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کرج- خبرنگارتوســعه ایرانی- شهردار فردیس از آغاز 
دیوارکشــی کانال آب بلوار بهاران به طول ۱۶۰۰ متر خبر 

داد.
محمدرضا احمدی نژاد در حاشیه بازدید از پروژه های 
عمرانی منطقه یک شــهرداری فردیس، با اشاره به پروژه 
ایمن ســازی کانال آب خیابان جهاد واقع در انتهای بلوار 
بهاران، اظهار کرد: شــهرداری برای ایمن سازی کانال آب 
و پیشــگیری از بروز حوادث جانی و مالــی، احداث دیوار 
کشی به طول هزار و ۶۰۰ متر را در دســتور کار خود قرار 

داده است.
وی در ادامه اعتبــار این پروژه را یــک میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون تومان اعالم کرد و افزود: عملیــات اجرایی پروژه 

آغاز شده است.
شــهردار فردیس در ادامه ضمن بازدید از پروژه جدول 
گذاری و پیاده راه سازی شــهرک ناز، تاکید کرد: ۲ هزار و 
۴۰۰ متر مربع پیاده راه ســازی در بلوار سرو ناز انجام شده 

که همراه با جدولگذاری در معبر مذکور بوده است.
به گفته احمدی نژاد، زیر ســازی و جدول گذاری معابر 

مجاور مجتمع های بهارســتان و هما شــهرک ناز در حال 
انجام است.

وی همچنیــن با اشــاره به اینکــه عملیــات اجرایی 
ساختمان نیمه کاره سرای محله شهرک راه آهن آغاز شده 
است، خاطرنشان کرد: مساحت زیربنا و محوله سازی این 

پروژه ۳ هزار متر مربع است.
به گفته شــهردار فردیس، اعتبار در نظر گرفته شــده 
برای احداث ســرای محله شــهرک راه آهن ۱۷ میلیارد 

تومان است.
وی هدف از ساخت ســراهای محله را توسعه فرهنگی 
محالت کم برخوردار اعالم کرد و افزود: در سراهای محله 
امکانات متنوعی از جمله کتابخانه، آموزش رشته های فنی 

و حرفه ای و   پیش بینی شده است.
احمدی نژاد با اشاره به اینکه رســیدگی به مناطق کم 

برخوردار شــهر از مهمترین اولویت های مدیریت شهری 
فردیس است، تصریح کرد: درصدد هستیم عملیات اجرایی 

این پروژه را هرچه سریع تر به اتمام برسانیم.

 یزد-خبرنگارتوســعه ایرانی-مراســم روز ابرکــوه و 
گرامیداشــت قدوم امام هشــتم بر خاک دارالســعاده با 
حضور خادمیاران رضوی، استاندار یزد و جمعی از مردم و 

مسوولین استان و شهرستان برگزار شد.
دکتر مهران فاطمی در آیین روز ابرکوه و گرامیداشــت 
قدوم امام هشتم بر خاک دارالسعاده، با بیان اینکه قریب به 
۱۲۴۳ سال از سالروز ورود امام امام رضا)ع( به ابرکوه می 
گذرد، گفت: در بررسی انجام شده زمان انجام این رویداد 
بزرگ تاریخی و مذهبی ماه ربیع الثانی و آبان ماه بوده که 
تقارن این دوماه در ســالجاری، به این رویداد اهمیت ویژه 

و مضاعفی می دهد.

اســتاندار یزد ادامه داد: این رویداد بزرگ، ۱۲۴۳ سال 
سند دلدادگی مردم شهید پرور و ایمانی ابرکوه به  فرهنگ 
قرآن، اهل بیت و به ویژه حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
اســت؛ »الحمدهلل الذي جعلنا من المتمســکین بوالیته 

امیرالمومنین«.
وی در بخش دیگری از سخنانش به بازخوانی ابعاد سفر 
امام هشتم)ع( به ایران پرداخت و اظهارداشت: امام رضا)ع( 
با مأمون به عنوان با ذکاوت ترین، عمیق ترین و سیایتمدار 
ترین فرد برنامه ریز علیه اهل بیت)ع( روبرو بود کســی که 
برنامه ریزی ســنگینی برای از بین بردن جریان باریک و 
زاللی که اهل بیت)ع( در قالب تقیه و مصلحت و پوشش و 

خفا پس از جریان عاشورا داشتند، کرد.
دکتر فاطمی رمز موفقیت تشــیع در طول ســال های 
گذشته را »قداســت« و »مظلومیت« اهل بیت)ع( عنوان 
و خاطرنشــان کرد: مأمون تالش کــرد باالجبار حضرت 
علی بن موســی الرضا)ع( را از مدینه به مرو و سپس به دل 
دســتگاه حاکمیتی بیاورد تا قداست و مظلومیت ایشان را 

