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بوستان۱۰۰۰هکتاریقمتاسال۱۴۰۰بهبهرهبرداریمیرسد
 شهردار قم از بهره بردارى بوستان 1000 هكتارى شهر قم تا سال 1400 خبر داد و 
گفت: خدمات مناسبى در اين بوستان از جمله باغ پرندگان، تله سيژ، تله كابين، باغ گياه شناسى 
و غيره پيش بينى شده است. دكتر سيد مرتضى سقائيان نژاد در گفتگوى ويژه خبرى شبكه قم 
با اشاره به اهميت توسعه شهر هوشمند، اظهار داشت: زيرساخت هاى شهر الكترونيك در قم 
با قدرت در دست اقدام است و هم اكنون 90 كيلومتر فيبر نورى در شهر گسترده شده است. 
شهردار قم با بيان اينكه تمام نرم افزارهاى شــهردارى جمع بندى و يكپارچه  شده است، ابراز 
كرد: در سال 97، هفده خدمت و در ســال 98 تعداد خدمات الكترونيكى 21 خدمت در نظر 
گرفته  شده است ولى شهر الكترونيك شهروند الكترونيك مى خواهد. سقائيان نژاد با تأكيد بر 
اينكه متأسفانه استقبال مناسبى از خدمات الكترونيكى شهردارى تاكنون نشده است، عنوان 
كرد: شهردارى منطقه پنج به عنوان آزمايشى در اين زمينه در نظر گرفته  شده است كه مورد 
استقبال عموم مردم قرار نگرفته و هنوز مردم به صورت سنتى به دنبال دريافت خدمات هستند. 

وى توسعه شهر الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكى را دو هدف 
عمده در شهر هوشمند برشمرد و افزود: سامانه هاى زيادى از جمله 
ميز خدمت الكترونيك، پرتال خدمات، شبكه الكترونيك خدمات، 
سامانه شــفافيت و غيره در اين زمينه پيش بينى  شده است ولى 
زياد مورد استقبال مردم قرار نگرفته اســت. سقائيان نژاد احداث 
بوستان 1000 هكتارى را از مهم ترين پروژه هاى شهر قم دانست 
و افزود: خدمات مناســبى در اين بوســتان از جمله باغ پرندگان، 

تله سيژ، تله كابين، باغ گياه شناسى و غيره پيش بينى شده است كه اميدواريم تا سال 1400 به 
بهره بردارى برسد. وى كاشت گياهان مثمر در شهر قم را يكى از اقدامات براى كاهش مصرف 
آب فضاى سبز ذكر كرد و ادامه داد: در قسمت هايى كه جمعيت كمترى وجود دارد از گياهان 

مثمر استفاده مى شود و كاشت چمن هاى كم آب بر در دستور كار قرار دارد.

 رییس محیط زیست HSE شرکت ملی نفت ایران در بازدید از زادگاه نفت :
توجهشركتنفتوگازمسجدسلیمانبهمسایلزیستمحیطیقابلتحسیناست

 روساى مديريتHSE شركت ملى نفت ايران از زادگاه نفت خاورميانه بازديد كردند . 
دكتر فرزاد نژاد بهادرى رييس محيط زيست و مهندس صادق پور رييس بهداشت صنعتى اداره 
  HSE ايمنى بهداشت و محيط زيست شركت ملى نفت ايران به همراه مهندس نادرى رييس
شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب از شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان بازديد نمودند 
. اين گروه در نخستين اقدام با حضور در كارخانه بهره بردارى و نمك زدايى هفت شهيدان ضمن 
بازديد از فرآيند فرآورش نفت در اين مجتمع صنعتى ، مســايل بهداشتى - درمانى - ايمنى و 
محيط زيستى اين كارخانه را از نزديك مشاهده و بررسى و سپس با حضور در دفتر مديرعامل 
شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان و ديدار با اعضاى هيأت مديره به بحث و تبادل 
نظر در خصوص مسايل و مشكالت حوزه HSE پرداختند . مديرعامل شركت بهره بردارى نفت 
و گاز مسجدسليمان در اين جلسه طى سخنانى گفت : 5 سد و رودخانه پرآب و دايمى و درياچه 

