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رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه قم :

حفظ قرآن باید به جریانی مردمی 
تبدیل شود

قم - رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه قم،  با اشاره به مطالبه رهبر معظم انقالب برای 
تربیت10 میلیون حافظ کل قرآن گفت: تحقق این مطالبه 
ریزی  قرآن، برنامه  با  جامعه  کل  شدن  مانوس  نیازمند 
در  قرآن  حفظ  کردن  مردمی  و  مسئوالن  تر  منسجم 

کشور است. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
قم، سید محمد صالح نژاد افزود: برای تحقق مطالبه رهبر معظم 
انقالب، کارهای مقدماتی فراهم شده است ولی خروجی که باید 
این برنامه ریزی ها داشته باشند تاکنون نداشته اند. وی مشکالت 
مدیریتی،  نبود متولی مشخص و دولتی بودن را از جمله موانع 
داشت:  اظهار  و  دانست  گذاری  این هدف  به  رسیدن  در  مهم 
نداشتن متولی مشخص که از سایر دستگاه ها برای تحقق این 
هدف گذاری مطالبه گری کند و آنها را پای کار بیاورد از جمله 
مشکل ها در این زمینه بوده است. رئیس اداره امور قرآنی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه قم، ادامه داد: حفظ قرآن باید به یک جریان 
فرهنگی مردمی در کشور تبدیل شود تا مردم به سمت حفظ 
و فعالیت های قرآنی روی بیاورند. صالح نژاد گفت: دستگاه های 
دولتی می توانند با سیاست گذاری و انگیزه بخشی در بسترسازی 
این جریان فرهنگی موثر باشند ولی باید اصل کار به مردم سپرده 
شود. وی ادامه داد: تحقق مطالبه رهبری در مانوس بودن کل 
جامعه به قرآن است که تحقق این موضوع به شرط ورود جدی 
تر مسئوالن وهمچنین بسترسازی برای مردمی کردن حفظ قرآن 
امکان پذیر است. رئیس اداره امور قرآنی اوقاف قم در ادامه با اشاره 
به برگزاری آزمون ویژه حافظان زیر ۱۰ سال و همچنین طرح 
تشویقی حافظان قرآن کریم درقم گفت: طرح تشویقی حافظان 
قرآن کریم از سوی سازمان اوقاف و طی سال گذشته تدوین شد 
که هدف از آن، تشویق قرآن آموزان بوده است. وی افزود: آزمون 
کتبی این طرح سال گذشته و به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان قم برگزار شد و قرار بود اسفندماه ۹۸ هم آزمون 
شفاهی برگزار شود که به دلیل شیوع بیماری کرونا، با تاخیر 
مواجه شد. رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان قم 
خاطرنشان کرد: بر این اساس روزهای ۱۹، ۲۰ و ۲۱ شهریور ماه 
جاری آزمون شفاهی این طرح و همچنین آزمون حافظان زیر ۱۰ 
سال قرآن کریم با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ستاد ملی 

مقابله با کرونا و حداکثر فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.  

گلستان میزبان پویش # الف_ب_ایران 
طی هفته های آتی

عمومی  روابط  اندیشی  هم  جلسه  اولین   - گرگان 
های صنعت آب و برق استان گلستان در خصوص پویش 
نیرو به استان و هماهنگی  الف_ب_ایران و سفر وزیر 
به  استان  برق  و  آب  های صنعت  پروژه  های  افتتاحیه 

میزبانی توزیع برق گلستان برگزار گردید.
رحمت قره خانی دبیر روابط عمومی شورای صنعت آب و 
برق استان از میزبانی گلستان جهت پویش هر هفته #الف_ب_

ایران  طی هفته های آتی خبرداد و گفت : طبق وعده های که 
داده شده مقرر گردید تا پایان سال ۲۵۰ پروژه بزرگ آب و برق 
در کشور  توسط وزیر نیروبه بهره برداری برسد که گلستان هم 
در این پویش سهم قابل توجهی دارد.وی اضافه کرد : این پروژه ها 
در قالب ساخت و ساز و ساز و کار اعم از اصالح روش ها ، تدوین 
رویه ها و کارهای نرم افزاری است که همه این موارد در جهت 
خدمات دهی بهتر به مردم و تسهیل مراجعات مردم است.دبیر 
روابط عمومی شورای صنعت آب و برق گلستان اضافه کرد : یکی 
از اهداف پویش #الف _ب_ایران تعامل دوسویه با جامعه برای 
ارائه عملکرد ، همکاری و بازخورد و استفاده از نظرات ارزشمند و 
مدیریت توام عرضه و تقاضا است.در ادامه مدیران روابط عمومی 
صنعت آب و برق به تبادل اطالعات و نظرات در جهت هرچه 
بهتر برگزار شدن این پویش در استان پرداختند.پویش هر هفته 
# الف_ب_ایران عنوان پویشی است که وزیر نیرو برای افتتاح 
هفتگی طرح های بزرگ و مهم صنعت آب و برق مطرح کرده 
است که از نیمه دوم سال ۹۸ آغاز شده و تا پایان سال ادامه دارد.

