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 رئیس شورای اسالمی شهر ساری در نامه ای به استانداری مازندران با اشاره به لزوم تسریع در اجرای  شهرستان
پروژه نیروگاه زباله سوز به منظور حل مشکالت حوزه پسماند، خواستار مساعدت استانداری و تحقق قول 
مساعد آقای استاندار شد.

  تسریع در اجرای پروژه نیروگاه زباله سوز در گرو مساعدت استانداری است 

مهدی نفر سرپرست سازمان سیما،منظر وفضای سبز 
شهری خبرداد:

کاشت انواع بوته های گل در میادین و 
بلوارهای سطح شهر

 شهریار _ محبوبه میرزایی پندار _ باتوجه به نقش فضای سبز در 
ارتقاء کیفیت شهر و سیمای بصری شهر،سازمان سیما و منظرنسبت به کاشت انواع 
بوته گل در نقاط مختلف شهری از جمله میدان فجر،میدان امام خمینی (ره)،بلوار 

انقالب بلوار شهدای اندیشه ،چهارراه بهشتی اقدام کرد. 
به گزارش کائنات، مهندس مهدی نفر سرپرست سازمان سیما ومنظر شهرداری 
با اعالم این خبر گفت :توســعه فضای ســبز و توزیع مناسب آن در نقاط مختلف 
شــهری نقش مهمی در تعادل محیط زیست و شادابی شــهری و رضایت مندی 
شهروندان دارد واز این رو کاشــت انواع بوته های گل در دستور کار این سازمان 

قرار گرفت . 
وی نقش شهروندان در حفظ و نگهداری فضای سبز را حرکتی فرهنگی و اقدامی 

شایسته در راستای ساختن شهری آباد و توسعه یافته دانست .
دراین طرح بیش از هزاربوته ا نواع گل از قبیل اشالنتوس،کوکب،کوهی،جعفر،ناز 

افتابی، اهار ،یاس هلندی،کامیس،دمه موشی ،اصله توری،رعنا زیبا کاشته شد.

قرارداد همکاری قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( با 
شهرداری گرگان امضاء شد

 قرارداد همکاری قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص) با شهرداری گرگان 
به صورت رسمی با حضور فرمانده این قرارگاه امضاء شد.

به گزارش کائنات، با حضور «ســعید محمد» فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء(ص) قرارداد همکاری شهرداری گرگان با این قرارگاه برای اجرای فاز یک 
پروژه بزرگ شهربازی مدرن گرگان به امضاء رسید.با امضای این قرارداد، عملیات 
اجرایی توسط این قرارگاه با استقرار ماشین آالت سنگین در محل پروژه شهربازی 
گرگان آغاز و به صورت رسمی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص) برای نخستین 
بار در تاریخ شــهرداری گرگان این قرارگاه به عرصه اجرای پروژه های شهری در 
گرگان وارد شد.فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص) با تقدیر از نگاه و اقدام 
شهرداری گرگان و حمایت های شورای اسالمی شهر گرگان از پروژه های بزرگ در 
این شهر اظهار کرد: یکی از ویژگی های این پروژه مشخص بودن وضعیت بودجه، 
مجوزهای پروژه و حمایت تمام قد استاندار گلستان از پروژه است.سعید محمد بیان 
کرد: به طور معمول قرارگاه به پروژه هایی با این موضوع وارد نمی شود اما به دلیل 
اثرگذاری پروژه در منطقه و خدمتی که می تواند برای مردم داشته باشد و با توجه 
به اینکه اجرای این پروژه جزء مطالبات مردمی است، قرارگاه برای اجرای این پروژه 
وارد میدان شده است.وی با تقدیر از اعتماد شهرداری و شورای اسالمی شهر گرگان 
و استانداری گلستان به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) گفت: قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء(ص) بازوی توانمند همه دولت ها بوده و خواهد بود.فرمانده قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء(ص) تصریح کرد: با وجود تحریم ها قرارگاه سازندگی خاتم 
توانسته جای شرکت های بزرگ خارجی را در کشور پر  کند و برگ زرینی را در اوج 
تحریم ها به ثبت برســاند.محمد گفت: تمامی پروژه های قرارگاه در این وضعیت 
کشور هم فعال است هرچند سرعت کم است اما اجازه ندادیم چراغ پروژه خاموش 
شود.در پایان این جلسه، فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء(ص) به همراه 

استاندار گلستان از محل اجرای پروژه بزرگ شهربازی مدرن گرگان بازدید کرد.