در حوزه ى عملياتى اين شركت وجود دارد كه اغلب خطوط لوله 
جريانى و انتقالى در تالقى با اين حوزه هاى آبريز هستند و همين امر 
بر حساسيت توجه به اصول مراقبتى و بازرسى هاى فنى از تأسيسات 
بمنظور جلوگيرى از حوادث احتمالــى مى افزايد . مهندس قباد 
ناصرى با اشــاره به رعايت كليه ى مقررات ايمنى در عمليات ها و 
اقدامات برنامه ريزى شده يا خارج از برنامه گفت : با رعايت مقررات 

ايمنى طى 3 سال گذشته هيچگونه حادثه ى جدى منجر به جراحت در ميان نيروى انسانى 
نداشته ايم . وى خاطر نشان كرد : با همت كليه ى پرسنل زحمت كش و با همدلى و همكارى 
همه ى بخش هاى شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان توانسته ايم ضمن دست يابى 

به توليد تعهد شده ، در زمينه ايمنى هم شاهد موفقيت وسرآمدى باشيم .

مدیر عامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان:

   مدير عامل شركت آب وفاضالب اســتان اصفهان  در همايش بزرگ 
بازنشســتگان گفت: كاركنان شــركت آب وفاضالب ميــراث دار خوبى بودند 
بطوريكه هم اكنون در بسيارى از زمينه ها در صنعت آبفا كشور پيشرو محسوب 
مى شوندو در مهار  و بازسازى حوادث غير مترقبه در نقاط مختلف كشور بسيار 

خوش درخشيدند
مهندس هاشم امينى اعالم كرد: استان اصفهان پايه گذار صنعت آب و فاضالب 
دركشــور بود و در حال حاضر فعاالن اين صنعت در استان خالقانه ومتعهدانه 
درصدد خدمت رسانى مطلوب به مردم هستند و از اين لحاظ در كشور سرآمد 

بشمار مى آيند

وى تكريم بازنشستگان صنعت آب و فاضالب را ضرورى دانست و تصريح كرد: 
در چند سال گذشته تكريم افرادى كه ســالها از عمر خدمت شان مى گذرد در 
دســتور كار قرار گرفت كه اين امر نه تنها به دليل احترام و پاسداشت زحمات 
سى ساله آنان در صنعت بود بلكه استفاده از تجربيات آنها هم يكى ديگر از علل 

تكريم بازنشستگان مى باشد
مديرعامل شركت آب وفاضالب استان اصفهان با تاكيد بر رونق فعاليت  كانون 
بازنشســتگان ادامه داد: ارائه خدمات رفاهى و درمانى بازنشستگان هميشه مد 
نظر قرار بوده بطوريكه هم اكنون بازنشسته ها و يك نفر از اعضاى خانواده تحت 
پوشش  بيمه تكميلى قرار گرفتند .وى ارائه خدمات مطلوب در كانون را مرهون 

انتخاب افراد شايســته وبى حاشــيه براى مديريت اين مركز برشمرد و اظهار 
داشــت:با انتخاب افراد شايسته و بى حاشــيه براى اعضاى هيات مديره كانون 
بازنشستگان مى توان اميدوار به درآمد زايى اين مركز شد و قطعا با كسب درآمد 
مطلوب مى توان انتظار ارائه خدمات متنوع و گوناگون در بسيارى از زمينه ها را 
داشت. الزم به يادآورى است در همايش بزرگ بازنشستگان شركت آب وفاضالب 
استان اصفهان بســيارى از اين افراد رسيدگى به امور بازنشستگان را درسالهاى 
اخير نسبت به سنوات قبل بسيار مطلوب دانستند از مديرعامل شركت به دليل 
توجه به  رفع مشكالت بانشستگان و ارائه خدمات رفاهى،درمانى وتسهيالتى به 

بازنشستگان بسيار قدر دانى نمودند .