مدیر منطقه یک شهرداری قدس خبر داد 

اجرای ۵ مورد حكم پلمب و جلوگیری از 
 ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه یك 

شهر قدس

شهرقدس _ فریبا میرزایی پندار: مدیر منطقه یک 
با  اغماض  بدون  برخورد  بر  تاکید  با  قدس  شهرداری 
هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز، از اجرای حکم پلمب ۵ 

بنای غیرمجاز در این منطقه خبر داد. 
قدس  شهرداری  یک  منطقه  مدیر  اسدی  محمدرضا 
جلوگیری از ساخت و ساز غیر اصولی و غیر مجاز در سطح 
و  کرد  عنوان  شهری  مدیریت  اصلی  رویکردهای  از  را  شهر 
گفت: با شناسائی ۵ مورد از ساخت و سازهای غیر اصولی در 
سطح منطقه و معرفی توسط واحد کنترل نظارت، با بررسی 
و طی مراحل اداری، واحد اجرای احکام اقدام به پلمب موقت 
و جلوگیری از فعالیت این ملک ها نمود. وی در ادامه گفت: 
ترسیم آینده ای روشن از رشد و توسعه اصولی شهر مستلزم 
رعایت استاندارد و اصول شهرسازی صحیح است که همه ما در 
آن سهیم هستیم. از این رو از شهروندان عزیز تقاضامندم با اخذ 
جواز و رعایت اصول ساخت و ساز ایمن در این امر مهم مشارکت 

نموده و یاریگر مدیریت شهری باشند.

در تیر و مرداد امسال؛ تحویل 66۵ میلیون 
مترمكعب گاز به نیروگاه های گیالن 

رشت  –   علی  حیدری: روابط عمومی گاز گیالن – 
حسین اکبر مدیرعامل گاز گیالن با بیان نقش مهم گاز در 
زمینه تامین انرژی استان اظهار داشت: این شرکت در تیر 
و مرداد امسال، 66۵ میلیون مترمکعب گاز به 3 نیروگاه 

تولید برق استان تحویل داده است.
وی در همین راستا با اشاره به دستورالعمل استانداری گیالن 
درخصوص کاهش ساعات کاری ادارات دولتی بعلت گرمای هوا 
و لزوم صرفه جویی در مصرف برق بیان نمود: شرکت گاز استان 
گیالن نیز هم راستا با سایر نهاد های دولتی استان با اجرای 
این دستورالعمل، در جهت مدیریت مصرف برق تالش نموده 
است. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ادامه داد: شرکت گاز 
درجهت صرفه جویی در مصرف برق عالوه بر اجرای دستورالعمل 
های  پنجره  از  استفاده  قبیل  از  موثری  اقدامات  استانداری، 
برقی  وسایل  سرویس  سرما،  هدررفت  کاهش  برای  دوجداره 
درجهت افزایش راندمان آنها، خاموش کردن المپ های اضافه 
و دستگاه های برقی غیرضروری و ... را به انجام رسانده است. 
مهندس اکبر در ادامه از تحویل ۹۸ میلیون مترمکعب گاز به 
مشترکین خانگی خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است. وی با اشاره به 
توجه ویژه شرکت گاز به جهش تولید اظهار داشت: در راستای 
تحقق این هدف مهم، شرکت گاز با افزایشی ۱7 درصدی، بالغ 
بر ۱۰۸ میلیون مترمکعب گاز را در دو ماه تابستان به مشترکین 
صنعتی استان تحویل داده است. مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن همچنین از تحویل 6۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش 
حمل و نقل و ۲۲ میلیون مترمکعب گاز در بخش تجاری استان 
خبر داد و گفت: این شرکت در تیر و مرداد امسال مجموعاً بیش 
از ۹۵۰ میلیون مترمکعب گاز به مشترکین تحویل داده است. 
مهندس اکبر در پایان از برنامه ریزی این شرکت برای تحویل 
3 میلیارد و ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز دیگر تا پایان امسال به 