خدمات تمام الکترونیک پرداخت قبوض 
درآمدی شهرداری گرگان برای شهروندان

 شهردار گرگان از اجرایی شدن خدمات تمام الکترونیک پرداخت قبوض 
درآمدی شهرداری گرگان برای شهروندان خبر داد.

به گزارش کائنات، عبدالرضا دادبود در خصوص اقدامات شــهرداری گرگان در 
راستای اســتفاده شــهروندان از خدمات الکترونیک، اظهار کرد: با پیگیری های 
انجام شده در سال ۱۳۹۷ توســط شهرداری گرگان و همکاری انجام شده با اداره 
کل نوسازي، تحول اداري و فناوري اطالعات سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کشور، کد تابعه و کد خدمت کشــوري اختصاصي برای فعال کردن شناسه قبض 
و پرداخت قبوض درآمدی شهرداری اختصاص یافت.وی ادامه داد: از سوی دیگر 
مکاتبات و رایزنی های الزم با بانک های مختلف برای ایجاد بستر مناسب در خصوص 
پرداخت الکترونیک قبوض درآمدی صادره از سوی شهرداری گرگان انجام و تمامي 
درگاههاي اینترنتي، دســتگاه هاي خودپرداز و ... ایــن بانکها جهت اخذ قبوض 
شهرداري فعال شد.شهردار گرگان خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز پیگیری ها 
و رایزنی های متعددی با بانک عامل و شــرکت پشتیبان خدمات الکترونیک برای 
ایجاد کمترین خطا و مشکل در روند ارائه خدمت به شهروندان انجام شد و در این 
راستا تمامی حساب های درآمدی شهرداری گرگان در بانک های مختلف مسدود و 
در یک بانک عامل متمرکز و تمامی دستگاه های پوز قدیمی با دستگاههاي جدید 
شناسه دار انجام شد.دادبود بیان کرد: در حال حاضر تمامي منابع درآمدي دستي 
سازمان ها و مناطق شناسایي و ضمن تعریف شناســه براي آنها بر اساس بودجه، 
امکان تعریف قبوض سیستمي با این تکنولوژي فراهم شده است و در حال حاضر 
تمامي قبوض شهرداري مرکز، مناطق و سازمانها بر اساس شناسه قبض و پرداخت 
ارائه شده و قابل پرداخت توسط مؤدیان از طریق تمامي درگاه هاي بانکي است.
وی تاکید کرد: این موضوع براي اولین بار انقالبي بزرگ در شــهرداري گرگان در 
راستاي شفاف سازي و همچنین تسهیل در پرداخت عوارض و بهاي خدمات توسط 
شهروندان بدون مراجعه به بانک است و در حال حاضر شهرداری گرگان جزء معدود 
شهرداری هایی اســت که تمامی خدمات پرداخت قبوض در آن به صورت کامال 

الکترونیکی انجام می شود.

باید به صورت جدی به مسئله مبارزه با 
کرونا ورود کنیم

 سید موسی حســینی با اشــاره به رکورد تعداد فوتی های بیماری طی 
روزهای اخیر اظهار داشت: رسیدن تعداد فوتی ها به دویست نفر نشان دهنده آن 

است که باید به صورت جدی تر به مسئله ورود کنیم.
به گزارش کائنات، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی تأکید کرد: با توجه به 
هجوم اخبار مختلف، نیازمند تغذیه به لحاظ محتوایی در اطالع رسانی در مجموعه 
صداوسیما و رسانه ها هستیم و این موضوع یکی از دغدغه های جدی ما در استان 

است.
وی بــا بیان وجود تناقض هایــی در میان حرف و عمل مســئوالن در ارتباط با 
چگونگی مواجهه با بیماری کرونا ابراز کرد: تقریباً شاهد برگشتن همه شرایط به 
قبل بیماری کرونا در استان هســتیم؛ درنتیجه باید توجه جدی به این شرایط در 