شهردار سمنان تاکید کرد : 
لزومتوجهبیشتربهظرفیتهایمعنویو

گردشگریمذهبیشهرسمنان
 سمنان _حسين بابامحمدى :شهردار سمنان در آيين اهتزاز پرچم 
عزاى سيدالشهدا (ع) در امامزاده على اشرف (ع) سمنان ضمن عرض تسليت به 
مناسبت فرا رسيدن ايام ســوگوارى حضرت اباعبداهللا الحسين و ياران باوفايش 
گفت: بقاع متبركه و مقبره هاى امامزادگان با عنوان گردشگرى مذهبى مى توانند به 
عنوان يك مقصد زيارتى، پذيراى عالقمندان اين حوزه باشند و برگزارى مراسم هاى 
مذهبى مانند عزادارى هاى محرم با سبك و سنت خاص هر منطقه از جاذبيتهايى 
است كه مى تواند با جذب گردشگر در رونق و توسعه منطقه تاثرگذار باشد.  سيد 

محمد ناظم رضوى در ادامه با بيان اينكه پرچم عزاى اباعبداهللا الحسين (ع) با همت نيروهاى خدوم شهردارى ، در تمام شهر و بقاع 
متبركه به اهتزاز درآمده است ، اظهار داشت: الحمداهللا شهر سمنان در ميانه شهر مقدس مشهد قرار گرفته ، به نوعى به عنوان بين 
الحرمين شناخته شده است و وجود بقاع متبركه هم گواه بر اين مساله هست بايد به ظرفيت هاى معنوى و گردشگرى مذهبى 
اين شهر توجه شود. وى با توجه به لزوم تقويت و توسعه زيرساخت هاى گردشگرى در اماكن متبركه شهر، برانجام فعاليت هاى 
شاخص در اين حوزه تاكيد كرد و گفت: استفاده بهينه از جاذبه هاي مذهبي، تاريخي و فرهنگي شهر منجر به ترويج و گسترش 
ارزش ها و فرهنگ اسالمي و تقويت فرهنگ معنوي مي شود و فعاليت ها و برنامه هاى مختلفى در اين حوزه طراحى و برنامه 

ريزى شده و مقدمات اوليه صورت گرفته است كه بخشى از آن اجرا شده است

پس از برگزاری کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در استان مرکزی : 
وعدهوزیرصمتبرایپیگیریرفعمشکالت

شركتهایهپکو،آذرابوواگنپارسعملیشد
 رئيس سازمان صمت استان مركزى گفت: با پيگيرى هاى صورت 
گرفته توسط اســتاندار محترم و همچنين اين سازمان و با توجه به نشست 
پنجشنبه گذشته كارگروه ملى تسهيل و رفع موانع توليد دراستان مركزى 
، امروز عصر جلسه اى جهت رفع مشكالت شركتهاى هپكو ، آذراب و واگن 
پارس در دفتر وزير صنعت ، معدن و تجارت برگزار خواهد شد .  به گزارش روابط 
عمومى سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مركزى ، محمد رضا حاجى 
پور ضمن اعالم اين خبر افزود: با پيگيرى هاى صورت گرفته از سوى سازمان 

صمت و استاندار محترم جلسه كارگروه ملى تسهيل و رفع موانع توليد دراستان مركزى با حضور وزير صمت روز پنجشنبه 
برگزار و در اين جلسه مقرر شد در كوتاهترين مدت نسبت به بررسى مشكالت شركتهاى هپكو ، آذراب و واگن پارس اقدام 
عاجل به عمل آيد . وى درادامه افزود: برهمين اساس و با عنايت به دعوت وزير امروز عصر جلسه اى با حضور وزير امور اقتصاد 
و دارايى ، رئيس كل بانك مركزى ، استاندار مركزى ، سرپرست سازمان خصوصى سازى ، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، 
مديران عامل بانك ملى و شركت مپنا ، مديران كل دستگاهاى امنيتى و قضايى استان ، فرمانده قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا 

و نمايندگان مردم اراك ، كميجان و خنداب در دفتر وزير تشكيل خواهد شد .

123  معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان خبر داد : 
تشکیلادارهشهردوستداركودکدرشهرداریسمنان

 سمنان _ حسين بابامحمدى :اداره «شهر دوستدار كودك» با دستورالعمل 
ابالغى سازمان شــهردارى ها و دهيارى هاى كشور در ســاختار معاونت شهرسازى و 
معمارى شهردارى سمنان ايجاد شد . مريم معتمدى با اعالم اين خبر افزود : در راستاى 
اجراى بهتر ابتكار شهر دوستدار كودك با دستورالعمل ابالغى سازمان شهردارى ها و 
دهيارى هاى كشور ، اداره شهر دوستدار كودك در ساختار معاونت شهرسازى و معمارى 
شهردارى سمنان ايجاد و فعاليت هاى خود را در حوزه بررسى مسايل كودك و با بهره 
گيرى از خردجمعى فعاالن و اساتيد اين حوزه آغاز نموده است .   معتمدى ضمن اشاره 
به لزوم ارتباط گيرى بين دســتگاه هاى مرتبط با حوزه كودك گفت : با دستگاه هاى 
همســو با فعاليت هاى حوزه كودك مانند كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان و 

