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کــرج -خبرنگارتوســعه ایرانی-
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی البرز با اشــاره به سفر رئیس 
جمهــور و هیات دولــت در هجدهم 

فروردین ماه جاری به این استان گفت: 
پیگیر تحقق مصوبات و دستاوردهای 

این سفر به البرز هستیم.
 »سعید جابری انصاری« افزود:  به 

تعبیر زیبای امــام خامنه ای )مدظله 
العالی(، شهرستان کرج و استان البرز، 
ایران کوچک نامیده شده چرا که ضمن 
برخورداری از تراکم جمعیتی باالیی که 

دارد، از تمام اقوام ایران عزیز نیز در آن 
حضور و سکونت دارند.

وی اضافه کرد: بر همین اساس  می 
طلبد که مسووالن در رده های مختلف 

ملی، نگاه و عنایت ویژه ای به این استان 
سرافراز داشته باشــند و ظرفیت های 
موجــود در آن اعــم از فعالیت مراکز 
دیدنی، تاریخــی و مذهبی و باالخص 
به لحاظ فرهنگی و هنری و ســرمایه 
های معنوی آن بیــش از پیش در نظر 

گرفته شود.
جابری انصاری با اشــاره به تاکید  
مقام معظم رهبری به نقش و اهمیت 
حوزه فرهنگ و هنر و تأثیر شگرف آن 
بر جامعه و ضرورت بهــره گیری از آن 
در پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس 
اســالمی تصریح کرد: رهبری همواره 
بر تالش برای حفظ هویت ملی و ارزش 
های دینی مــردم و مقابلــه با تهاجم 
مستمر و پیچیده دشمنان قسم خورده 
این سرزمین و آئین پاک، تاکید فراوان 
داشــته اند، لذا می طلبد که مسئوالن 
حمایت و توجه بیشــتر و ویــژه ای را 
معطوف به حوزه واالی فرهنگ و هنر 

البرز داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد دولت 
ه دولــت مردمی و انقالبی ســیزدهم 
بر حضور مســتقیم و میدانی در میان 
آحاد مردم و شنیدن مسائل و دغدغه 

های آنها تصریح کرد: این رویکرد باعث 
شــده امیدواری های زیادی در میان 
آحاد جامعه و شهروندان ایجاد شود و 
مردم بتوانند بدون واسطه خواسته ها و 
حرفهای خود را با رئیس جمهور، وزرا 
و مدیران ارشــد ملی و استانی مطرح 

نمایند.

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز: 

پیگیر مصوبات سفر رئیس جمهور به استان هستیم

سرپرست اداره کل 
فرهنگ و ارشاد 

اسالمی البرز با اشاره 
به سفر رئیس جمهور و 

هیات دولت در هجدهم 
فروردین ماه جاری 
به این استان گفت: 

پیگیر تحقق مصوبات و 
دستاوردهای این سفر 

به البرز هستیم

تبریز -  امید محمد زاده اصل النجق،خبرنگارتوســعه 
ایرانی- مدیــرکل کمیته امداد آذربایجان شــرقی گفت: 
همزمان با ماه مبــارک رمضان در قالــب رزمایش اطعام 
مهدوی و با حمایت خیرین یک  هزار و ۲۰۰ بسته معیشتی 

بین مددجویان تحت حمایت عجب شیر توزیع می شود.
، غالمعلی مالمهدی در حاشــیه توزیع این بسته های 
معیشتی در شهرستان عجب شیر گفت: هر بسته به ارزش 
۶۲۰ هزار تومان شــامل موادغذایی برنج، مرغ ،گوشت، 

آبلیمو، چای، قند، ماکارونی، رب و تن ماهی است.
مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت: این بسته 
ها با مشارکت خیرین، مراکز نیکوکاری و کمیته امداد تهیه 
شده است و از فردا در بین خانوارهای نیازمند توزیع خواهد 
شد. وی افزود:کمیته امداد امام خمینی استان تا پایان ماه 

مبارک رمضان ۱۰۰ هزار بسته تدارک خواهد دید تا در بین 
۷۸ هزار خانوار مددجو و ۲۲ هزار خانوار نیازمند زیر پوشش 