برنامه ریزی ها را داشته باشیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان قم بیان کرد: مردم به یک وضعیتی 
رسیده اند که برایشــان صرف گفتن و توصیه به رعایت پروتکل های بهداشتی در 
رسانه ها کفایت نمی کند، بلکه باید تا حدودی پیام ها و توصیه های بهداشتی مرکز 
بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی قم جنبه اقناعی داشته باشد. حسینی کاشانی ابراز 
کرد: رسانه ها همواره مطالبه گر بوده و همچنان به امر اطالع رسانی و آگاهی سازی 
در ســطح جامعه ادامه می دهند،اما دســتورالعمل هایی را که دستگاه ها باید در 
عمل به کار بگیرند را به رســانه ها  اعالم نکرده ایم و باید اطالع رسانی های الزم را 
در این زمینه داشته باشیم. حسینی کاشانی تأکید کرد: شیوه نامه های بهداشتی 
که باید دستگاه ها و صنوف مختلف رعایت کنند را مرکز بهداشت در اختیار اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اســالمی قرار دهد تا از آن ها استفاده کنیم. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی اســتان قم با تأکید بر اینکه باید رویکرد برنامه های فرهنگی به 
سمت بیماری کرونا برود، افزود: بر اساس دستورالعمل جدید ستاد ملی بیماری 
کرونا، هر استانی این اختیار را دارد که در شهرهای هشدار و قرمز محدودیت ها را 
برگردانند و خود استان محدودیت ها را اعمال کرده و پیشگیری های الزم را داشته 
باشد. حسینی کاشانی بر توجه جدی به دولت الکترونیک در اطالع رسانی ها تأکید 
کرد و گفت: باید مردم را به سمت خدماتی که دستگاه ها به صورت الکترونیک ارائه 
می دهند سوق دهیم، در بسیاری از دستگاه ها دیگر نیاز نیست که مردم به ادارات 
مراجعه داشته باشند و باید مقوله شهروند الکترونیک را در میان مردم جا بیندازیم. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم در پایان خاطرنشان کرد: از برگزاری 
همایش های غیرضرور جلوگیری کرده و از برگزاری آن ها ممانعت کنیم، همچنین 

باید در راستای فرهنگ سازی از فضای تبلیغاتی به نحو احسن استفاده کنیم.

خبرنامه

  معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی با اشاره به شــرایط کرونایی گفت: به خاطر 
شیوع کرونا با اضافه مصرف باالی ۱۸ درصد در استان مواجه 

هستیم.
 به گزارش کائنات، محمد خانی در رابطه با تعداد مشترکان، 
اظهار کرد: در کالنشهر تبریز برای ۱.۶ میلیون نفر و با شهرهای 
اقماری در مجموع بــرای ۲ میلیون مشــترک خدمات ارائه 
می دهیم. وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد نیاز آبی روستاهای 
اســتان از زرینه رود تامین می شود، گفت: متاسفانه ۱۱ شهر 
آذربایجان شرقی در حالت سر به سر در زمینه مصرف آب قرار 
دارند و شهرهای میانه، مرند و تبریز نیز در حالت موازنه منفی 
هستند. خانی افزود: هر ۱۰ ســال یکبار در تبریز نیازسنجی 
می شود و در آخرین نیاز ســنجی در سال ۹۰ نیز پیش بینی 
شده بود که سال ۹۵ موازنه تبریز منفی خواهد شد؛ در چهار 
سال اخیر با موازنه منفی روبرو بودیم اما با یک سری اقدامات 
این چهار سال را ســپری کردیم. معاون بهره برداری و توسعه 
شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با اشــاره به شرایط 
کرونایی کشور افزود: امسال شرایط متفاوتی را تجربه می کنیم، 
زیرا بحث رعایت مســائل بهداشتی هم اضافه شده و به خاطر 
شیوع کرونا با اضافه مصرف باالی ۱۸ درصد روبرو هستیم. وی 
در خصوص وضعیت کالن شهر تبریز در بخش آب در سالجاری 
نیز گفت: تعداد جمعیت تحت پوشش آب شهری یک میلیون 
و ۶۰۸ هزار و ۵۱۸ نفر و تعداد انشعابات آب شهری ۷۲۲ هزار 
و ۵۱۴ فقره و تعداد چاه های آب ۹۲ فقره است. وی ادامه داد: 
همچنین حجم مخازن در مدار ۵۱۸ هزار و ۲۰۰ مترمکعب، 
طول توزیع شــبکه ۳۷۸۰ کیلومتر و تعداد روستاهای تحت 
پوشش در شهرستان تبریز ۵۰ روستا است. خانی خاطرنشان 
کرد: جمعیت روستاهای تحت پوشش نیز ۲۰۰ هزار نفر و تعداد 
روستاهایی که از زرینه رود یا شبکه تبریز تامین آب می شوند 
۲۲ روستا است؛ همچنین آب روستاهای الوار اوغلو، سهالن، 
مایان، دیزج و باغ معروف به علت مشــکل کیفیت آب چاه، از 
طریق شبکه تبریز تامین می شود که به علت افت فشار در شهر 

