باالخره تصمیم گرفتند این پل را جمع آوری 
نموده تا از حوادث احتمالی آینده جلوگیری کنند.به گزارش خبرنگار ما به 
دلیل جمع آوری این پل روگذر، اتوبان کرج - قزوین درمحدوده شهرستان 
ساوجبالغ مسدود گردیده ومسافرین و خودروهایی که درحال تردد میباشند 
به جاده قدیم و جاده های حاشیه اتوبان راهنمایی میشوند که ترافیک 
سنگینی دراین محدوده ایجاد شده است .شایان ذکر است که تعداد دیگری 
از این پل های هوایی منصوبه در اتوبان کرج - قزوین پابرجا می باشند که 
بعضا قابل استفاده نبوده ویا خیلی کم از آنها استفاده می شود و احتمال بروز 
حوادث مشابه درآنها وجود دارد که باید فکراساسی وبرنامه ریزی دقیقی بر 
روی آنها صورت گیرد تا با ایمن سازی یا جمع آوری آنها دیگر شاهد حوادث 

تلخ برای هموطنان و مسافران عزیز در این بزرگراه پرتردد کشور نباشیم.

اخبار ایراناخبار ایران بازدید معاون وزیر نیرو از شبکه برق شهرستان های آبادان و خرمشهر
اهواز – رحمان محمدی: معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با 
حضور درخوزستان به صورت میدانی از شبکه برق شهرستان های 
آبادان و خرمشهر بازدید و در جلساتی با حضورمدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان، جلیل مختار نماینده مردم آبادان و عبداهلل 
مدیرعامل شرکت  و  مجلس  در  مردم خرمشهر  نماینده  سامری 
توزیع نیروی برق خوزستان مشکالت برق این دو شهرستان را مورد 

بررسی قرار داد.
همایون حائری در بازدید از شبکه برق شهرستان آبادان گفت: در این 
سفر یک روزه از نقاط مختلف به خصوص بافت های فرسوده بازدید کرده 
تا بتوانیم مشکالت آنها را برطرف کنیم. وی اظهار داشت: برای نوسازی 
برق این مناطق که فرسوده و قدیمی است مقرر شده در برنامه های کوتاه 
مدت و میان مدت با تخصیص اعتبار الزم مشکالت موجود مانند پایه 
های برق، روشنایی و سیم های برق برطرف شود. معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی با بیان اینکه شهرستان های آبادان و خرمشهر در تامین برق 
مشکلی نداشته و ظرفیت منصوبه این دو شهرستان هزار و ۷۰۰ مگاوات 
است، تصریح کرد: مصرف برق این دو شهرستان ۷۰۰ مگاوات بوده که با 
توجه به ظرفیت نیروگاهی مشکلی در تامین برق ندارند و مشکالت مربوط 
به پایین دست و توزیع است. حائری تصریح کرد: همچنین در این سفر 

مقرر شده پست فوق توزیع منیوحی آبادان برق منطقه ای خوزستان که 
در حال حاضر 2۷ مگا ولت آمپر ظرفیت دارد به صورت GIS توسعه 
پیدا کند و ظرفیت آن به ۶۰ مگا ولت آمپر افزایش یابد. وی همچنین 

در جلسه ای با حضور مسئوالنی شهری خرمشهر شرکت و در خصوص 
مشکالت شبکه برق این شهرستان، بیان کرد: شبکه فشار ضعیف این 
شهرستان باید در برنامه ای سریع با کابل های خودنگهدار تعویض شود تا 

هم کیفیت برق رسانی بهبود یابد و هم سرقت سیم ها به حداقل برسد. 
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تاکید کرد: تامین روشنایی معابر از 
دیگر اقداماتی است که باید در خرمشهر انجام شود و بعد از برآورد هزینه 
اعتبارات آن تخصیص داده می شود. حائری با بیان اینکه تعویض شبکه 
برق فرسوده نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: باید تعویض شبکه با اولویت 
بندی انجام شود و در ابتدا 5 کیلومتر شبکه برق شلمچه اجرایی شود. 
وی ادامه داد: نقدینگی مورد نیاز توسعه و نوسازی شبکه را تامین می 
کنیم تا در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مسئولیت 
خود را در مقابل مردم خرمشهر و آبادان انجام داده باشیم. در ادامه این 
سفر یک روزه از پست در حال ساخت گمرک خرمشهر نیز بازدید شد، 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در خصوص این پست گفت: 
 GIS پست گمرک خرمشهر که عملیات ساختمانی آن انجام شده از نوع
بوده و در مقابل شرایط جوی این منطقه و ریزگردها مقاوم است. محمود 
دشت بزرگ گفت: ظرفیت این پست ۱۰۰ مگاولت آمپر بوده و ارزش 
سرمایه گذاری این پست و خط هزار میلیارد ریال است. وی تاکید کرد: با 
در مدار قرار گرفتن این پست در سال ۱4۰۰ و پست سوم خرداد، ظرفیت 
بارگیری از تاسیسات برق خرمشهر از ۶۱ درصد به 4۷ درصد می رسد که 

عددی نرمال و ایده آل است.

