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 اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
رقابت های بخش منطقه ای بیست وچهارمین جشنواره 
بین المللی قصه گویــی کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان با برگزاری آیینی در اصفهان آغاز شد.
به گزارش اداره کل روابــط عمومی و امور بین الملل 
کانون، باشگاه شماره ۳ فرهنگیان اصفهان از  ۲۲ آبان 
۱۴۰۱ میزبان قصه گویان منطقه ۲ کانون کشور شامل 
اســتان های اصفهان، ایالم، قم، کردستان، کرمانشاه، 
مرکزی و همدان است، رقابتی که با شعار »قصه، صدای 

زندگی است« تا روز ۲۴ آبان ادامه می یابد.
این رقابت بــا حضور ۷۹ برگزیده بخش اســتانی ۷ 
اســتان کشــور به مدت ۳ روز ادامه پیدا می کند و در 

نهایت ۱۳ نفر برای شــرکت در بخش ملی و بین الملل 
جشــنواره که شــب یلدا در تهران برگزار می شــود، 

برگزیده می شوند.
داوری رقابت هــای ایــن منطقه را مهــدی آرایی، 

محسن عظیمی پویا و فروهر معدنی بر عهده دارند.
باشگاه شــماره ۳ فرهنگیان اصفهان محل برگزاری 
جشــنواره در خیابان پروین اعتصامی، خیابان فجر ۳ 
واقع شده است اما آیین پایانی شامگاه ۲۴ آبان در محل 
تاالر حوزه هنری در خیابان اســتانداری، گذر سعدی 

برگزار می شود.
این جشنواره در آستانه ۲۵ آبان »روز حماسه و ایثار 
مردم اصفهان« و تشییع پیکر پاک ۳۷۰ شهید واالمقام 

دفاع مقدس در یک روز و اعزام با شکوه نیروهای مردمی 
در همان روز به جبهه های نبرد در حال برگزاری است.

بر اساس این گزارش در برپایی این رویداد فرهنگی، 
اســتانداری، اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی، ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری، اداره کل آموزش و پرورش، صداوسیمای 
و حوزه هنری اســتان اصفهان با کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان همکاری می کنند.
گفتنی اســت عالوه بر اصفهان، به ترتیب شهرهای 
مشــهد، اهواز، تهران و تبریز نیز تــا روز ۳ آذر میزبان 
رقابت های ۴ جشــنواره دیگر منطقــه ای قصه گویی 

هستند.

  ساری -خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب مازندران با اظهار این که هم اکنون ۳۵۰ روستای 
این اســتان تنش آبی دارند،گفت :آبرسانی به این روستاها 
در قالب اجرای مرحله دوم طرح محرومیت زدایی در حال 

پیگیری است.
بهزاد برارزاده اظهار داشــت: با هدف تسریع در اجرای 
طرح ها و تامین منابع و امکانات مورد نیاز، از ظرفیت بنیاد 
برکت برای آبرسانی به ۲۳ روستای کم برخوردار استفاده 
خواهد شــد. وی از انعقاد قــرارداد با قرارگاه امام حســن 
مجتبی )ع( برای آبرســانی به روســتاهای محروم و کمتر 
توسعه یافته این استان خبر داد و با بیان اینکه برای اجرای 
این طرح از محل اعتبارات محرومیت زدایی، ۳۳۰ میلیارد 
تومان اعتبار در نظر گرفته شــده اســت، افزود: همسو با 
اجرای این طرح، عملیات اجرایی ۲۵۰ کیلومتر لوله گذاری 
برای آبرسانی به ۱۰۰ روستا با بهره گیری از ظرفیت خیران 
و مشارکت بسیج مهندسین سپاه کربال، شوراهای اسالمی 

و دهیاری روستاها درحال انجام است.
وی حفر یــک حلقه چاه، بهســازی ۹ دهنه چشــمه، 
اجرای لوله گذاری خــط انتقال به طــول ۱۷۵ کیلومتر، 
احداث مخازن به حجم ۱۳ هزار و ۲۲۰ مترمکعب، اجرای 
لوله گذاری شــبکه توزیع به طول ۳۰۹ کیلومتر، احداث 
۳۷ ایســتگاه پمپاژ، احداث فیلترهای بتنی به حجم ۵۰۰ 

مترمکعب را از جمله مفاد این قرارداد ذکر کرد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مازندران ادامه داد: 
همچنین در قالب این قرارداد، قرارگاه امام حسن مجتبی 
)ع( نسبت به تهیه، نصب و راه ندازی ۹ دستگاه پکیج حذف 
آهن، ۱۵ دســتگاه دیزل ژنراتور، جابجایی ۲ هزار و ۸۰۰ 
فقره انشعاب و تامین انرژی برق به طول ۱۴ هزار متر برای 
بهره مندی بیش از ۱۲۸ روستا در شــهرهای بهشهر، نکا، 
ساری، قایم شهر، سوادکوه شــمالی، سوادکوه، بابل، آمل، 