تبریز، روستاهای فوق نیز با مشکل آب رسانی مواجه شده اند.
خانی همچنین در خصوص پیش بینی جمعیت شهر تبریز و 
مناطق پیرامون آن تا سال ۱۴۱۵ گفت: طبق پیش بینی های 
انجام شده در ســال ۱۴۱۵ نیاز آبی ســاالنه ما ۲۲۰ میلیون 
مترمکعب در سال خواهد بود، در حالی که ظرفیت تولید آب 
ما ۱۵۲ میلیون مترمکعب بــوده و مابقی این مقدار را کمبود 
خواهیم داشــت. وی در مورد میزان تامین آب شهر تبریز از 
کانال های مختلف، اظهار کــرد: ۵۵ درصد آب از طریق خط 
زرینه رود، ۱۳ درصد از سد نهند، ۳۱ درصد از چاه ها و مابقی 
نیز از قنوات تامین می شود. خانی افزود: در حال حاضر متوسط 
تولید سرانه آب مورد نیاز ۲۲۰ لیتر به ازای هر نفر در روز بوده و 
متوسط تولید آب در منابع زیرزمینی ۱۶۰۰ لیتر در ثانیه است؛ 
حداکثر میزان تولید آب در منابع زیرزمینی نیز برابر با ۱۸۰۰ و 
منابع سطحی ۳۵۰۰ و حداکثر سرانه آب مورد نیاز ۲۵۰ لیتر 
به ازای هر نفر در روز اســت. معاون بهره برداری و توسعه آب 

شرکت آب و فاضالب آذربایجان شــرقی در رابطه با اقدامات 
اجرایی تامین آب در کالن شهر تبریز نیز خاطر نشان کرد: در 
سه ماهه اول سال ۹۹ اقداماتی از قبیل حفر و تجهیز ۶ حلقه چاه 
جدید در میدان های چاهی موجود در دامنه شمالی سهند به 
منظور افزایش تولید آب به میزان ۱۳۰ لیتر در ثانیه انجام شده 
و با شرکت آب منطقه ای استان جهت تکمیل رینگ آب رسانی 
جنوب تبریز نیز همکاری می کنیم. وی افزود: احیا و بازسازی 
مجدد ۱۲ حلقه چاه متروکه روستایی در اطراف تبریز به منظور 
افزایش تولید آب به میزان۱۵۰ لیتر در ثانیه، تجهیز پنج حلقه 
چاه عمیق با مجموع ظرفیت ۱۳۰ لیتر در ثانیه، مهندسی مجدد 
تجهیزات اعم از اصالح الکتروپمپ ها، تملیک محل نصب پمپ و 

اصالح قدرت برق نیز از سایر اقدامات  است.
مشکل آبی مناطق حاشیه نشــین مربوط به افزایش 

ساخت و ساز است
معاون بهره برداری و توسعه آب و فاضالب آذربایجان شرقی 

در مورد مشکل آبی مناطق حاشیه نشین، مشکل اصلی در این 
رابطه را مربوط به افزایش ساخت و ساز عنوان کرد و گفت: در 
این مناطق، تراکم ساخت و ساز از دو و نیم طبقه به چهار طبقه 
رسیده و لوله گذاری ها نیز متعلق به ۳۰ سال پیش است. خانی با 
اشاره به طرح های میان مدت برای حل چالش های حوزه آب نیز 
گفت: با توجه به این که آب تخصیصی سد قلعه چای عجب شیر 
تاکنون برای شرب استفاده نشده است، در صورت تامین حدود 
۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث تصفیه خانه آب، می توان 
آب مورد نیاز شهر عجب شــیر و روستاهای تابعه را از این سد 
تامین و آب تخصیصی این شهرستان از خط زرینه رود رل به 