قم-شهردار قم با بیان اینکه در سطح استان باید فکری شود و 
برای مراسمات خاص برنامه ریزی صورت گیرد تا هزینه هایی هم که 
انجام می شود تامین شود، گفت: اگر ردیف های بودجه ای مشخص 
نشود شهرداری از کجا باید هزینه های خود را تامین کند تا روند 

خدمت رسانی به مردم ادامه یابد.
دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد در جلسه شورای اسالمی شهر قم با بیان 
اینکه داستان اتوبوسرانی در کالن شهرها غم انگیز است، اظهار کرد: در برنامه 

پنجم باید به باالی 5۰ درصد سهم حمل و نقل عمومی می رسیدیم که 
به جای افزایش دچار کاهش شده ایم. شهردار قم ادامه داد: دولت قرار بود 
سالی 4 هزار میلیارد تومان کمک کند که محقق نشده است و قیمت یک 
اتوبوس از حدود ۱۰۰ میلیون تومان به باالی ۱.5 میلیارد تومان رسیده است 
و سهم شهرداری از این هزینه چندبرابر شده است. سقاییان نژاد با تاکید بر 
اینکه در هر مناسبتی نهادهای مختلف از شهرداری انتظار دارند که اتوبوس 
در اختیار قرار گیرد، افزود: این مشارکت باید انجام شود اما باید نهادها هم 

به تعهدات خود به درستی عمل کنند، هر اتفاقی در شهر رخ می دهد نیاز 
به حضور اتوبوسرانی هست و با این هزینه ها شهرداری این امکان را دیگر 
ندارد و باید توجه ویژه به این بخش صورت گیرد. وی تصریح کرد: در سطح 
استان باید فکری شود و برای مراسمات خاص برنامه ریزی صورت گیرد تا 
هزینه هایی هم که انجام می شود تامین شود؛ در عین حال اگر هم شهرداری 
مشارکت نکند عنوان می کنند که شهرداری مخالف این برنامه ها است در 

حالی که اینطور نیست و دیگر این مساله از توان شهرداری خارج است.

شهر قدس - فریبا میرزایی پندار: ابوطالب آذربرا 
باید  گفت: خدمات شهری یک امرضروری است که 
در جهت رفاه حال جامعه و کمک به حل مسائل و 

مشکالت عمومی آن ها مورد توجه قرارگیرد.
وی افزود: یکی از مهمترین مناظر شهری که باید به 

داشت  ای  ویژه  توجه  آن 
آسفالت مناسب و یک دست 
تا شهروندان  هاست  خیابان 
همراه  امن  محیطی  در 
با  راحتی  و  خیال  آسایش 
عبور از خیابان ها به کارهای 
روزمره زندگی خود بپردازند.
ایجاد  های  حفاری  آذربرا 
شهر  معابر  سطح  در  شده 
دانست  آزار دهنده  بسیار  را 
و افزود : بیشتر این حفاری 

ها توسط دستگاه های خدمات رسان مخصوصا ادارات آبفا 
صورت می گیرد که ترمیم آن همواره بار مالی زیادی را 
برای شهرداری به دنبال دارد.وی با تشکر از خدمات رسانی 
دستگاههای خدمت رسان عنوان کرد : قطعا همه تالش 
شهروندان  به  رسانی  خدمت  برای  صرفا   دستگاهها  این 
است اما اجرای آن بدین صورت اشتباه و بسیار هزینه ساز 
افزود: بهتر است هماهنگی های الزم در زمینه  است.وی 
با شهرداری  حفاری ها توسط دستگاههای خدمت رسان 
اسالمی  شورای  زیربنایی  کمیسیون  گیرد.رییس  صورت 
شهرقدس در پی شکایت های و درخواست های  مردمی  
از  یکی  البته  گفت:  شهری،  فاضالب  مشکل  در خصوص 