سازمان بهزيستى مذاكراتى صورت گرفته و تفاهم نامه هاى همكارى منعقد شده تا با هم افزايى ظرفيتها و امكانات ، بتوان چشم 
انداز روشنى را براى شهر دوستدار كودك ترسيم كرد.  وى به تدوين ضوابط ويژه در ساختمان سازى و شهرسازى و مباحث ترافيكى 
اشاره كرد و گفت از اسفندماه سال گذشته براى تمامى سازمانهاى زيرمجموعه شهردارى در خصوص رعايت موارد مرتبط با حوزه 
كودكان ، دستورالعمل ارسال شده كه برخى از اين  اقدامات  انجام و يا در حال انجام است. معاون شهرسازى و معمارى خاطرنشان 
كرد شهر دوستدار كودك هدف نيست بلكه يك مسيرى است كه با انتخاب اين مسير مى توانيم با افزايش شاخص هاى كيفيت 

زندگى كودكان در شهر ، زيست پذيرى شهرى را براى آنان تسهيل كنيم . 

استان ها

خبرنامه

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در بسیاری زمینه ها در صنعت آبفا کشور پیشتاز است

  مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان كرمانشــاه گفت: 351 
ميليارد و 105 ميليون ريال اعتبار براى طرح هاى راهدارى و حمل و نقل جاده اى 

استان كرمانشاه در هفته دولت هزينه شده است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان كرمانشاه، 
مهندس كرمى با اشــاره به اينكه همزمان با هفته دولت در بيشتر شهرستان هاى 
استان طرح هايى در حوزه راهدارى و حمل و نقل افتتاح شد اظهار داشت: شركت 
حمل و نقل كاالى برون شهرى جانبازان نيلگون طى اين هفته در كرمانشاه افتتاح 
شد كه اين پروژه با ســرمايه گذارى و هزينه ساخت 70 ميليارد ريالى در مساحت 

5هزار مترمربع با اشتغال زايى مستقيم 30 نفر و غيرمستقيم 200 نفر ساخته شده 
است.

وى عنوان كــرد: روكش آســفالت محور ســرپل ذهاب - تنگــه بردعلى(رمپ 
حســن ســليمان) به طول 8300 متر و روكش آســفالت محور ســرپل ذهاب - 
ازگله(چشمه كبود - امام عباس) به طول 8500 متر از جمله طرح هاى افتتاحى در 
سرپل ذهاب است. كرمى گفت: لكه گيرى و روكش آسفالت محور اسالم آ باد غرب به 
سرمست(محدوده داربادام) به طول 4300 متر، احداث پاسگاه پليس راه گيالنغرب 

– كرمانشاه و ساير عمليات هاى پروژه مذكور نيز در گيالنغرب اجرا شده است.

وى با اشاره به طرح هاى اجرا شده در هفته دولت در شهرستان قصرشيرين افزود: 
روكش آســفالت خروجى پايانه مرزى پرويزخان به طــول 1800 متر و عرض 22 
متر و روكش آسفالت محور قصرشــيرين – سرپل ذهاب به طول 4300 متر در اين 

شهرستان انجام شده است.  
مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان كرمانشاه بيان كرد: لكه گيرى، 
درزگيرى، آسفالت گرم، آسفالت حفاظتى، فوكسيل، بتن غلطكى و بازيافت تمامى 
شهرستان هاى شرق استان كرمانشاه( محور بيستون – صحنه به طول 6500 متر) 

در هرسين و صحنه نيز از ديگر طرح هاى هفته دولت در اين شهرستان ها است.