مراکز نیکوکاری توزیع شود.
وی از توزیع ۱۵ هزار پرس غذای گرم در شهرســتان 
عجب شــیر تا پایان ماه مبارک رمضان خبــر داد و اظهار 
داشت: توزیع ۴۵۰ هزار پرس غذای گرم نیز از دیگر برنامه 
های کمیته امداد امام خمینی استان در ماه مارک رمضان 
اســت که توســط خیرین و هیات های مذهبی تحویل 

مددجویان خواهد شد.
مالمهدی در خصوص وام های پرداختی به مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت: این وام ها 
در قالب تسهیالت کارگشایی، مسکن، اشتغال و خودکفایی، 
درمان و فرهنگی به افرادی که بیمه تامین اجتماعی ندارند، 

بوشهر-خبرنگارتوســعه ایرانی- مدیرعامل شرکت 
عمران شهرهای جدید استان بوشهر گفت: بیمارستان 
۱۱۰ تختخوابی شهرستان عسلویه در شهر جدید نایبند 

احداث می شود.
جهانبخش تل اشــکی در تشــریح این خبر در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: در این راستا معاون وزیر بهداشت 
بازدیدی از مکان یاد شــده داشــتند که در این بازدید 
وضعیت اجرایی احداث بیمارســتان مورد بررسی قرار 
گرفت. وی بیان کرد: در صــورت موافقت نهایی وزارت 
بهداشت و درمان شرکت عمران شــهر جدید عالیشهر 
و مجری شهر جدید نایبند اســتان بوشهر آمادگی دارد 
۳۰ درصد از کل هزینه های اجرایی بیمارستان را متقبل 

شود.

تل شکی ادامه داد: شــرکت عمران شهرهای جدید 
استان بوشهر آمادگی دارد تا پیش از احداث بیمارستان 
نسبت به تکمیل زیرساخت های مورد نیاز آن و همچنین 

سایر نیازها مانند شبکه های آب و برق اقدام کند.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید استان 
بوشــهر گفت: این شــرکت همچنین با هدف پیشبرد 
احداث پروژه بیمارســتان ۷ هکتار را به صورت رایگان 
به پروژه بیمارستان ۱۱۰ تختخوابی عسلویه اختصاص 

داده است.
وی یادآور شد: پروژه احداث بیمارستان محلی سردار 
شهید قاسم سلیمانی عالیشهر نیز پیشرفت فیزیکی آن 
به اتمام رســیده و در صورت تجهیز آمــاده بهره برداری 

خواهد بود.

 مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی خبر داد:

توزیع هزار و ۲۰۰ بسته معیشتی بین مددجویان عجب شیر
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید استان بوشهر:

بیمارستان عسلویه در شهر جدید »نایبند« احداث می شود

قزوین - مرادی،خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب اســتان قزوین گفت: با توجه به 
کمبود منابع آب شرب و دشواری های تهیه و تامین آن 

باید فرهنگ صرفه جویی آب در جامعه نهادینه شود.
داراب بیرنونــدی در جلســه امضــای تفاهم نامه 
همکاری شرکت آب و فاضالب اســتان و سپاه صاحب 
االمر )عج( در راســتای جلب مشــارکت و استفاده از 
ظرفیت نواحی و پایگاه های بسیج در شهرها و روستاها 
برای تحقــق اهداف تعیین شــده، افــزود: در حالیکه 
ســه برابر میانگین جهانی تبخیر و کمتر از یک ســوم 
میانگین جهانی بــارش داریم مســاله آب در منطقه 
 خاورمیانه، ایــران و اســتان قزوین نمود پیــدا کرده 
اســت. بیرنوندی افزود: میزان بارش ها کافی نیست و 
کیفیت طعم و مزه آب چاه ها در حال کاهش است چرا که 
مجبوریم آب را از ژرفای عمیق تری استحصال کنیم و به 

الیه های آب شور نزدیک شده ایم.
وی ادامه داد: در حالیکه استان قزوین یکی از قطب 
های صنعتی و کشاورزی کشور اســت اما برای پساب 
تصفیه شــده مشتری نداریم و متاســفانه چرخه های 

استفاده از پســاب ها در صنایع وجود ندارد، چون آب 
تاکنون ارزان و در دسترس بوده است.