سمت کالن شهر تبریز هدایت کرد.
برای حل مشکل تامین آب تبریز طرح های بلندمدت در 

دست اجرا است 
وی تاکید کرد: برای حل مشکل تامین آب تبریز، طرح های 
بلندمدت شامل طرح آب رسانی از رودخانه ارس در دست اجرا 
اســت، زیرا حفر چاه جدید در محدوده کالشهر تبریز از نظر 
منبع آب و حریم چاه های کشاورزی و صنعتی با محدودیت های 

شدیدی مواجه شده و امکان حفر چاه جدید منتفی است.
خانی افزود: آب های ســطحی موجود نیز کفاف نیاز شرب 
و صنعت کالن شهر تبریز را نمی دهد، از این رو مسئوالن باید 
نسبت به اجرایی کردن طرح انتقال آب از رودخانه ارس اهتمام 
بیشتری نشان دهند تا با عملیاتی شدن پروژه های پیشنهادی 
بحران های آتی را به ســهولت بگذرانیم. معاون امور فاضالب 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی نیز گفت: ساالنه بیش 
از ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب در استان جمع آوری و تصفیه 
می شود. پرویز عباسی اضافه کرد: حداقل ۷۰ درصد آب مصرف 
شده به فاضالب تبدیل می شــود که جمع آوری و تصفیه آن 
برعهده شرکت آب وفاضالب است. وی با بیان این که ۶۸ درصد 
جمعیت شهری آذربایجان شرقی تحت پوشش سیستم جمع 
آوری فاضالب قرار دارد و ۸۷۰ هزار مشترک فاضالب داریم، 
ادامه داد: در حال حاضر ۱۱ تصفیه خانه در مدار بهره برداری 

بوده و هفت مورد نیز در حال اجرا است.

به خاطر شیوع کرونا؛

مصرف آب در آذربایجان شرقی 18 درصد افزایش یافت

فضای سبز قم در چندسال آینده جلوه 
واقعی خود را نشان می دهد

 شهردار قم با تاکید بر اینکه چندسال زمان نیاز است تا فضای سبز جلوه 
واقعی خود را نشان دهد، گفت: از نظر توســعه پایدار فضای سبز یکی از اهداف 

اولیه ما است و همچنان با قدرت شهرداری در این زمینه گام بر خواهد داشت.
به گزارش کائنات، دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد با اشاره به توسعه چشمگیر 
فضای سبز قم طی سال های اخیر، اظهار کرد: یکی از شاخصه های توسعه پایدار 
مسائل زیست محیطی بوده و یکی از مولفه های مهم آن فضای سبز است. فضای 
سبز از جنبه های مختلف قابل توجه است؛ از نظر زیبایی شناختی در زندگی مردم 
بســیار موثر اســت، تلطیف هوا، نگهداری از خاک، تولید اکسیژن و… از دیگر 