نوشهر و کالردشت اقدام خواهد کرد.
برارزاده افزود: همســو با اجرای طرح شهید سلیمانی 

برای آبرســانی به روســتاها، احداث مخزن ۸۰ هزار متر 
مکعبی آب و اجرای خطوط انتقال در دست اقدام است که 
با بهره برداری از این طرح، مشکل کم آبی برخی از روستاها 
رفع می شــود. وی اصالح ۲۱۳ کیلومتر از شبکه آبرسانی 
شهری و روستایی، توسعه شــبکه آبرسانی به میزان ۱۷۹ 
کیلومتر، احداث ۹۱ کیلومتر خط انتقال آب، حفر و تجهیز 
پنج حلقه چاه ، احداث مخزن یکهــزار و ۹۰۰ مترمکعبی 
آب روستایی، واگذاری ۳۳ هزار فقره انشعاب و تعویض ۲۹ 

هزار و ۶۷۳ کنتور آب خراب را ازجمله اقدامات شرکت آب 
و فاضالب مازندران در یکسال گذشته عنوان کرد.

منابع آبی مازنــدران از ۷۲۰ حلقه چــاه، ۳۵۳ دهنه 
چشمه و سه سد با ظرفیت تولید و استحصال ۵۲۲ میلیون 

مترمکعب تامین می شود. 
شرکت آب و فاضالب مازندران یک میلیون و ۱۰۲ هزار 
مشترک را در ۵۸ شــهر و یکهزار و ۶۷۸ روستا زیرپوشش 

دارد.

میزبانیاصفهانازمرحلهمنطقهایجشنوارهبینالمللیقصهگویی

مدیرعامل شرکت آب  و فاضالب استان :

۳۵۰روستایمازندرانتنشآبیدارند

خبر

میــن  ا مــه  معصو  - ج  کــر
زاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس 
کمیســیون عمران و حمــل و نقل 
شورای شــهر کرج، گفت: اجراییات 

از جمله تــراش و روکش آســفالت 
در محــالت مختلــف براســاس 
مصوبه شورای اســالمی شهر و نظر 

کمیسیون انجام شده است.

علیرضا رحیمی در نطق پیش از 
دستور هشــتادمین جلسه شورای 
شهر کرج به نطق جلسه قبل رئیس 
کمیســیون حقوقی و نظارت اشاره 

کرد و تذکر داد: عضو شــورای شهر 
بدون بررسی و پشتوانه علمی مطلبی 
را گفتنــد در حالی که وی هم دارای 
ســالمت نفس و هم تقوا هستند اما 

چون همگانی شده مطرح می کنم. 
بر این اســاس نکاتــی از باب رئیس 
کمیســیون عمران بــه جهت تنویر 
افکار اعضای شورا، شهردار، مدیران 
و اصحاب رسانه و شهروندان ارائه می 
کنم. رحیمی افــزود: تصمیماتی که 
اجرائی می شــود مصوبات شورای 
شهر دارد و برخی اختیارات از تباصر 
بودجه به کمیسیونها داده می شود 
که مالک عمــل اســت و الغیر. در 
تبصره ۲۹ بودجه سال ۱۴۰۰ شورای 
پنجم موضوع تراش و روکش معابر و 
اولویت بندی آن را منوط به تصمیم 
کمیسیون دانســته که در ۵۵ مین 
جلسه کمیســیون عمران و حمل و 
نقل بند ۱ موضوع تــراش و رو کش 
بیش از ۱۱۰ معبر به تصویب رسید و 
محالت خاصی که ایشان نظر دادند 
و در لّفافه گفتند که مصوبه ندارد در 

لیست کمیسیون وجود دارد.
رییس کمیسیون عمران و حمل 
و نقل شــورای شــهر تاکید کرد: با 
توجه به اهمیت تراش و روکش معابر 
مجدداً بــرای بازنگــری موضوع در 
جلسه پنجم کمیسیون عمران، حمل 
و نقل مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ در بندهای 
۲و۴ لیســت مصوب شــده شورای 
پنجم، توســط کارگروهــی بازدید 
میدانی شــد و بــه ۹۱ معبر کاهش 
پیدا کرد و در کمیسیون فوق مصوب 
شــد که از ۹۱ معبر مصوب ۶۲ معبر 

تــراش و روکش انجام و یــا در حال 
انجام است و ۲۹ معبر در حال صدور 
دســتور کار و یا عملیات حفاری و یا 