فاضالب  بحث  قدس  شهر  شهروندان  مشکالت  مهم ترین 
شهری است که در برخی نقاط شهر، مشکالت عدیده ای به 
وجود آورده است.آذربرا اظهار داشت: با این حال شهرداری 
همواره قبل از اقدام به آسفالت کردن معابر با تمام ادارات 
خدمات رسان مکاتبه می کند ولی متأسفانه در اکثر مواقع 
پس از انجام عملیات آسفالت 
به  رسان  خدمات  ادارات 
حفاری  مجوز  کسب  دنبال 
موضوع  همین  و  هستند 
شهری  اعتبارات  جان  بالی 
کمیسیون  می شود.رییس 
اسالمی  شورای  زیربنایی 
اعتبارات  گفت:  شهرقدس 
ادارات خدمات رسان  دولتی 
در  برق  و  آب  گاز،  همچون 
نیمه دوم سال واریز می شود 
و به همین دلیل حفاری های این ادارات در نیمه دوم سال 
انجام می شود و شهرداری نیز بیشتر اعتبارات عمرانی خود 
را در نیمه نخست سال در اختیار دارد همین امر موجب 
با  می شود.وی  امور  برخی  در  ناهماهنگی  آمدن  وجود  به 
اشاره به حجم باالی حفاری های این ادارات پیشنهاد داد: 
رسان  ادارات خدمات  که  هایی  به حجم حفاری  توجه  با 
در شهر انجام می دهد و همچنین عدم هماهنگی برخی 
از این ادارات باید فکر اساسی برای رفع معضل حفاری و 
آسفالت شهر شود، در همین راستا تشکیل کمیته حفاری 
با حضور نمایندگان شهرداری، فرمانداری و ادارات خدمات 

رسان ضروری و الزامی است.

آذربایجان شرقی،  استاندار  امنیتی  و  معاون سیاسی  تبریز - فالح: 
توسعه فعالیت سازمان های مردم نهاد را از اصلی ترین اولویت های دولت 

تدبیر و امید دانست و بر ضرورت توجه مسئوالن به این امر تاکید کرد.
علیار راستگو در هشتادمین جلسه ستاد سامان دهی امور جوانان 
استان، توجه به توسعه فعالیت سازمان های مردم نهاد را از اصلی 
ترین اولویت های محوری دولت تدبیر و امید و مدیریت ارشد استان 
دانست و  گفت: تعداد سازمان های مردم نهاد استان از ۳۰8 مورد 
قبل از دولت تدبیر و امید به 8۰۰ مورد رسیده و فعالیت کمی و 
کیفی آن ها نیز رو به روز در حال افزایش است. وی با تاکید بر 
افزایش فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در جامعه افزود: توجه ویژه 
به توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در تمامی بخش های 

جامعه بخصوص در مناطق محروم، یک ضرورت است که انتظار داریم 
مسئوالن و بخصوص سازمان های مردم نهاد به این امر توجه ویژه ای 
داشته باشند. وی با اشاره به آغاز فعالیت 4 دفتر تسهیل گری در تبریز 
و شناسایی و رصد تمامی مشکالت و معضالت موجود در مناطق 
هدف عنوان کرد: خوشبختانه اطالعات کامل در بخش های فرهنگی 
و اجتماعی در مناطق محروم توسط این دفاتر گردآوری شده و برنامه 
ریزی های خوبی در جهت سامان دهی و رفع مشکالت در حال 
انجام است. وی به موضوع زباله گردی در سطح شهر تبریز و ضرورت 
بررسی علل این معضل اجتماعی توسط کارشناسان امر تاکید کرد و 
ادامه داد: شهرداری تبریز روزانه بیش از یک هزار و 2۰۰ تن زباله از 
سطح شهر تبریز جمع آوری می کند و اقدامات بسیار خوبی هم در 

زمینه بازیافت زباله انجام شده و باید متناسب با تکنولوژی های روز 
بتوانیم میزان بازیافت زباله ها به عنوان طالی کثیف را افزایش دهیم. 
بدر شکوهی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز در این 
جلسه با اشاره به نبود قانون شفاف و مصوب مجلس در مورد فعالیت 
سازمان های مردم نهاد ادامه داد: بر همین  اساس و به دلیل فقدان 
مجوز فعالیت اکثر سازمان های مردم نهاد، دستور العمل اجرایی این 
در تفاهم نامه مشترک وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان، مورد 
توجه قرار گرفته است. به گفته وی پس از تایید و تصویب صالحیت 
سازمان های مردم نهاد در هیات نظارت استان، مراحل صدور پروانه 
و شناسه فعالیت با امضای شخص استاندار به سازمان های مردم 

نهاد انجام می شود.