از بین ببرد.
اســتاندار یزد ادامه داد: تجمیع مــردم مدینه در زمان 
عزیمت به سمت ایران و فرمایش این جمله که »بر من گریه 
کنید«، کاری عمیق و ذکاوتمندانه سیاســی برای نشان 
دادن »اجبار ایشــان به ســفر« و »پذیرش والیت عهدی 

مأمون« بود تا مأمون به اهداف خود نرسد.
دکتر فاطمی بیان کرد: حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
در گذر از اســتان یزد در مواقف متعددی حضور یافتند اما 
تنها در شهرستان ابرکوه بیتوته کردند که سند تاریخی آن 

نیز موجود است.

شهردار فردیس:

بخشیازکانالآبفردیسایمنسازیمیشود

استانداریزد:

ابرکوه،شهرستانهدففرهنگامامرضاییشود

خبر

اصفهــان -  مریــم مومنــی، 
خبرنگارتوســعه ایرانی-شــهردار 
بهارستان از آغاز ساخت بیمارستان 
شهر بهارستان در ۲۲ بهمن ماه سال 

جاری خبر داد.
محمد شبانی در نشست خبری 
با اصحاب رسانه درارتباط با ساخت 
بیمارستان در شــهر بهارستان بیان 
داشــت: زمیــن و مراحل ســاخت 
بیمارستان مشخص شده است و در 

آینده نزدیک کلنگ زنی می شود.
شــبانی با بیان این کــه یکی از 

بزرگترین مشــکالت بهارستان در 
حوزه حمــل و نقل عمومــی بوده 
است، گفت: با مســاعدت و کمک و 
مسئولین ۳۰ دستگاه اتوبوس جدید 
به ناوگان حمل و نقل عمومی شــهر 

بهارستان افزوده می شود.
وی با اشاره باینکه کمبود ناوگان 
اتوبوسرانی و فرســودگی باال دلیل 
اصلی مشــکل در حوزه حمل و نقل 
بود، افزود: از آغازین روزهای خدمتم 
در این شهر، مسئله نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی در دســتور کار 

قرار گرفت.
این مقام مسئول ادامه داد: خرید 
اتوبوس های جدید به صورت یارانه 
ای و با پرداخت بخشی از هزینه های 
آن توسط دولت محترم، شهرداری 
بهارستان و شرکت عمران بهارستان 

انجام شده است.
شــهردار بهارســتان بیان کرد: 
هر کدام از ایــن اتوبوس ها به ارزش 
۵۱میلیارد ریــال و جمعا به ارزش 
۱۵۳۰ میلیــارد ریــال خریداری 
گردید و هزینه هــای مربوطه نیز به 

صورت کامل پرداخــت گردید و به 
زودی این اتوبوس ها تحویل سازمان 
حمل و نقل شــهرداری بهارستان 

می شود.
شــبانی گفــت: در حوزه شــهر 
سازی در شهر بهارستان طرح جامع 
شهرسازی در اسفند ۱۳۹۹ مصوب 
شد اما این طرح دارای ایراداتی بود 
که در طول یک ســال گذشته این 

ایرادات برطرف گردید.
وی در خصــوص طــرح هــای 
گردشــگری در شــهر بهارســتان 

توضیح داد: در حــوزه تفریحی تنها 
به دریاچه زیتون اکتفا شده است، اما 
شهرداری ساخت یک گذر فرهنگی 
و گردشــگری و پیاده راه در امتداد 
خیابان ولیعصــر در تقاطــع بلوار 
بهشت را در دســتور کار دارد که به 

زودی این طرح اجرا می شود .
شــهردار بهارســتان ادامــه 
داد:همچنین آغاز بــه کار تورهای 
تفریحی برای پارک ملی کاله قاضی 
با همکاری ســازمان محیط زیست 
برای توســعه گردشــگری شــهر 
بهارستان در دست بررسی می باشد.
این مقــام مســئول در ارتباط با 
دیگر اقدامات انجام شــده در شهر 
بهارســتان گفت: تعریــض خیابان 
الفت میانی اســت که مجوز آن نیز 
گرفته شده اســت که امیدواریم تا 

پایان امسال عملیاتی شود.
شــبانی ادامه داد:برای تعریض 
خیابان الفت که باعث بوجود آمدن 
مشکالت ترافیکی برای شهروندان 
شده بود ۵ میلییارد و ۶۰۰ میلیون 
تومــان اعتبار در نظر گرفته شــده 