  همدان – محبوبه یادگارى: مراســم اختتاميه جشــنواره شهروندان برگزيده 
همدان با حضور نماينده ولى فقيه در استان، مسئوالن استان و اقشار مختلف مردم در سالن 

همايش هاى بين المللى دانشگاه علوم پزشكى همدان برگزار شد.
در اين مراسم شهردار همدان اظهار داشــت: برگزارى اين جشنواره نشان مى دهد تا چه 
اندازه مديريت شهرى به دنبال ايجاد تعامل با اثر بخش با شهروندان است چرا كه ما اعتقاد 
داريم بدون مشاركت شهروندان مديريت شهرى نمى تواند نقش اثرگذارى در رسيدن شهر 

به استانداردهاى مطلوب داشته باشد. عباس صوفى  بيان كرد: عالوه بر جشنواره شهروندان 
برگزيده، براى رسيدن به شهرى مطلوب طرح شوراى اجتماعى محالت را برگزار كرديم چرا 
كه اين طرح گامى براى رسيدن به تعامالت اثر بخش با شهروندان است. وى درباره جشنواره 
شهروندان برگزيده همدان نيز افزود: اجراى اين جشنواره براى دومين سال پياپى در دستور 
كار مديريت شهرى قرار گرفت و چند كميته فعال براى انجام كارها تشكيل شد.  وى با اعالم 
اينكه با اعالم فراخوان جشــنواره هزار و 625 نفر در سامانه  ثبت نام كردند كه در نهايت 18 

نفر از آنها برگزيده شدند، گفت: شهروند برگزيده، شهروندى عامل به وظايف شهروندى است. 
رئيس شوراى شهر همدان  تصريح كرد: در مجموع «جشنواره شهروندان برگزيده همدان» در 
راستاى كمك به ايده «شهر ما خانه ماست»، يكى از ابزارها و فعاليت هاى اثربخش محسوب 
مى شود. گردان با بيان اينكه اميدواريم اين جشــنواره  به صورت دائمى و هر ساله در هفته 
همدان با محوريت گستره تر برگزار شود عنوان كرد: اميدوارم همدان به شهرى تبديل شود 

كه همه مردم، حِس تعلق خاطر واقعى تر نسبت به شهر خودشان بروز دهند.

   رشــت- مهناز نوبرى -  دكتر ناصر حاج محمدى در ديــدار با اين هيات چينى 
با اشاره به فرا رسيدن ايام ســوگوارى محرم اظهار كرد: در ايامى به كشور ما آمده ايد كه 
سراسر كشور غرق در عزادارى براى امام حسين(ع) است و علت مشكى پوش بودن شهر و 
مردم نيز به همين دليل است.وى گفت: سابقه نشان مى دهد كه ارتباط فراوانى بين ايران 
و چين وجود داشته و پيشينه تاريخى معامالت تجارى از طريق جاده ابريشم زبانزد خاص 

و عام است.
وى افزود: اين جاده آسياى ميانه را به شرق دنيا متصل مى كرد و يكى از مهمترين كانال 
هاى آن نيز رشت بود.شهردار رشت حضور قائم مقام اقتصادى و معاون دفتر امور خارجه 
شهردارى يانگ جوى چين را در شهر باران ايران مبارك دانست و گفت: اين حضور براى 
تبادالت اقتصادى دو كشور بسيار مهم و يادآور تبادالت جاده ابريشم است.حاج محمدى 
گفت: از سال 2015 رشت به عنوان شهر خالق خوراك يونسكو به ثبت رسيده چون تنوع 
غذايى اين شهر فراوان است.شهردار رشت با اشاره به برند حالل رشت و تنوع گردشگران 

ملى و بين المللى نيز خاطر نشان كرد: در سال گردشگران بسيارى از اين شهر با پيشينه 
غنى فرهنگى بازديد مى كنند.حاج محمدى با بيان اينكه رشــت از نظر غذا و فضا قرابت 
فراوانى با يانگ جوى چين دارد گفت: رشت مى تواند از تجارب يانگ جو در زمينه خوراك، 
فعاليت هاى مرتبط با شهر خالق به ويژه در برگزارى جشنواره ها بهره ببرد.وى همچنين 
گفت: آمادگى هاى الزم براى عقد خواهرخواندگى بين رشت و يانگ جوى چين وجود دارد 
و اگر مديران اين شهر موافق باشــند، اقدامات الزم از سوى شهردارى رشت با هماهنگى 