همدان - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در جلسه 
شورای اداری اداره کل بیان کرد:با توجه به عملکرد اداره کل امور 
اقتصادی و دارایی استان همدان و معرفی وظایف این اداره کل به 
لحاظ ماهیت و وظایف محوله که ادارات کل امور اقتصادی و دارایی 

نماینده مستقیم مجموعه وزارت اقتصاد در استانها می باشند.
سید ناصر محمودی : با اشاره به عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی 
اقتصادی  ؛نظارت مالی،توسعه مدیریت و منابع و  استان در سه معاونت 
به تشریح فعالیتهای معاونت اقتصادی این اداره کل به ویژه در خصوص 

فرآیندهای پژوهشی  در شناسایی شاخص های توسعه استان پرداخت .

وی گفت: فعالیت های مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در حوزه جذب 
، حضور  استان همدان و صدور مجوز  به  سرمایه گذار داخلی و خارجی 
نمایندگان دستگاه های اجرایی مستقر در مرکز خدمات سرمایه گذاری از 
سازمان صمت، جهاد کشاورزی ، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان به منظور پیگیری کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری و 
انجام  مشاوره قبل،حین و بعد سرمایه گذاری توسط کارشناسان مرکز خدمات 
سرمایه گذاری به صورت رایگان است. محمودی افزود: با همکاری 4۷ نماینده 
از دستگاه های اجرایی استان با مرکز خدمات سرمایه گذاری بنا به ضرورت 
به مبلغ ۱5۶2 میلیون دالر سرمایه گذاری و اشتغال برای ۱5۰۰ نفر در 

استان شکل گرفته است. وی با توجه به جایگاه استان همدان در کشور به 
لحاظ ویژگی های جغرافیایی و پتانسیل های سرمایه گذاری  و همچنین 
اهمیت استان همدان در کشور به عنوان پایلوت نیروگاه های خورشیدی در 
کشور به تشریح اقدامات اداره کل در حوزه نظارت مالی،ستاد درآمد استان و 
نظارت بر هزینه کرد دستگاه های اجرایی استان پرداخت . محمودی اهمیت 
نقش و جایگاه ذیحسابان دستگاه های اجرایی و انتصاب وی با حکم وزیر و 
نیز نقش آنان به عنوان مشاوران مالی مدیران دستگاههای اجرایی  خاطر 
نشان کرد:  نقش ذیحسابان دستگاه های اجرایی به عنوان اولین گلوگاه 
مبارزه با فساد است ، با ابراز خرسندی در مورد اداره کل به جهت آنکه 8۰ 

درصد کارکنان جزء خانواده های شاهد و ایثارگر می باشند. محمودی یادآور 
شدن: ۷۰ درصد فعالیتهای برون سازمانی این اداره کل که در موفقیت های 
دستگاههای اجرایی دیگر تاثیرگذار است و همچنین  به کسب رتبه برتر 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی  استان همدان در شاخص های عمومی و 
اختصاصی در جشنواره شهید رجایی برای چندمین سال متوالی اشاره کرد.

گفتنی است در پایان این مراسم  به مناسبت روز تکریم بازنشستگان از  سه 
نفر از  پیشکسوت بازنشسته  اداره و  همچنین از کارکنانی که  دخیل و موثر  
در کسب رتبه برتر دستگاه های اجرایی در بیست و دومین جشنواره شهید 

رجایی تقدیر به عمل آمد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی:

توسعه فعالیت سازمان های مردم نهاد از اهداف اصلی دولت است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در نشست خبری:

سرمایه گذاری نیاز اساسی کشور ماست

ردیف بودجه هزینه های شهرداری قم در مراسم های خاص مشخص شود

رییس کمیسیون زیربنایی شورای اسالمی شهرقدس عنوان کرد:

تشكیل کمیته حفاری در قدس ضروری است

ساوجبالغ - سیروس رنجبر کهن : کاهش منابع درآمدی ، کاهش سهم شهرداری از مالیات 
بر ارزش افزوده و رکود در ساخت و سازها طی سالیان اخیر موجب گردیده تا بسیاری از 
شهرداری های کشور با مشکل کسب درآمد دست و پنجه نرم کنند و شهرداری هشتگرد نیز 

از این قاعده مستثنی نمی باشد .
شهر ۶۰ هزار نفری هشتگرد مرکز شهرستان ساوجبالغ و محل مراجعه بسیاری از شهروندان شهرها 
و روستاهای مجاور جهت استفاده از امکانات بهداشتی و درمانی و مراکز خدماتی و ... می باشد و 