است.
وی بیان داشــت: یکــی دیگر از 
اقدامات انجام شده در شهر با توجه 
به گالیه شــهروندان نسبت به بافت 
فرسوده میدان ولیعصر است که برای 
بازسازی ساختمان بانک مسکن که 
در مجاورت این میــدان قرار دارد، 
نقشه میدان آماده است و امیدوارم 

تا یک ماه آینده انجام شود.
شهردار بهارســتان با بیان اینکه 

مرحله آزادسازی حاشــیه خیابان 
ولیعصر جنوبی قســمت شــرقی و 
تکمیل پیــاده رو در مراحل پایانی 
است، گفت: برنامه شــهرداری این 
است برای قسمت غربی خیابان نیز 
در ســال آینده این طرح را عملیاتی 

کند.
شــبانی در ارتباط با ارزان اداره 
کردن شهر بهارستان اظهار داشت: 
در ارتباط با جمع  آوری زباله و رفت و 
روب شهری بودجه خدمات شهری 
در سال گذشته ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون تومان بوده است اما امسال 
با قــراردادی که با شــرکتی از خود 
شهرداری منعقد شده است این مبلغ 
قرارداد با وجود افزایــش هزینه ها 
تقریبا ثابت مانده و افزایشی نداشته 

است.
شــهردار بهارســتان با اشاره به 
صدور ۳ هزار و پنجاه پروانه ساخت 
برای طرح نهضت ملی مســکن در 
بهارســتان گفــت: زمین های الزم 
برای ایــن طرح تخصیــص یافته و 
امیدوار هســتیم این طرح به زودی 

عملیاتی گردد.

شهردار بهارستان از آغاز 
ساخت بیمارستان شهر 

بهارستان در 22 بهمن ماه 
سال جاری خبر داد.

مدیرکل استاندارد استان:
370واحدتولیدیدرکردستان

زیرپوششاستاندارداست
ســنندج - گالله فرهادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیرکل اســتاندارد کردســتان گفت: 
عملکرد شهرداری سنندج در استانداردسازی 

تجهیزات شهر بازی ها قابل تقدیر است.
ژیال یزدانی  در جلســه شــورای استاندارد 
کردســتان اظهار کرد: همه ســازمان ها مکلف 
هستند که با متولیان حوزه استاندارد همکاری 

کنند.
مدیرکل استاندارد کردســتان گفت: ۳۷۰ 
واحد تولیدی در کردستان زیرپوشش استاندارد 
اســت که ۷۵۰ فراورده در ایــن واحدها تولید 

می شود.
وی تصریح کــرد: ۶۳۰ فراورده در اســتان 
دارای پروانه استاندارد هستند که ۸۴ درصد کل 
فراوردهای تولیدی در استان را شامل می شود.

یزدانی گفــت: در هفت ماهه امســال ۳۱۳ 
مورد آزمون اوزان ســنگین، ۵۱۸ مورد آزمون 
نازل های ســوخت مایع و ۲ هزار و ۷۴۰ آزمون 

اوزان سبک در کردستان انجام شده است.
به گفته وی، از ۵۱ جایگاه ســی ان جی فعال 
در استان ۳۷ مورد تاییدیه استاندارد دارند و ۱۴ 
مورد دیگر در دست بازرسی اســت که امسال 

انشعاب ۱۷ مورد قطع شده است.
وی در ادامه بــه ورود جدی اســتاندارد به 
موضوع استاندارد سازی شهر بازی ها در سطح 
استان اشاره کرد و گفت: ۳۱۱ دستگاه تجهیزات 
شهربازی ســبک، نیمه ســنگین و سنگین در 
سطح استان وجود دارد که ۹۸ دستگاه آن موفق 

به دریافت گواهی ایمنی شده اند.
مدیرکل استاندارد کردســتان با بیان اینکه 
شهردار سنندج بیشــترین همکاری را در حوزه 
ایمن سازی وسایل و تجهیزات در شهر بازی ها 
در مرکز استان داشته است، افزود: مرحله دوم 
بازرســی از تجهیزات بازی در شهر سنندج در 

دست انجام است.
وی گفت: در شــهر مریوان هــم تجهیزات 
قدیمی شــهر بازی جمع آوری شــده و پس از 
نصب تجهیزات جدید برای اســتاندارد سازی 

پیگیری نشده است.
یزدانی خاطرنشــان کرد: در شهرهای بانه، 
بیجار و کامیاران فقط نماینــده برای پیگیری 
امور معرفی شده و در دیواندره، قروه و سروآباد 
هم هیــچ اقدامی در خصوص استاندارســازی 

تجهیزات پارک ها انجام نشده است.
وی عنوان کرد: در شــهر دهگالن تجهیزات 
قدیمی جمع آوری و فاقد تجهیزات بازی است 
و دادستان شــهر سقز هم دســتور جمع آوری 