بیرنوندی خاطر نشان کرد: باید بپذیریم که آب نیست 
و به همین دلیل از همه مردم، دستگاه ها و نهادها برای 
همراهی و همکاری در حل بحران کمبود آب کمک می 
خواهیم و توانمندی ســپاه می تواند در این زمینه مهم 
ارزیابی شود. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
قزوین اظهار داشت: در حال حاضر تنها ۵۲ درصد مردم 
استان الگوی مصرف ۱۴ مترمکعب آب را در ماه رعایت 
می کنند که با توجه به خشکسالی و کمبود منابع آبی باید 

تمهیدات الزم در این زمینه شود.

اصفهــان –مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
نخستین نشست باشگاه مدیران روابط عمومی عضو اتاق 
بازرگانی استان اصفهان به میزبانی شرکت فوالد مبارکه و 
در راستای ارتقای تعامل و هم افزایی میان صنایع استان 

اصفهان برگزار شد.
مدیر روابط  عمومی شرکت فوالد مبارکه در ابتدای این 
نشست اظهار کرد: این باشگاه قرار نیست با دیگر تشکلهای 
فعال در حوزه روابط عمومی رقابــت کند تنها تفاوت این 
باشگاه با دیگر اجتماعات این استکه تمام حاضران اعضای 

اتاق بازرگانی هستند..
براتی هدف از برگزاری چنین نشســتی را هم افزایی 
و تعامل میان صنایع اســتان اصفهان عنوانم کرد و افزود: 
روابط عمومی های عضو اتاق بازرگانی اصفهان درراستای 
رشــد و ارتقای این صنعت باید بتواننــد از یکدیگر ایده 

بگیرند. 
وی درخصوص تشــکیل این نشست گفت: مهم ترین 
دلیل ایجاد این باشــگاه افزایش تعامل و هم گرایی میان 
روابط عمومی های ایــن واحدها جهــت انتقال تجارب 
و یادگیری نکات جدید بوده اســت در ابتدای تشــکیل 

این باشــگاه، روابط عمومی واحدهای صنعتی عضو اتاق 
بازرگانی به عنوان مخاطبان خاص این باشگاه مورد پایش 
قرار گرفتند.. وی خاطرنشــان کرد: با فراهم شدن چنین 
فرصتی مدیران روابط عمومی می توانند دســت به دست 
یکدیگر دهند و باعث رشد و ارتقای خود شوند و نیازهای 
تشکیالتی و اموزشــی خود را مطرح نمایند تنا بتوانند از 
تجارب یکدیگر استفاده کنند.. وی در پایان اضافه کرد: در 
شرایط کنونی اقتصادی کشور، روابط عمومی های صنایع با 
انعکاس فعالیت های انجام شده برای رشد اقتصادی کشور 
و آنچه که به عنوان جهاد تبیین نام گذاری شده، می توانند 

نقش به سزایی در امیدآفرینی به جامعه داشته باشند.

 فوالدمبارکه میزبان نخستین نشست باشگاه مدیران
 روابط عمومی عضو اتاق بازرگانی اصفهان

مدیرعامل آبفای قزوین:

فرهنگ صرفه جویی آب در جامعه باید نهادینه شود

خبرخبر

سرپرست فرمانداری فراهان  :
تامین آب شهر فرمهین به نحوه 
فعلی   در آینده  جواب نخواهد 

داد

اراک –صادقی،خبرنگارتوســعه ایرانــی- 
ابوالقاسم  آقازیارتی سرپرست فرمانداری فراهان 
گفت:کشــور ما در بحث منابع آبی مشکل دارد 
و شهرســتان فراهان هم از این موضوع مستثنی 
نیســت و در این راستا برای این شــهر به عنوان 
مسکن ۲فاز تصفیه خانه درنظرگرفته اند که فاز 
اول آن مورد بهره برداری قرار گرفته و فعال آب مورد 
نیاز را تامین میکند ولی اعتقاد ما بر این است که در 
آینده تامین آب شرب فرمهین به نحوه فعلی جواب 
نخواهد داد و باید تدبیری اندیشــید و چاه آبی را 