حوزه مختلف مصرف خبر داد. 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر:

مصرف برق در استان مرکزی از رقم ۳ 
هزار و ۱۱ مگاوات عبور کرد

اراک - مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر گفت: 
مصرف برق در استان مرکزی از رقم 3 هزار و 11 مگاوات 

عبور کرد. 
فرهاد شبیهی اظهار داشت: هفته گذشته دما هوا افزایش 
پیدا کرد و این امر باعث نگرانی و فشار بر صنعت برق شد و 
تمام کارکنان صنعت برق توان و تالش خود را مضاعف کرده 
تا مردم کشور استان از نعمت برق محروم نماند. وی افزود: پس 
از نگرانی هایی که از سوی صنعت برق ابراز شد قرارگاه پدافند 
زیستی استان تصمیم به کاهش فعالیت ادارات گرفته تا عالوه بر 
کاهش ترددها مصرف برق نیز کاهش پیدا کند و این تصمیم 
صحیح کارآمدی بود. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر 
خاطرنشان کرد: کاهش فعالیت ادارات باعث کاهش مصرف برق 
در اوج مصرف گردید  و به نسبت مصرف آنها در کاهش پیک 
برق روزانه موثر واقع شد و مدیریت مصرف برق توسط مشترکان 
و تصمیم قرارگاه پدافند زیستی باعث شد از پیک تابستان عبور 
کنیم. شبیهی بیان کرد: خوشبختانه تا به امروز با خاموشی مواجه 
نشدیم، شبکه برق آسیب پذیر است و عواملی مانند حوادث 
طبیعی، تصادفات، تعمیرات باعث قطعی موردی می گردد. وی 
به مردم  برای خدمت رسانی  افزود: صنعت برق آمادگی الزم 
داشته و همین امر باعث جلوگیری از قطعی برق شد و قطعی 
های موردی به سبب تعمیرات وسایل و تجهیزات مسیر برق بوده 
و در صورت بروز مشکل در مسیر برق با آمادگی الزم در سریع 
ترین زمان ممکن مشکالت برطرف شده است. مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای باختر عنوان کرد: مصرف برق در استان مرکزی 
از رقم 3 هزار و ۱۱ مگاوات عبور کرده و مصرف برق در کشور از 
رقم ۵۸ هزار و ۲4۵ مگاوات عبور کرده و اگر مدیریت و درایت 
صنعت برق نبود قطعا این عدد به 63 هزار و 7۸۵ مگاوات می 
رسید و از مردم خواهشمندیم همانند هفته گذشته مصرف برق  
را کنترل و مدیریت کنند تا در آینده نیز خاموشی نداشته باشیم.

اخبار ایراناخبار ایران در پنج ماهه سال جاری محقق گردید؛

رشد هشت درصدی مصرف گاز طبیعی در منطقه آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی – فالح: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شرقی از افزایش هشت درصدی عرضه سوخت گاز طبیعی در پنج 

ماهه سال جاری در جایگاههای سی ان جی استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، علی روح اللهی ضمن اشاره به اهتمام 
مدیریت و مسئولین منطقه در راستای جایگزینی گازطبیعی بجای سوخت مایع در بخش 
های مختلف مصرف گفت: در پنج ماهه نخست سال ۹۹ مصرف سی ان جی در بخش 
حمل و نقل استان بیش از ۲۸6 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه در سال 
۹۸ به میزان ۸ درصد رشد داشته است که نشان از استقبال مردم به استفاده از سوخت پاک 
دارد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی با بیان اهمیت 
توسعه صنعت سی ان جی با توجه به منابع قابل توجه آن در کشور و کاهش آالینده های 
زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی افزود: هم اکنون طرح ملی تبدیل 
رایگان خودروهای عمومی باری و مسافری به سی ان جی در استان در حال اجرا بوده و 
مالکین خودروهای مذکور می توانند با ثبت نام در سایت GCR.niopdc.ir و دریافت نوبت 
نسبت به دوگانه سوز نمودن خودروی خود اقدام نمایند. روح اللهی تصریح کرد: درخصوص 
استاندارد سازی جایگاههای عرضه گاز طبیعی با پیگیری های مستمر و تعامل با سازمانهای 
مربوطه کنترل و نظارت کامل بعمل می آید تا خدمات سوخت رسانی مطمئنی در جایگاهها 
عرضه گردد. جایگاههای سوخت استان 343 باب می باشد که تعداد ۱7۲ باب آن مربوط به 