جدولگذاری است.
وی در پایــان نکاتــی را الزم به 
یادآوری دانســت و گفت: از کلماتی 
چون "هشــدار می دهم" یا "خاطی 
کیســت" کــه رییس کمیســیون 
حقوقــی و نظارت در سخنانشــون 
اشــاره کرده بودند، اســتفاده نمی 
کنم اّما هر کســی باید کار و وظیفه 
محوله خودش را انجام دهد. اگر هم 
مسندی داریم چه در کسوت رئیس 
کمیســیونـ  چه عضــو و چه حوزه 
اجرائی اگر کاری نکنیم و فعلی برای 
مردم در جهت رفع مشکالت شهری 
انجام ندهیم ایــن جز ضمان چیزی 
ندارد، این موقع اســت که هم خطا 
وجــود دارد و هم هشــدار و هم بی 

احترامی به شهروندان، می شود.

رئیس کمیسیون عمران 
و حمل و نقل شورای شهر 

کرج، گفت: اجراییات 
از جمله تراش و روکش 

آسفالت در محالت 
مختلف براساس مصوبه 

شورای اسالمی شهر و نظر 
کمیسیون انجام شده است.

مدیر مخابرات منطقه لرستان تاکید 
کرد؛

ضرورتهوشمندسازیشهرها
درعصرحاضر

نــی- یرا خــرم آباد-خبرنگارتوســعه ا
مدیــر مخابــرات منطقــه لرســتان گفت: 
هوشمندسازی شهر ها در عصر حاضر ضروری 

است.
نبی الــه شمســی فر در دیدار با شــهردار 
بروجرد که امروز در سالن جلسات شهرداری 
برگزار شــد، با اشــاره به لزوم هوشمند شدن 
شــهر ها در عصر حاضر اظهار کرد: در دنیای 
فناوری اطالعات و ارتباطات، شهر ها به عنوان 
بستر تأمین کننده زیرســاخت های ارتباطی، 
ناگزیر از هوشمند هســتند و قطعاً نیل به این 
هدف تأثیر بسزایی در تســهیل امور شهری و 

شهرداری ها خواهد داشت.
وی گزارشــی از آخرین وضعیت مخابراتی 
شهر بروجرد ارائه و به رفع مشکالت مربوط به 
تملک، نصب و راه اندازی دکل های مخابراتی و 
واگذاری سرویس ها بر بستر فیبرنوری بحث و 
تبادل نظر در باب مشکالت پیش روی توسعه 

ارتباطات شهری پرداختند.
مدیــر مخابرات منطقه لرســتان توســعه 
زیرساخت های مخابراتی را شرط تحقق شهر 
هوشمند دانست و عنوان کرد: توسعه فناوری 
اطالعات و سرویس ها و خدمات مبتنی بر آن، 
به هیچ عنــوان بدون تأمین زیرســاخت های 
مخابراتی الزم امکان پذیر نبوده و این توســعه 
نیازمند همکاری بیش ازپیش مدیریت شهری 

اعم از شورای شهر و شهرداری ها است.
شمســی فر خاطرنشــان کــرد: مخابرات 
آمادگی الزم جهت ارائه خدمــات راه اندازی 
فاز دوم دوربین های نظارتی شــهری، اتصال 
ساختمان های اداری شهرداری به شبکه فیبر 
نوری، واگذاری ســرویس اینترنت مخابرات 
به کارکنــان با شــرایط ویژه و فعال ســازی 
سیم کارت سازمانی جهت مدیران و کارکنان 

شهرداری را دارد.
       

 گازرایگانبرایکممصرفها

ساری-خبرنگارتوســعه ایرانی-دیرعامــل 
شــرکت گاز مازندران از رایگان شدن بهای گاز 

برای مشترکان کم مصرف  خبر داد.
مایلــی رســتمی مدیرعامل شــرکت گاز 
مازندران گفت: مشترکانی که در سال ۱۴۰۱ از 
یک میزانی پایین تر گاز مصرف کنند قبض آن ها 

رایگان محاسبه خواهد شد.
او افزود:این بسته های تشویقی در مشترکان 
زیر پوشــش کمیته امداد، بهزیستی و مدارس 
ویژه تر خواهد بــود و اگر میزان مصرف آن ها در 
ســه پله اول قرار بگیرد هزینــه گاز آنها رایگان 

است
مدیرعامل شــرکت گاز مازندران گفت: گاز 
مشترکان مازندرانی پارســال قطع نشده بود و 

امسال نیز تاکنون جریان گاز قطع نشده است.
مایلی رســتمی گفت: مصرف گاز اســتان 
امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال درصدی 
کاهش داشت که نشــان از صرفه جویی مردم 
است اما نسبت به ماه گذشته مصرف گاز استان 

۲ برابر شده است.
یک میلیون و ۸۰۰ مشترک خانگی و حدود 
۲ هزار و ۵۰۰ مشترک صنعتی در استان وجود 