مزیت های فضای سبز است.
شهردار قم با بیان اینکه اقلیم قم گرم و خشک اســت و نیاز به تلطیف فضای 
شهر داریم، گفت: از ابتدای کار در شهر قم یکی از اصلی ترین برنامه های ما توسعه 
فضای سبز بود؛ در سال ۹۴ سرانه فضای ســبز قم حدود ۱۳.۹ مترمربع بود که 
برنامه ریزی شد این سرانه به ۲۵ مترمربع برسد و امروز به هدف ۲۰ مترمربع دست 
پیدا کرده ایم. سقائیان نژاد با تاکید بر اینکه چندســال زمان نیاز است تا فضای 
سبز جلوه واقعی خود را نشــان دهد، افزود: از نظر توسعه پایدار فضای سبز یکی 
از اهداف اولیه ما است و همچنان با قدرت شهرداری در این زمینه گام بر خواهد 
داشت. وی با بیان اینکه سالیانه بیش از ۲۰ بوستان در شهر قم احداث می شود، 
تصریح کرد: یکی از کارهای تاریخی شــهرداری احداث پارک هزارهکتاری شهر 
قم در محدوده میدان مفید تا کوه خضر و دوبرادران اســت که می تواند در آینده 
یک ظرفیت عظیم برای شهر قم باشد. شهردار قم با اشاره به ظرفیت های معنوی، 
مذهبی و علمی و فرهنگی شهر قم، بیان کرد: با توجه به خیل عظیم زائرینی که 
اشتیاق حضور در این شهر را دارند باید بتوانیم امکاناتی ایجاد کنیم که ماندگاری 
زائر در شهر افزایش یابد. سقائیان نژاد با اشاره به افزایش بارندگی در شهر قم در 
سال های اخیر، خاطرنشان کرد: نگهداری فضای سبز و نوع گونه های استفاده شده 
در شهر بسیار مهم است و باید به سمت درختانی برویم که آفت آنها کمتر باشد 
و بتوانیم نگهداری مطلوب تری از آنها داشته باشیم. وی با اذعان به اینکه توسعه 
و نگهداری فضای سبز یک کار دســته جمعی است که باید به مرور شاهد تحقق 
آن باشیم، افزود: برای ســال ۹۹ حدود ۲۰۷ میلیارد تومان برای توسعه فضای 
سبز پیش بینی شده و این اهمیت موضوع برای مدیریت شهری را نشان می دهد.

افزایش 45 درصدی وصول مطالبات در 
شرکت گاز استان بوشهر

 بوشهر- رضا حیدری:  رحمانی گفت: با اقدامات انجام شده در سال 
۱۳۹۸ رشد وصول مطالبات نسبت به سال قبل ۴۵ درصد بوده است

به گزارش کائنات، مدیر عامل شــرکت گاز استان بوشهر گفت: دریافت  منابع 
نقدی قبوض گازبهاء مصرفی مشــترکین و واریز بحســاب خزانه بعنوان یکی از 
مهمترین منابع ســازمان هدفمندی یارانه ها برای پرداخــت ماهانه یارانه های 

دولت محسوب میگردد.
وی افزود: هرگونه تاخیر در پرداخت گازبهاء مصرفی  توسط مشترکین ، موجب 
اختالل در روند وصول منابع نقدی بودجه ای و پیشبرد برنامه ریزی دولت میگردد، 
در این راستا شــرکت گاز استان بوشــهر به عنوان نماینده دولت خود را متعهد 
دانسته است با استفاده از راهکارهای قانونی و منطقی و با دیدگاه تشریک مساعی 
با واحدهای تولیدی  و در جهت پیشــبرد شعار مقام معظم رهبری در حمایت از 
بنگاه های تولیدی، با درنظر گرفتن شــرایط واحدهای تولیدی، نسبت به وصول 
مطالبات اقدام نماید .  مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت:از جمله اقدامات 
شرکت گاز استان در راستای وصول مناسب مطالبات میتوان به جلسات رایزنی با 
بانک تجارت در خصوص اعطاء تسهیالت اعتباریLC به شرکت های پتروشیمی 
جهت تسویه بدهی گازبهاء مصرفی ،جلسات ماهانه با مشترکین فوق عمده مانند 
پتروشیمی ها که سهم عمده ای در مطالبات شرکت دارند ،تشکیل جلسات ماهانه 
وصول مطالبات با حضور مسئولین واحدهای مختلف  به صورت  منظم، تشکیل 
جلسه با نیروگاه ها ،راه اندازی سیستم صدور قبوض آنی مشترکین و راه اندازی 
سیستم صدور قبوض پیامکی و اخطار بدهی پیامکی اشاره کرد. رحمانی گفت: با 
توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و مشکالت نقدینگی شدید مخصوصا»در 
ارتباط با شرکتهای پتروشیمی  و همچنین استمهال پرداخت قبوض گاز مصرفی 
برای دوره سه ماهه طبق مصوبه هیات محترم وزیران ، افزایش ۴۵ درصدی مبلغ 
مطالبات وصول شده نشــان دهنده عملکرد فوق العاده شرکت در زمینه وصول 

مطالبات می باشد .