جایگاههای سی ان جی می باشد.
آمادگی کامل منطقه آذربایجان شرقی برای سوخت رسانی در فصل سرما

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی در دیدار های 
جداگانه با فرمانداران تبریز، بستان آباد، اهر، خدآفرین، کلیبر، هوراند و جلفا ضمن معرفی 
روسای جدید نواحی مرکزی تبریز، اهر، بستان آباد و جلفا از آمادگی این منطقه برای 
سوخت رسانی مطلوب در آستانه فصل سرما خبر داد. علی روح اللهی در این دیدارها با 
تشریح عملکرد منطقه آذربایجان شرقی در خصوص تأمین و توزیع فرآورده های نفتی اظهار 

داشت: با برنامه ریزی  مطلوب و انجام ذخیره سازی مناسب و توزیع به موقع سوخت مورد 
نیاز بخشهای مختلف مصرف، مشکلی در تأمین فرآورده های نفتی نداشته و فصل سرمای 
سالجاری را بدون هیچ مشکلی سپری خواهیم کرد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان شرقی با معرفی ایرج آردم بعنوان رئیس ناحیه مرکزی، سجاد انتظار 
رئیس ناحیه بستان آباد، محمد امین جاللی زاد رئیس ناحیه اهر و داود یاورزاده  بعنوان 
رئیس ناحیه جلفا ارتقای شغلی و کسب تجربیات کاری بیشتر را برای بهرمندی از توان  
علمی و تجربی کارکنان در رسیدن به اهداف متعالی شرکت ارزشمند شمرد. در دیدارهای 
یاد شده، بهروز مهدوی فرماندار شهرستان تبریز، یداله اللهیاری فرماندار شهرستان بستان 

آباد، رسول خدابخش فرماندار شهرستان اهر و صادق احمدی فرماندار شهرستان جلفا، علی 
امیری راد فرماندار شهرستان خدآفرین، عدالت حاجی پور فرماندار شهرستان کلیبر و زین 
العابدین مردانیان فرماندار شهرستان هوراند ضمن تشکر از زحمات شبانه روزی مدیریت، 
مسئولین و کارکنان منطقه آذربایجان شرقی بر تعامل وهمکاری با مسئولین شهرستان 

جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان محترم تأکید کردند.
بهره برداری از جایگاه جدید عرضه سی ان جی در آذربایجان شرقی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی از بهره برداری 
یکصد و هفتاد سومین جایگاه عرضه سی ان جی در ناحیه مرکزی این منطقه خبر داد. علی 
روح اللهی بابیان اینکه رشد جایگاههای عرضه سوخت به ویژه بخش سی ان جی در منطقه 
مطلوب می باشد، گفت: با پیگیری مستمر مسئولین منطقه و تعامل بخش خصوص یکصد و 
هفتادوسومین جایگاه سی ان جی استان افتتاح و در مدار سوخت رسانی قرار گرفت. بخش  
سی ان جی جایگاه جعفری  هشتادمین جایگاه گاز طبیعی ناحیه مرکزی در شهرستان 
تبریز با تمام ظرفیت آماده ارائه خدمات سوخت رسانی به مردم شریف می باشد.  علی روح 
اللهی با تأکید برنقش استفاده از سوخت پاک در رشد و توسعه اقتصادی و کاهش آلودگی 
هوای کالنشهر تبریز افزود: جایگاه سی ان جی جعفری در زمینی به مساحت ۱۸۱3 متر 
مربع با سرمایه ای بالغ بر 3۵ میلیارد ریال توسط بخش خصوص احداث گردیده است. این 
جایگاه که تحت پوشش برند پرسیران می باشد با تعداد سه سکوی سی ان جی و 3 دستگاه 
دیسپنسر با ظرفیت کلی ۱۵۰۰ نرمال متر مکعب با رعایت استانداردهای الزم بهره برداری 
شده است. با راه اندازی این جایگاه عالوه بر ارائه خدمات سوخت رسانی برای ۸ نفر نیز به 
طورمستقیم اشتغالزایی گردیده است.  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شرقی یادآورشد: با احتساب این جایگاه عالوه بر ۱73 باب جایگاه سوخت سی ان 
جی، ۱7۱ باب جایگاه عرضه فرآورده نفتی مایع نیز در سطح  استان بی وقفه فعال بوده و 
با پایش مستمر عملکرد جایگاهها از لحاظ کمی و کیفی  توسط کارشناسان منطقه، تأمین 

سوخت مورد نیاز شهروندان عزیز بدون هیچ مشکلی انجام می گیرد.