وزارت امور خارجه صورت خواهد گرفت
.شهردار رشت همچنين با اهداى تابلوى صنايع دستى به ميهمانان، كتاب دو زبانه ديدنى 
هاى گيالن را نيز به آنان تقديم كرد.معاون اقتصادى شهر يانگ جوى چين نيز در اين ديدار 
با اشاره به موقعيت شهر خالق خوراك شناسى رشت در يونسكو اظهار كرد: اميد است كه 
بتوانيم تعامالت خوبى با اين شهر ايرانى كه شهر خالق خوراك يونسكو است برقرار كرده 
و از تجارب آن در زمينه خوراك اســتفاده كنيم. چى كوا خوآ عنــوان كرد: بازديد از آثار 

باستانى و مناطق گردشگرى و ديدار با مردم شهر تاثير مطلوبى بر نوع نگاه ما گذاشته است.
وى افزود: ســاختار معمارى قديم  گيالن بسيار نزديك به ساختار خانه هاى روستايى 
چين است. وى سپس به توضيح ديگر ظرفيت هاى يانگ جو پرداخت و گفت: اين شهر 
در بين 300 شهر چين رتبه سى ام را دارا است و مهمترين فعاليت آن گردشگرى است. 
وى افزود: اين شهر از ديرباز بارانداز تاجران كشورهاى مختلف از جمله يونان، چين، هند 
و بخارا بود.سرپرست مديريت ارتباطات و امور بين الملل همچنين بر بهره گيرى در زمينه 
درآمدزايى در حوزه شهر خالق با استفاده از تجارب ارزشمند مديران يانگ جوى چين 
تاكيد كرد و از اقامت ميهمانان چينى در رشت و حضور در جلسات شهردارى رشت ابراز 
خرسندى نمود. گفتنى اينكه در اين ديدار فرامرز جمشيدپور معاون حمل و نقل و امور 
زيربنايى، رضا ويسى معاون شهرســازى و معمارى، شاهرخ طليسگر سرپرست معاونت 
خدمات شهرى و عليرضا حسنى رئيس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 

رشت نيز حضور داشتند.

  مديرعامل شركت توزيع نيروى برق آذربايجان غربى پيش از ظهر امروز در جمع 
خبرنگاران گفت: ساالنه 8 ميليون قبض برق چاپ مى شود كه با اجراى طرح ملى قبض 

سبز و حذف قبوض كاغذى، ساالنه 4 ميليون برگ A4 صرفه جويى مى شود.
مهندس حسن بكلو افزود : در اين راستا با تالش همكاران، 90 درصد مشتركين برق 

استان نسبت به ثبت تلفن همراه اقدام كرده اند و با ثبت كامل تلفن هاى همراه، از اول 
مهرماه صدور قبض كاغذى برق حذف خواهد شد. وى در خصوص پيك بار تابستان 

سال جارى عنوان كرد : امسال در استان، هيچ خاموشى از بابت كمبود برق نداشتيم و 
حتى خاموشى هاى ناشى از تعمير و نوسازى شبكه ها نيز نسبت به سال گذشته كاهش 

داشت. اكبر حسن بكلو افزود: به مناسبت هفته دولت، تعداد 129 پروژه برق رسانى در 
شهرهاى اروميه، اشنويه، پلدشت، شاهين دژ، مهاباد، مياندوآب،نقده، خوى، چايپاره، 
سردشت، پيرانشهر، سلماس و تكاب به بهره بردارى رسيد. وى افزود : به مناسبت اين 
ايام، بهره بردارى از تعداد 9 پروژه برق رسانى در روستاهاى نفتو، زنكره، داشلى بوالغ، 
عربين كندى، مسجدلو، مجنون به به جيك، جعفرآباد، كانى محمدعلى و چيچكلو با 

اعتبار 39071 ميليون ريال در شهرهاى چالدران، خوى، بوكان و تكاب آغاز شده است 
. حسن بكلو ادامه داد : براى بهره بردارى از 129 پروژه برق رسانى در سطح استان، 91 

كيلومتر شبكه 20 كيلوولت هوايى و زمينى، 114 دستگاه پست هوايى و 72 كيلومتر 

شبكه فشارضعيف هوايى و زمينى احداث شده است . مديرعامل شركت توزيع نيروى 
برق آذربايجان غربى با اعالم اينكه شركت برق هيچ مسئوليتى در قبال تامين روشنايى 

جاده ها ندارد، در خصوص تامين روشنايى معابر جاده شهيد كالنترى ابراز كرد : 27 
كيلومتر طول جاده شهيد كالنترى است كه تنها 5 كيلومتر آن روشنايى داشت كه اين 