تجهیزات بازی را صادر کرده است.
وی از تالش و همکاری سازمان سیما و منظر 
شهرداری ســنندج در حوزه فرهنگ سازی در 
حوزه اهمیت توجه به اســتاندارد تقدیر کرد و 
گفت: همکاری و همراهی خوبی از ســوی این 
سازمان با اداره کل استاندارد در راستای ترویج 
فرهنگ ضرورت توجه به استاندارد و اهمیت آن 

صورت گرفت.
یزدانــی از تــالش و همکاری شــهرداری 
در خصوص ایمن ســازی وسایل شــهربازی و 
سازمان ســیما و منظر شــهرداری سنندج در 
حوزه فرهنگ ســازی در حوزه اهمیت توجه به 

استاندارد تقدیر کرد.
       

 شهردار مطرح کرد؛
حوزهحملونقل،اولویت
شهرداریسنندجدراجرای

شهرالکترونیک
ســنندج - گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-شــهردار ســنندج گفت: حوزه حمل 
و نقل اولویت این شــهرداری در اجرای شــهر 

الکترونیک است.
سیدانور رشیدی در جلسه دولت الکترونیک 
که در سالن شهدای گمنام اســتانداری برگزار 
شــد، اظهار کرد: وقتی شــورای دوره ششم و 
مدیریت شهری این دوره فعالیت خود را شروع 
کرد، شــهرداری الکترونیــک در مرحله صفر 
قضیه بود. وی افزود: فاز اول کار را با هماهنگی 
دستگاه های مرتبط شروع کردیم و پرتال اتصال 
به پنجره ملی طراحی شــده و در حــال انجام 
مقدمات هســتیم که تا پایان آبان ماه به اتمام 

می رسد.
شهردار سنندج خاطرنشــان کرد: در زمینه 
برون ســپاری خدمات نیز اقدامــات خوبی در 
مجموعه شهرداری انجام شده و در حال حاضر 
عوارض خودروی در ۵۲ دفتر پیشخوان دولت 

در سطح شهر انجام می شود.

استانها

قزوین - مصطفــی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
رئیس جهاد دانشگاهی اســتان قزوین گفت: اگر تعامل 
بین علم، صنعت و کشــاورزی به درســتی انجام شود ما 
می توانیم در راســتای پیشــرفت و توســعه استان گام 

برداریم.
 فرشاد پیله چی در مراســم افتتاحیه نمایشگاه دانش 
بنیان ســازی تولید در حوزه صنعت و کشاورزی اظهار 
کرد: نمایشگاه دانش بنیان سازی تولید اولین باری است 

که در استان به این وسعت برگزار می شود.
رئیس جهاد دانشــگاهی اســتان قزویــن بیان کرد: 
این نمایشگاه بر اساس نیازهای اســتان و به منظور رفع 

مشکالت صنایع کشــور با توجه به منویات مقام معظم 
رهبری در انتخاب عنوان ســال جــاری و تاکید بر حوزه 

دانش بنیان برگزار شده است.
وی افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه، تعامل بین 
علم، صنعت و کشــاورزی اســت که اگر تعامل بین علم، 
صنعت و کشاورزی انجام شــود ما می توانیم در راستای 

پیشرفت و توسعه استان گام برداریم.
این مســئول ابراز کرد: ۶۰ شــرکت دانش بنیان از ۹ 
استان کشور در این نمایشگاه حاضر شده و بیش از ۲۰۰ 
محصول و خدمــت فناور دانش بنیان در این نمایشــگاه 

عرضه می شود.

وی با تاکید بر اینکه مســئله دانش بنیــان باید مورد 
تاکید تمام ارکان جامعه باشد تا چرخه اقتصاد فعال شود 
و صنعت توسعه داشته باشــد عنوان کرد: تجاری سازی 
دانش بنیان ها بیش از ۲۰ سال اســت که در دستور کار 
قرار دارد و اگر قرار است چرخ اقتصاد کشور بچرخد، باید 

حل مشکالت به واحدهای دانش بنیان سپرده شود.
این مســئول تاکید کرد: با توجه بــه اینکه در بحث 
تجاری سازی دچار مشکل هستیم که الزم است ظرفیت 
و بستر خوبی در استان ایجاد شود که با سپردن این فضا 
و پتانسیل ها به دانش بنیان ها می توان بهره حداکثری را 

از این فضا برد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین:

توسعهقزوینمستلزمتعاملبینعلم،صنعتوکشاورزیاست

شهردار بهارستان خبر داد؛

آغاز ساخت بیمارستان شهر بهارستان همزمان با 22 بهمن سال جاری