از 98 درصد  بیش  با  اژیه  – یحیی مرادیان: تصفیه خانه فاضالب  اصفهان 
پیشرفت فیزیکی در بخش مکانیکال و سازه ای در آینده نزدیک به بهره برداری 

می رسد.
مدیر آبفا جلگه با اشاره به پیشرفت ۹۸ درصدی تصفیه خانه فاضالب شهرستان اژیه 
گفت: بیش از ۱۸ میلیارد تومان برای اجرای تاسیسات فاضالب در این شهرستان هزینه  شده 

و این رقم از اعتبارات عمرانی و جاری تامین شده است. محمدعلی عباسی افزود: در سال ۹6 
اجرای شبکه جمع آوری و احداث تصفیه خانه فاضالب در شهرستان  اژیه در دستور کار قرار 
گرفت و هم اکنون ۲۲ کیلومتر از شبکه فاضالب شهر اژیه اجرا شده و تنها ۸ کیلومتر دیگر 
باقی مانده تا اجرای شبکه فاضالب این شهر تکمیل گردد. وی اجرای تاسیسات فاضالب در 
این شهرستان را ضروری برشمرد و عنوان کرد: عمق آب های زیرزمینی در شهر اژیه بسیار 
کم است به طوریکه با حفر کمتر از دو متر آب در دسترس می باشد چرا که جنس زمین در 
این منطقه به گونه است که آب جذب نمی شود و مردم مجبور هستند برای دفع فاضالب 
حداقل هر ماه چاه های فاضالب را تخلیه کنند که برای آنها بسیار هزینه بر است. مدیرآبفا 
جلگه ادامه داد:  جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی، ارتقاء بهداشت و سالمت 
عمومی مردم، جلوگیری از بوی نامطبوع و استفاده مجدد از آب،  از مزیت های اجرای کامل 
طرح های فاضالب شهری می باشد. عباسی افزود: در مناطق کویری به ویژه در شهرستان اژیه 
که در شرق استان قرار دارد کمبود آب به شدت احساس می شود و یکی از زیر ساخت های 

توسعه با توجه به صنعتی بودن استان بحث آب می باشد و صنایع به میزان معینی نیاز به آب 
دارند که در نتیجه قرار است پساب حاصل از تصفیه فاضالب عمدتا به صنایع اختصاص یابد. 
مدیرآبفا جلگه اذعان داشت:  اجرای پروژه های فاضالب پر هزینه است و با اعتبارات دولتی 
شاید حدود 3۰ تا 4۰ سال طول بکشد تا طرح به طور کامل اجرا شود. اما با این وجود طی 
دو سال اجرای تاسیسات فاضالب در شهرستان اژیه با اعتبارات جاری و عمرانی به منظور 
خدمات رسانی بهتر به مردم عملیاتی شد. عباسی پیرامون روش تصفیه، در تصفیه خانه 
فاضالب شهر اژیه توضیح داد: روش تصفیه در این تصفیه خانه به صورت لجن فعال با حذف 
ازت و فسفر A۲O می باشد که یکی از پیشرفته ترین روش های تصفیه در دنیا محسوب 
می شود. وی ادامه داد: ظرفیت تصفیه 7۲۰ مترمکعب در روز است و پساب تولیدی مطابق با 
استاندارد تعریف شده ازسوی نهادهای ذیصالح می باشد و با اجرای تاسیسات فاضالب در این 
شهرستان بیش از ۵ هزار نفر تحت پوشش شبکه فاضالب قرار می گیرند . گفتنی است شهر 

اژیه در 7۵   کیلومتری شرق شهر اصفهان در بخش جلگه قرار دارد.

پیشرفت  98 درصدی  احداث تصفیه خانه فاضالب اژیه

اهواز - رحمان محمدی: پایگاه مقاومت بسیج 
شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون در دهمین 
جشنواره استانی مالک اشتر به عنوان پایگاه برتر 

سپاه استان خوزستان شناخته شد.
دهمین جشنواره استانی مالک اشتر ویژه تقدیر 
از عملکرد سال ۹۸ رده های سپاه حضرت ولی عصر 
)عج( با حضور سردار شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت 
ولی عصر خوزستان، فرماندهان، مدیران و مسئولین 
رده های سپاه و بسیج استان خوزستان سه شنبه ۲۵ 

شهریور در سالن امام خامنه ای مجموعه والفجر سپاه 
اهواز برگزار گردید.

 پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و 
گاز کارون در این جشنواره به عنوان موفق ترین پایگاه 
قشری بسیج کارمندی در سطح سپاه ولی عصر استان 
خوزستان شناخته شد و از فتح اله گشتاسبی فرمانده 

این پایگاه با لوح تقدیر تجلیل شد.
بسیج  مقاومت  پایگاه   ، گزارش  این  اساس  بر   
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون طی چهار سال 

گذشته با تشکیل 7 گروه جهادی و سازندگی و اعزام 
بیش از ۸۰ بسیجی در قالب این گروهها به روستاهای 
محرومیت  زمینه  در   ، تاسیسات  همجوار  محروم 
زدایی از این مناطق اقدامات شایسته ای ارایه نموده 
که از آن جمله می توان به بازسازی مدارس ، مساجد 
و حسینیه ها ، بازسازی منازل افراد مستمند، توزیع 
، پوشاک  التحریر،سبدهای غذایی  لوازم  بسته های 
، لوازم ضروری منزل، اطعام  خانواده های نیازمند 
، کمک به برپایی مواکب ، و برگزاری  برنامه های 

مذهبی و فرهنگی اشاره کرد.
انجام  راستای  در  و  جاری  سال  در  همچنین   
مسئولیت هاي اجتماعی، اقدامات موثري در مقابله با 
گسترش ويروس کرونا در برخی مناطق شهر اهواز و 
روستاهای اطراف تاسیسات انجام شده است که از آن 
جمله می توان ضدعفونی و گندزادیی اماکن و معابر 
عمومی و تهیه و توزیع اقالم بهداشتی و بسته های 
معیشتی در بين خانواده های نیازمند  ۲3 روستا و 
منطقه محروم اهواز را به عنوان اقدامات مهم برشمرد.

بوشهر- زهرا بهرامی: مدیر کل راه وشهرسازی استان بوشهر در 
خصوص آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن اظهار داشت: براساس 
اقدامات انجام شده تا کنون 8067 نفر در استان بوشهر نسبت به ثبت 
نام در طرح اقدام ملی مسکن اقدام نموده اند که از این تعداد تا کنون 
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نفر از این افراد واریز وجه انجام داده اند  .
 رستمی در جلسه شورای تامین مسکن استان بوشهر افزود : عملیات 
اجرایی 3۹4 واحد در شهر جدید عالیشهر آغاز و ۱44 واحد در خورموج نیز 

بزودی شروع خواهد شد. وی ضمن اشاره به مصوبات جلسه قبل افزود:این 
جلسه به منظور پیگیری مصوبات جلسه قبل در خصوص وضعیت مسکن 
مهر پرگان برازجان،3۲۰ واحد مسکن مهر والیت بوشهر،6۱واحد مسکن مهر 
سپاه امام صادق)ع(عالیشهرومسکن مهر دیلم وارائه گزارش توسط تعاونی 
های مربوطه تشکیل گردیده است .  وی اضافه کرد:  ایجاد راه دسترسی به 
بیمارستان غربالگری ومسکن مهر والیت توسط شهرداری بوشهر ، اقدامات 
انجام شده در خصوص طرح اقدام ملی توسط راه وشهرسازی ، بنیاد مسکن 
، شرکت عمران عالیشهر وستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره و اعالم کاهش 
مهندسی  ،نظام  ومهندسی  فنی  وخدمات  ساختمانی  پروانه  صدور  هزینه 
ساختمان به میزان حداقل ۵۰% در طرح اقدام ملی مسکن از دیگر اهداف 
برگزاری این نشست می باشد.  استاندار بوشهر در بخشی از سخنان خود 
به مسکن مهر اشاره کرد وافزود: دستگاه های متولی مسکن مهر استان باید 
تالش کنند پروژه های باقی مانده هر چه زودتر پایان یافته و به متقاضیان 
تحویل شود وپرونده مسکن مهر در استان بسته شود. گزاوند در ادامه به 

اجرای طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد واظهار داشت:اجرای طرح اقدام 
اقشار  کردن  خانه دار  برای  دولت  که  است  ازدیگر طرح هایی  مسکن  ملی 
با  که  کرد  ارائه  جامعه  کم درآمد  و  متوسط  افراد  مختلف جامعه خصوصاً 
توجه به وضعیت اقتصادی  استان بوشهردر این راستا باید با جدیت و تعامل 
مناسب مدیران دنبال شود. وی گفت:دستگاههای استان به صورت جدی و 
با بهره گیری از تمامی ظرفیتهای موجود،مسائل مربوط به طرح اقدام ملی 
مسکن را پیگیری نموده تا استانی پیشرو درزمینه اجرای این طرح باشیم. 
استاندار در ادامه با تاکید برهمراهی دستگاه های متولی در اجرای طرح 
اقدام ملی مسکن خاطرنشان کرد:انتظار داریم مجوزها در کوتاه ترین زمان 
به  اقدام ملی مسکن  واجرایی طرح  فنی  ونظارت های  ممکن صادر شود 
گونه ای باشد که شاهد تکرار حاشیه هایی که برای مسکن مهر بوجود آمد 
نباشیم. در پایان هرکدام از مدیران  دستگاههای اجرایی مرتبط گزارشی از 
عملکرد حوزه کاری خود را در حوزه مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن 

به شورا ارائه کردند. 