شركت در قالب پيمانكارى با وزارت راه، روشنايى 8 كيلومتر آن را تامين كرده است .
وى تصريح كرد : تعداد مشتركين برق استان 1257509 مشترك است كه از اين تعداد 

933565 مشترك شهرى و 323944  مشترك روستايى است .  مهندس حسن بكلو در 
خاتمه ضريب نفوذ برق در آذربايجان غربى 99.98 درصد اعالم كرد.
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  به گزارش روابط عمومى نهاد نمازجمعه قم، آيت اهللا سيدمحمد سعيدى 
در خطبه هاى اين هفته نماز جمعه قم : وى با اشاره به اينكه روز تاسوعا و عاشورا 
براى نهضت هاى ضد ظلم الهام بخش بوده اســت اظهار كرد: امام خمينى(ره) با 
ظرفيت عظيم اين روزها نهضت را در عصر عاشــوراى 13 خرداد 42 در مدرسه 
فيضيه قم با فرياد عدالت خواهى و ظلم ســتيزى بر ضد رژيم ستم شاهى آغاز 

كردند.
وى بيان كرد: در ســال 57 تاسوعا و عاشوراى حســينى راهپيمايى ها را به 
رفراندومى عليه رژيم پهلوى تبديل شــد و راهپيمايى عظيم و سازماندهى شده 
مردم و شعارهاى كوبنده در كل كشور برگزار شد و حركت هاى روز عاشورا نشان 

داد كه جنس انقالب اسالمى از جنس حركت امام حسين(ع) است.
امام جمعه قم با اشاره به اينكه اهداف قيام امام حسين(ع) همچنان پابرجاست، 
افزود: بايد امروز هم به مطالبات امام حســين(ع) لبيــك بگوييم؛ لبيك به امام 
حسين(ع) شعارى نيست و امروز لبيك به امام حسين(ع) لبيك به امام عصر(عج) 

است.
وى با اشــاره به اينكه در عصر كنونى وظيفه داريم كه با نايب امام زمان(عج) 
يعنى حضرت آيت اهللا خامنه اى بيعت كرده و فرياد لبيك يا مهدى(عج) برآوريم، 
تصريح كرد: امروز تجلى لبيك يا حســين(ع) و لبيك يا مهدى(عج) در لبيك يا 

خامنه اى است.

سعيدى با اشاره به اينكه مذاكره با غرب سم مهلك بوده و راه نجات و پيروزى 
تكيه بر نيروها و توان داخلى و ايســتادگى در برابر استكبار جهانى است، گفت: 
غرب زدگان نفوذى به مســؤوالن آدرس غلط ندهند و با مذاكره با دشمن عهد 

شكن براى مسؤوالن ما قابل قبول نخواهد بود.
وى ضمــن تقدير از قوه قضاييه در برخورد با فســاد، رانت خوارى، مجرمان و 
مفسدان اقتصادى تاكيد كرد: از آيت اهللا رئيســى انتظار است كه در برخورد با 
اينها حكم الهى را اجرا كــرده و در راه اجراى حكم الهى رأفت جايگاهى ندارد و 
دستگاه قضايى مالحظه هيچ مقام و مسؤولى را نداشــته و بداند كه ملت ايران 

پشتيبان ايشان است.

غربزدگاننفوذیبهمسؤوالنآدرسغلطندهند

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه:

در مراسم جشنواره شهروندان برگزیده همدان : 

  مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان كرمانشاه با اشاره به به روزرسانى اپليكيشن از غرب تا كربال براى اربعين امسال گفت: تابلوهاى مسير راه كربال نيز به منظور جهت نمايى مناسب بازسازى مى شوند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان كرمانشاه مهندس فريبرز كرمى با اشاره به اقدامات برنامه ريزى شده در حوزه روابط عمومى ها و چگونگى نحوه خدمات در ايام اربعين اظهار داشت: با توجه به تهيه اپليكيشن از غرب تا كربال محتوى اطالعات الزم براى 
زائران و لزوم به روزرسانى آن با اعتبار اهدايى ستاد انجام و در اختيار زائران قرار مى گيرد.

تابلوهای مسیر راه کربال در استان کرمانشاه بازسازی می شوند