خبر

رییس اداره آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد:
آموزش های آبفا به سمت آموزش های مجازی سوق پیدا می کند

 رییس اداره آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان در جمع اعضای 
هیات مدیره سمن خیریه مهر کوثر اصفهان، فرهنگسازی مصرف بهینه آب شرب را 
جز اولویت های برنامه های آبفا استان اصفهان اعالم کرد و گفت: با توجه به شرایط 

انتشار ویروس کرونا، آموزش ها با رویکرد جدید و به صورت مجازی ادامه می یابد. 
به گزارش کائنات، محسن شفیعا افزود: در طول ۱۱ سال گذشته، اقدامات فرهنگی 
بسیاری برای گروه های مختلف سنی در استان انجام شده و مخاطب اصلی این برنامه 
ها نیز  کودکان و  نوجوانان بوده اند. وی گذر از بحران های جدی کم آبی در ســال 
های گذشته را نتیجه این اقدامات و نیز همکاری و مسئولیت پذیری مردم دانست 
و اظهار داشت: برنامه های فرهنگی، تاثیرات خود را در دراز مدت نشان می دهند و  
سعی ما بر این است که با آموزش کودکان و نوجوانان، نسل آینده را به عنوان نسلی 
مسئولیت پذیرتر در قبال حفظ این مایع حیات بخش و نعمت بدون جایگزین الهی 

پرورش دهیم.  همچنین اپلیکیشن موبایلی آموزش همگانی مدیریت مصرف آب نیز 
در دست اجراست که با بهره برداری از آن، گام بسیار بزرگی در راستای فراگیر نمودن 
برنامه های آموزشی و نیز ارتباط دو سویه با عموم مردم برداشته خواهد شد.   شفیعا، به 
برنامه های شرکت آبفا برای شرایط پس از کرونا نیز اشاره ای کرد و اظهار داشت: طرح 
فرهنگی آموزشی سه شنبه های آبی، پویش های اجتماعی نخستین واژه، بانوی آب، 
ایران به لبخند تو زیباست، جان آب در خطر است سالیان متمادی است که در استان 
اصفهان اجرا شده و در سالهای آتی نیز با مشارکت سایر ادارات و مراکز دولتی و غیر 
دولتی اصفهان برگزار خواهد شد. گفتنی است سمن خیریه مهر کوثر  با عضویت چهره 
های شاخص و معتمد اصفهان و با هدف تالش در راستای مقابله با شرایط نامساعد آبی 
استان تشکیل شده و جلسات آن  با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن اجتماعات 

خانه فرهنگ آب شرکت آبفا استان اصفهان برگزار می شود.

خبر

مراسم افتتاح پایگاه مقاومت بسیج در مخابرات منطقه خوزستان 
 طی مراســمی با حضور حجت االسالم قربانی مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، سرگرد پاســدار نادر محمد میسی مسئول سازمان بسیج ادارات و 
کارمندان سپاه ولیعصر(عج)، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات، مدیر مخابرات منطقه خوزستان، معاونین و مدیران و مسئول حوزه بسیج شهید باهنر، پایگاه مقاومت 

بسیج مخابرات منطقه خوزستان افتتاح و مهدی حجازی به عنوان سرپرست این پایگاه معرفی و منصوب شد.
به گزارش کائنات، مدیر مخابرات منطقه خوزستان در این مراسم ضمن خوشامد گویی و حمایت همه جانبه از بسیج در مخابرات گفت تشکیل پایگاه مقاومت بسیج 
انشاهلل مایه خیر و برکت برای مخابرات و پیشبرد اهداف عالیه نظام است و امیدواریم با گسترش و بسط فرهنگ شجره طیبه انقالب و تفکر بسیجی در بین کارکنان در 

راستا و اهداف بسیج ادارات گام های موثری برداشته شود.
سرگرد پاسدار نادر محمد میسی مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه ولیعصر (عج) در این مراسم با بیان اینکه از این پس پایگاه مقاومت مخابرات خوزستان 
به صورت مســتقل فعالیت ها و برنامه های خود را با رویکرد جدید در راستای اهداف بسیج آغاز می کند، اظهار داشت؛ تشکیل کار گروههای تخصصی بسیج در سطح 

ادارات می تواند می تواند کمک شایانی به رفع مشکالت مردم بکند.
در ادامه این مراسم حجت االسالم و المسلمین قربانی مسئول شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسالمی با اظهار خرسندی از تشکیل مستقل پایگاه مقاومت بسیج 