كسب عنوان پایگاه برتر توسط بسیج شركت كارون در جشنواره استانی مالك اشتر

مدیر کل راه وشهرسازی استان بوشهر:
ثبت نام بیش از هشت هزار نفر در استان بوشهر در طرح اقدام ملی مسکن

ساوجبالغ – محمدرنجبرکهن: با حضور دکتر حدادی نماینده مجلس شورای 
امور عمرانی استانداری، فرماندار  اسالمی، دکتر درویش پور معاون هماهنگی 
ساوجبالغ ، مدیرکل شهری و شوراها و مدیرکل دفتر فنی استانداری ، مدیر کل 
امور مالیاتی و شهرداران استان البرز نشست شهرداران این استان به میزبانی 

شهرداری هشتگرد در مجتمع فرهنگی، هنری 9 دی هشتگرد برگزار گردید.
در این جلسه  ضمن بررسی تخصصی مشکالت و موانع موجود در استان البرز بخصوص 
مشکالت پیش روی شهرداری های این استان ،پیشنهادات و راهکارهای الزم ارائه شد.  علی 
حدادی نماینده مردم شریف ساوجبالغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسالمی در این 
نشست با اشاره به اصالح قوانین انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و اصالح قوانین مدیریت 
شهری در جلسات روزهای اخیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هدف از اصالح 
قوانین را تحقق توسعه پایدار، ارتقای کیفیت زندگی مردم، گسترش عدالت اجتماعی، حقوق 
شهروندی، مردم ساالری دینی و شهروند مداری دانست و افزایش مشارکت مردم در اداره 
امور عمومی بمنظور واگذاری تصدی های ملی به محلی  را سبب یکپارچه سازی، هم افزایی، 
ظرفیت سازی و توانمندسازی  مدیریت شهری، توسعه اقتصاد شهری، شهرسازی، خدمات، 
محیط زیست و دیگر موارد در حوزه مدیریت شهری عنوان کرد . حدادی حمایت از توسعه 
گردشگری در شهرهای استان البرز و عدم غفلت از ظرفیت های گردشگری را موضوع مهمی 
دانست  و افزود :نیاز است تا برنامه ریزی الزم برای استفاده از این ظرفیت صورت پذیرد.  دکتر 
درویش پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز نیز طی سخنانی با تاکید بر نقش 
شهرداران در پیشرفت و توسعه شهرها ، خواستار پیگیری مجدانه جهت جذب سرمایه گذار 
و رفع مشکالت از طریق راهکارهای قانونی و برنامه ریزی مدّون برای استفاده از ظرفیت های 
موجود شد. وی با اشاره به اهمیت مدیریت شهری ، حضور دکتر حدادی نماینده مردم 
شریف شهرستان های ساوجبالغ نظرآباد و طالقان را در کمیسیون شوراهای مجلس فرصت 
ارزشمندی برای استان دانست و اظهار امیدواری کرد با حضور ایشان گام های موثری برای 
ساماندهی مدیریت شهری و تحکیم نقش شهرداران در مدیریت شهر برداشته شود. معاون 
استاندارالبرز عدم اجرای مدیریت واحد شهری را یکی از معضالت موجود دانست و با توجه 