لزوم خدمات رسانی به این هموطنان نیز بر وظایف شهرداری افزوده، لذا نیاز می باشد تا تمهیدات و 
برنامه ریزی های الزم جهت درآمدزایی ، احیاء درآمدهای مغفول ، جذب سرمایه گذار و استفاده بهینه از 

امکانات موجود از یک سو و مدیریت هزینه ها از سوی دیگر مورد توجه واقع گردد.
بی شک مدیریت هزینه ها در مدیریت شهری کافی نبوده و می بایست پروژه های عمرانی مختلفی نیز 
جهت آبادانی شهر تعریف و اجرا شود که می توان این پروژه ها را در بخش پروژه های مستمر و پروژه 
های جدید تقسیم بندی نمود. اجرای آسفالت و لکه گیری ، جداول گذاری و غیره پروژه هایی است که در 
راستای آراستگی شهر به عنوان پروژه های مستمر به صورت همه ساله تعریف شده و احداث معابر ، ابنیه 
، توسعه شهر ، ایجاد زیرساختهای شهری و غیره پروژه های جدیدی است که منوط به توان شهرداری 
تعریف و اجرا خواهد گردید. شهردار هشتگرد اعالم کرد که شهرداری هشتگرد از روند مناسب درآمدزایی 
برخوردار است و خوشبختانه رویکرد مدیریت شهری در دوره پنجم شورا درآمدزایی و حرکت به سمت 
درآمدهای پایدار بوده و طی دو سال اخیر ثبات نسبی در این زمینه کسب گردیده و تحقق بودجه مصوب 
سال 9۷ و افزایش ۶۰ میلیارد ریالی درآمد طی 5 ماهه ابتدای سال 98 نسبت به مشابه سال قبل بیانگر 
این ادعاست .  دکتر امیر بهمنی ادامه داد : حمایت های رئیس و اعضای محترم شورای اسالمی شهر در 
این توفیق غیرقابل انکار بوده و پرسنل حوزه درآمدی شهرداری نیز با تمام توان در تحقق این موضوع 
زحمت کشیده اند که جای بسی تقدیر است . وی در ادامه با بیان اینکه  طی 5 ماهه اخیر افزایش در 
۳۶ ردیف از کدهای درآمدی حاصل شده و در ۱۱ ردیف نیز کاهش وصولی وجود داشته است گفت : 

کاهش درآمد در ردیف هایی از قبیل عوارض و تفکیک اراضی و ساختمان ها، عوارض سالیانه خودروهای 
سواری ، درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی و همچنین اجاره ساختمان ها و تاسیسات شهری بوده و  
۱۶ میلیارد ریال در بخش درآمد وصولی از محل فروش اموال غیر معمول شهرداری نسبت به دوره مشابه 
سال قبل کاهش وجود داشته است.  دکتربهمنی گفت :  عدم اتکا بر فروش اموال و امالک ، جلوگیری 
از ساخت و سازهای غیرمجاز و روی آوردن به تقویت  ردیف های مستمر درآمدی و درآمدهای کوششی 
راهبردی است که از ابتدای سال 9۷ در شهرداری پیاده شده و به صورت تدریجی بر تحقق این رویکرد 
افزوده می گردد و امروزه مشاهده می کنیم که بخش اعظمی از درآمد شهرداری از محل درآمدهای 
کوششی بوده است. وی اشاره ای نیز به تالش در جذب سرمایه گذار نموده و افزود : در سال جاری مرکز 
معاینه فنی خودروها با مشارکت ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی با حمایت شهرداری و شورای اسالمی 
شهر هشتگرد احداث و آغاز به کار نموده و اکنون نیز مراحل انجام تشریفات و عقد قرارداد با سرمایه گذار 
جهت اجرای پروژه اداری _ تجاری در ضلع غربی بلوار مدرس در حال انجام می باشد ، این پروژه با 
اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال به صورت مشارکتی به زودی آغاز و سهم سرمایه گذار در این طرح 

۱8۰ میلیارد ریال خواهد بود.
شهردار هشتگرد در ادامه با تشکر مجدد از حمایت های رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر ، از زحمات 
پرسنل شهرداری در زمینه درآمدزایی تقدیر نموده و از تغییرات چشمگیری در افزایش بودجه سال 98 

با توجه به اجرای طرح های سرمایه گذاری در ماههای آتی خبر داد.

افزایش ۶۰ میلیارد ریالی درآمد شهرداری هشتگرد نسبت به دوره مشابه سال قبل در ۵ ماه نخست سال ۹۸