گفت؛ نهادینه شدن فرهنگ بسیجی در کلیه سطوح ادارات خواست آحاد مردم است.
 سرگرد زهیری فرمانده حوزه شهید باهنر ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته با حمایت های همه جانبه مدیر مخابرات منطقه گفت؛ تشکیل 

گردان بسیج امداد و نجات در راستای رفع مشکالت شهروندان و رضایتمندی مردم از اولویت های کاری بسیج است.
 در پایان این مراسم با صدور حکمی از سوی مسئول بسیج ادارات و کارکنان سپاه ولیعصر (عج) اســتان، مهدی حجازی یکی از بسیجیان فعال به عنوان سرپرست 

پایگاه مخابرات منطقه خوزستان معرفی و منصوب شد.

خبر

رئیس اتاق بازرگانی اراک خبرداد: 

صدور ۱5۰۰ کارت بازرگانی در استان مرکزی
 منوچهر توسطی ، با اشاره به شــرایط برخورداری از کارت بازرگانی اظهار 
داشــت: کارت بازرگانی با توجه به حساسیت های اخیر تنها برای افراد واجد شرایط 

صادر می گردد تا این افراد بتوانند از آن استفاده الزم را داشته باشند.
به گزارش کائنات، وی افزود: یکی از اصلی ترین شرایط دریافت کارت بازرگانی این 
است که فرد فعال اقتصادی باشد و فعال اقتصادی بودن منوط به مجوز فعالیت های 
اقتصادی، شناســه، کد اقتصادی، معرفی نامه امور مالیاتی، اظهارنامه ثبت و گواهی 

عدم سوء پیشینه است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک خاطرنشان کرد: تا به امروز 
حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر در استان مرکزی دارای کارت بازرگانی هستند و از این تعداد 
۷۰۰ نفر دارای کارت بازرگانی معتبر و در حال فعالیت هستند و از این تعداد ۶۵۰ نفر 

دارای کارت بازرگانی و ۵۰ نفر دارای کارت عضویت هستند.
توسطی بیان کرد: فرد فعال اقتصادی می تواند کارت بازرگانی یک ساله و فرد دارای 
پروانه بهره برداری در حوزه معدن، صنعت و تجارت می توانند کارت بازرگانی پنج ساله 
دریافت کند، افراد متقاضی می توانند به سامانه صدور کارت بازرگانی وارد و ثبت نام 
خود را انجام دهند و سپس مدارک افراد واجد شرایط به واحد خدمات اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی داده می شود و پس از تکمیل مدارک و پرداخت مبلغ حق 

عضویت و غیره کارت خود را دریافت کنند.

توســطی تصریح کرد: کارت بازرگانی مجوزی برای صادرات و وارادات کاال است و 
هرکسی در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات کاال فعالیتی انجام دهد باید 
الزاما دارای کارت بازرگانی باشــد، کارت عضویت صرفا افراد را به بدنه اتاق بازرگانی 
متصل کند و از خدمات اتاق بازرگانی بهره مند شوند و می توانند صادرات و واردات 

کاال را انجام دهند.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه اســتان مرکزی اســتانی صنعتی، دارای ظرفیت و 
واحدهای تولیدی زیاد است اما متاسفانه بالغ بر ۷۰ شرکت در استان مرکزی کارت 
بازرگانی خود را از اتاق بازرگانی اســتان تهران دریافت کردند که این به معنای عدم 

پای بندی و عدم توجه به ظرفیت های استان است.
توسطی عنوان کرد: فعالیت های اقتصادی این شرکت ها در اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی استان تهران ثبت می گردد و مبالغ پرداختی آنها در جهت توسعه 

اتاق بازرگانی استان تهران استفاده می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اراک افزود: مشــکالت تامین 
اجتماعی، عدم توقف خط تولید آنها، زیســت محیطی و غیره آنها توسط مسئوالن 
استان پیگیری می شود، و اتاق بازرگانی استان مرکزی آمادگی الزم برای انتقال کارت 
بازرگانی آنهــا را دارد و در صورت انتقال کارت بازرگانی خود از خدمات مناســب و 

درخوری بهره مند می شوند.

خبرنامه