تهیه ودر مسیر اجرا و توزیع قرار داد.
آقازیارتی افزود:روســتای تبرتــه منابع آبی 
خوبی را دارا میباشــد ولی از نظر کیفیت نیترات 
باالیی دارد و مقرر شده تا مجددا نمونه گیری شود 
که بحث تامین آب شهر را از آنجا داشته باشیم ودر 
این راستا آب منطقه ای استان اعالم کرده که بحث 
آلودگی آب ،انسانی و یا طبیعی است و اگر طبیعی 
باشد مشکلی زیادی ندارد ولی اگر انسانی باشد باید 

تدبیر خاصی اندیشید.
وی ادامــه داد:تصفیه خانه فراهــان از لحاظ 
زیست محیطی هم ما را با مخاطراتی روبه رو کرده 
که پسابش قابل استفاده در هیچ جا نیست اما به 
طورکلی اگــر این کار را نکنیم تامین آب شــرب 

فرمهین به مشکل برمیخورد.
سرپرســت فرمانــداری فراهان با اشــاره به 
وضعیــت اعتبارات گفت:وضعیــت اعتبارات در 
سال ۱۳۹۹ در حدود ۱۴ میلیارد تومان بوده که 
تحقق و تخصیص آن ۴ میلیارد تومان اما در سال 
۱۴۰۰ اعتبارات ۲۵ میلیارد تومان بوده که مقدار 
تحقق و تخصیص آن ۱۴ میلیارد تومان است که 
اگر مقایسه نسبی داشته باشیم ۶۷ درصد در سال 
۱۴۰۰ به نسبت سال گذشته رشــد داشته ایم و 
دیگر اینکه درنهایت امیدواریم در ســال ۱۴۰۱ 
اعتبارات اســتانی و شهرســتانی نیز رشد قابل 

توجهی داشته باشند.
آقازیارتــی اضافــه کرد:درخصــوص جذب 
اعتبارات ملی بایــد از همه ظرفیــت و توانمان 
استفاده کنیم و یکی از اقدامات خوبی که ولی اله 
بیاتی نماینده فراهان در مجلس شورای اسالمی 
انجام داده ،پیگیری یک طرح ملی جاده ای محور 
فرمهین، خنجین و نهاوند است که در حال حاضر 
استارت کار زده شــده و از این جهت هم برای ما 
حائز اهمیت اســت که یکــی از حادثه خیزترین 
محورهایی است که با آن روبه رو هستیم و در فاز 

اول هم تعریض میشود.
    

احداث تصفیه خانه شماره ۲ 
مرکز لرستان

خرم آباد-خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرعامل 
شرکت آبفا لرستان بر احداث تصفیه خانه شماره 

دو مرکز استان تاکید کرد.
حمیدرضا کرمونــد در خصــوص آب بها در 
لرستان، اظهار کرد: تا یک سوم الگوی مصرف برای 
افراد کم درآمد جامعه آب مجانی است و تا الگوی 
مصرف هیچ تغییری در قیمت آن داده نشــده اما 
بیشتر از حد الگوی مصرف آب بها به صورت پلکانی 
حساب می شود. وی ادامه داد: در بحث شرکت های 
خدمات رسان تنها شرکتی هستیم که دو خدمات 
آب و فاضالب را ارائه می دهیم. مدیرعامل شرکت 
آبفا لرســتان گفت: در این شــرکت صفر تا صد 

وظایف را خود انجام می دهیم.
کرموند در خصوص خــط انتقال آب کاکارضا 
اظهار کرد: پروژه خط انتقــال آب کاکارضا تمام 
شــده و اما در تابســتان آب ندارد و باید با اجرای 
سدمخملکوه تصفیه خانه شماره دو را ایجاد کنیم 

که پروژه هم اکنون در مرحله مناقصه است.
وی بیان کرد: هم اکنون سد مخملکوه در حال 
احداث اســت و قطعا خط انتقــال آب کاکارضا با 
آبگیری این ســد فعال خواهد شــد و می توانیم 
تصفیه خانه شماره دو را ایجاد کنیم تا تمام شهر 
خرم آباد و چندین روســتا از آب پایدار برخوردار 
شــوند و این پکیج در دولت ســیزدهم به انجام 
مدیرعامل شــرکت آبفا لرستان  خواهد رسید.̀ 
افزود: همچنین دو مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی در 
شهرستان خرم آباد در دست افتتاح داریم که یکی 
مخزن خضر است که افتتاح خواهد شد و دیگری 

مخزن پاگر بوده که در دست احداث است.

استانها