دارند.
بر اســاس مصوبه دولت در ایام ســرد سال، 
مشترکان اگر در هر ماه کمتر از ۲۰۰ متر مکعب 
گاز مصرف کننــد، از تخفیــف ۱۰۰ درصدی 

بهره مند خواهند شد.
بر اســاس این مصوبه مصرف کنندگان اگر 
مصرف گاز را به نسبت سال های ۹۶ و ۹۷ حدود 
۱۰ درصد کاهش دهنــد، گاز بهای آن ها با ۱۵ 

درصد تخفیف محاسبه خواهد شد.
بخاری های موجود در بازار هر ۱۰ ســاعت 
حدود ۶ مترمکعــب گاز مصــرف می کنند که 
با خاموش کــردن یک بخاری روزانــه تا ۲۴۰ 
مترمکعب می توان صرفــه جویی کرد و کاهش 
۲ درجه ای دمای محیط نیز سبب صرفه جویی 
۶ درصــدی گاز طبیعی در ســامانه های پکیج 

مشترکان می شود.
استفاده از پوشــش گرم در منزل، استفاده 
نکردن از شــومینه بــه دلیل بازدهــی پایین، 
نصب پــرده بر روی پنجره هــا ، خاموش کردن 
وسایل گرمایشی اتاق های بدون استفاده، نصب 
درزگیر در پنجره ها و درها، عایق بندی لوله های  
آب گرم رادیاتور و بســتن خروجی کانال های 
کولر از راهکارهای کاهش مصرف گاز در بخش 

خانگی است.

استانها

  قم-خبرنگارتوســعه ایرانی-سرپرســت ســازمان 
اتوبوس رانی قــم از نصب کارت خــوان در اتوبوس های 
شهری برای نخستین بار در کشــور با هدف حذف کامل 

پول نقد از چرخه پرداخت ها خبر داد.
 علی نیک در بازدید سرزده سید مرتضی سقاییان نژاد، 
شهردار قم از سازمان اتوبوس رانی شهرداری، گزارشی از 
عملکرد و برنامه های این ســازمان ارائه کرد و گفت: در 
حال حاضر ۷۸ نفر نیرو اداری و راننده در سازمان مشغول 

به کار هستند.
او نحوه قرارداد های جدید بــا رانندگان اتوبوس را نیز 
تشــریح کرد و افزود: قرارداد های اتوبوس های جدید در 
قالب شرکت بهره بردار و خرید خدمات جذب خواهد بود 

و بر اساس عملکرد حقوق دریافت می کنند.

سرپرست سازمان اتوبوس رانی شهرداری قم تصریح 
کرد: در حال حاضر ۳۵۰ راننده در قالب شرکت مشغول به 
فعالیت بوده و با احتساب نیروی اداری و رانندگان مشغول 
به کار در ســازمان مجموعاً ۶۰ میلیارد ریال بابت حقوق 

این تعداد افراد به صورت ماهانه پرداخت می شود.
او سپس تعداد تماس های شهروندان با سامانه ۱۳۷ 
مربوط به اتوبوس رانی را ۵ هزار تماس در ماه اعالم کرد و 
گفت: حدود ۷۵درصد از شهروندان برای پرداخت کرایه 
اتوبوس از قم کارت اســتفاده می کننــد و ۲۵ درصد نیز 

پرداخت نقدی دارند.
نیک از نصب دستگاه کارت خوان بانکی در اتوبوس ها 
برای نخستین بار در کشــور خبر داد و یادآور شد: برای 
حذف پرداخــت نقدی، برای نخســتین بار در کشــور 

دســتگاه کارت خوان در اتوبوس های شهر قم نصب شده 
و امیدواریم بتوانیم به صــورت کامل پول نقد را از چرخه 

پرداخت ها حذف کنیم.
او امکان استفاده از مســیریاب نشان برای دسترسی 
به ایستگاه ها و اطالع از خطوط را نیز مطرح کرد و افزود: 
به زودی با یک شــرکت جدید برای اجرای ســر تابلو ها 
قرارداد منعقد می کنیم و با شــرکت قبلی فسخ قرارداد 

شده است.
سرپرست سازمان اتوبوس رانی شهرداری قم در پایان 
ابراز کرد: تعداد سفر های درون شهری با اتوبوس به ۱۰۰ 
هزار نفر در روز افزایش یافته و برای ارائه خدمات مناسب 
به شــهروندان و زائران خطــوط اتوبوس رانی به صورت 

ساالنه بازنگری می شود.

برای نخستین بار در کشورانجام شد؛

نصبکارتخواندراتوبوسهایشهریقم

 رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر کرج مطرح کرد؛

اجراییات براساس مصوبه است نه سلیقه