به نقش شهرداران و مسئولیت شهرداری ها در اداره شهر ، مدیریت واحد شهری را با ساز و 
کار قانونی ، یکی از خواسته های شهرداران عنوان کرد.  دکتر درویش پور با تاکید بر تالش 
شهرداران جهت کسب تجربه از شهرهای موفق داخلی و خارجی ، پتانسیل ها و ظرفیت های 
شهرها را متفاوت از یکدیگر توصیف کرد و افزود : برنامه های اجرایی شهرها با یکدیگر مشابه 
نبوده و برای هر شهر برنامه های متناسب با ظرفیت ها ، موقعیت آن و نیز با در نظر گرفتن 
کمبودها باید تعریف شود و به طور مثال یک شهر نیازمند کارهای فرهنگی ، شهری دیگر 
نیازمند شهرسازی ، شهری نیازمند توسعه فضای سبز و شبکه فاضالب و غیره خواهد بود 
لذا انجام کارهای کلیشه ای و مشابه نمی تواند راهکاری برای آبادانی شهر های استان باشد.  
وی با تاکید بر جذب سرمایه گذار و اجرای پروژه های مشارکتی در شهرها ، نقش شهرداری 
ها را تسهیلگر عنوان کرد که می توانند با در اختیار نهادن زیرساخت های موجود و پیگیری 
جهت رفع موانع در اجرای طرح های مشارکتی تسهیل و تسریع نمایند. احداث سامانه زباله 
سوز ، مرکز تبدیل زباله به کمپوست ، پیگیری سهم شهرداریها از ارزش افزوده ، نشست 
با مسئولین بیمه تامین اجتماعی جهت تعامل با شهرداری ها ، برگزاری جلسه مشترک 
شهرداران با نظام مهندسی ، تاکید بر برگزاری کالس های آموزشی و حضور کارشناسان 
شهرداری ها در این دوره ها ، تهیه طرح جامع ترافیک توسط شهرداری ها و مناسب سازی 
معابر از جمله مواد دیگر مطرح شده توسط وی در این نشست بود . درویش پور در پایان 
سخنان خود بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و اجرای طرح تفصیلی تاکید کرد و 
شهرداران حاضر در این جلسه نیز به بیان مشکالت و پیشنهادات خود در حوزه شهری خود 
پرداختند.   مهندس یگانه شهردار هشتگرد نیز ضمن خیرمقدم به حاضرین ، بحران زباله را 
یکی از مشکالت مبتال به تمامی شهرداری ها دانست و خواستار توجه بیشتری به این موضوع 
شد . وی گفت شهرداری هشتگرد با دارا بودن ملکی به مساحت ۱۰ هکتار در سالیان گذشته 
موضوع دفن زباله را راسا مدیریت کرده و بنابر تصمیمات اتخاذ شده باالدستی به ناچار زباله 
جمع آوری شده روزانه را که بیش از 6۰تن می باشد طی سال های اخیر به مرکز دفن حلقه 
دره کرج منتقل می کند که عالوه بر هزینه های باالی حمل می بایست هزینه هایی را نیز 
جهت دفن پرداخت نماید . شهردار هشتگرد به مذاکرات صورت گرفته با بخش خصوصی 

در خصوص تولید کمپوست از زباله و کاهش چشمگیر هزینه های شهرداری در این زمینه 
اشاره کرد و برگزاری چندین جلسه مشترک با شهرداری های شهرستان های ساوجبالغ و 
نظرآباد را از جمله اقدامات صورت گرفته طی ماه های اخیر دانست. وی در ادامه با اشاره به 
افزایش هزینه های مصالح و کرایه ها و غیره از عدم استقبال پیمانکاران از اجرای پروژه های 
عمرانی شهرداری سخن گفت و خواستار برگزاری جلسات تخصصی و بررسی راهکارهای 
قانونی و در صورت نیاز اصالح قیمت ها برای رفع این مشکل شد . مهندس ورزشی فرماندار 
ساوجبالغ درادامه  این نشست به پرداخت مالیات بعضی از صنایع ساوجبالغ به استان تهران 
پرداخت. سرپرست فرمانداری ساوجبالغ گفت: مالیات برخی از شرکتهای شهرستان در 
تهران دریافت می شود ، باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا مالیات شرکتهایی که در تهران 
دفتر دارند در این شهرستان واریز شود تا ارزش افزوده آن نصیب شهرداریهای ساوجبالغ 
شود. وی افزود : متاسفانه ارزش افزوده برخی از شهرداریهای شهرستان ما واریز نشده است 
که خواستار تسریع این مسئله هستیم تا پروژه های عمرانی ما بتوانند باقوت و شدت پیگیری 
و عملیاتی شوند وخللی در امر خدمت رسانی درشهرها ایجاد نشود. الزم بذکر است که 
نشست شهرداران استان البرز با محوریت استانداری بصورت ماهیانه در شهرهای این استان 
برگزار و بسیاری از مشکالت وموانع موجود بررسی و رفع می گردد .ایجاد تعامل ، همفکری 

و استفاده از تجریبات شهرداران یکی از اهداف مهم این نشست ها می باشد. 

نشست شهرداران استان البرز به میزبانی شهرداری هشتگرد
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