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اراک-صادقی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-شــهردار اراک گفت: اعتبارات 
مصوب توسعه فضای سبز این شهر در 
سال ۱۴۰۱ نسبت به سال جاری ۱۰۰ 

درصد افزایش دارد.
علیرضــا کریمــی در آییــن روز 
درختکاری در منطقــه دره گردو اراک 

افزود: اعتبار فضای ســبز امسال این 
اســتان یک هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال 
اســت که این رقم برای سال ۱۴۰۱ به 
۲ هــزار و ۶۸۰ میلیارد ریــال افزایش 

یافته است.
وی بیان کــرد: برای ســال آینده، 
۷۰۰ میلیارد ریال برای آماده ســازی 

زیرساخت های دره گردو اختصاص یافته 
و فراخوان جذب سرمایه گذار نیز در این 

منطقه در دستور کار است.
شــهردار اراک ادامه داد: یک هزار و 
۵۰۰ هکتار فضای سبز در اراک وجود 
دارد که مســاحت آنها در ۱۲۷ پارک 

است.

کریمی سرانه فضای ســبز اراک را 
۲۶ و ۸۳ صدم ســانتیمتر عنوان کرد و 
اظهار داشت: توسعه این فضا به خصوص 
با کاشــت گونه های گیاهی سازگار با 
شرایط آب و هوایی اراک از اولویت های 

شهرداری این شهر است.
وی گفــت: اقدامات مناســبی در 

راستای توسعه فضای ســبز اراک در 
کمربند ســبز، نوار جنگلی در منطقه 
چقا، سیبک و پردیس کوهستان صورت 

گرفته و در دست اجرا است.
شهردار اراک بهینه سازی مصرف 
آب را از دیگر برنامه های شهرداری اراک 
دانســت و افزود: در این راستا قرارداد 
تخصیص پســاب ۲۵۰ لیتر در ثانیه با 
هدف آبیاری فضای سبز با آب منطقه ای 

استان مرکزی منعقد شده است.
کریمی بیان کرد: گسترش روشنایی 
در پارک ها و فضای سبز در بسیاری از 
مناطق عملیاتی شده و در برخی از پارک 

ها نیز در دست اقدام است.
شــهردار اراک ادامه داد: با توجه به 
اینکه استفاده از دوچرخه نقش موثری 
در کاهش آلودگی هوا دارد توسعه مسیر 
دوچرخه سواری در اراک نیز در دستور 
کار شهرداری قرار گرفته و تا کنون ۳۸ 
کیلومتر مسیر ایمن دوچرخه سواری 

در این شهر ایجاد شده است. 
کریمی تصریــح کــرد: ۶۰ المان 
نوروزی در اراک طراحی شــده که در 
روزهای آینده در نقاط مختلف چیده 

می شود.
رئیس شورای اسالمی کالنشهر اراک 
هم در این آیین گفت: شورای شهر نگاه 
ویژه به توسعه فضای سبز دارد و اعتبار 

ویژه ای برای ســال آینده در این راستا 
اختصاص یافته است.

سید وحید میرنظامی افزود: متوسط 
سرانه فضای ســبز اراک از کشور باالتر 
است اما به دلیل آلودگی هوای این شهر، 
توسعه هرچه بیشتر این فضا ضروری 
است و می طلبد ریه های تنفسی شهر 

تقویت شود.
وی بیان کــرد: فضای ســبز اراک 
عادالنه در همه محله ها ایجاد نشــده و 
نیاز است به عدالت در این خصوص هم 

توجه ویژه شود.
در پایان این آیین شرکت کنندگان 
اقدام به درختکاری در منطقه دره گردو 

کردند.

 افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبارات توسعه فضای سبز اراک

علیرضا کریمی در آیین 
روز درختکاری در منطقه 

دره گردو اراک افزود: 
اعتبار فضای سبز امسال 

این استان یک هزار و ۳۵۰ 
میلیارد ریال است که این 

رقم برای سال ۱۴۰۱ به ۲ 
هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال 

افزایش یافته است.

 سنندج-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر مخابرات منطقه کردستان از اجرای ۱9 پروژه مخابراتی در شهرستان قروه خبر داد و 
گفت: برای عملیاتی نمودن این پروژه ها ۴۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

آزاد حکمت با تشریح اقدامات و پروژه های اجرا شده در شهرستان قروه، اظهار کرد: اختصاص ۴۶ میلیارد ریال اعتبار در این 
شهرستان، شرایط واگذاری ســرویس ها و محصوالت مخابراتی به مشتریان جدید و ارتقای سطح کیفی خدمات را به دنبال 

داشته است.
وی اضافه کرد: این میزان سرمایه گذاری در سال جاری با هدف تحقق ۱9 پروژه در حوزه های سیستم های مخابراتی،شبکه 

کابل و فیبر نوری، ارتباطات سیار و شبکه انتقال هزینه شده است.
مدیر مخابرات منطقه کردستان به عملکرد منطقه در شهرستان قروه اشاره کرد و افزود: ایجاد مراکز جدید مخابراتی،حذف 
سوئیچ های قدیمی، ایجاد مرکز جدیدADSL،جایگزینی سیستم های جدید و ظرفیت سازی برای پورت های ADSL نمونه 

بارز این اقدامات در قالب ۱۲ پروژه در حوزه سیستم های مخابراتی است.
حکمت همچنین اجرای یک پروژه ی فیبر دسترسی در شبکه کابل و فیبرنوری، نصب و راه اندازی یک نیو سایت و ارتقای 

تکنولوژی سایت های تلفن همراه به ۴G و ۳G را از دیگر اقدامات مخابرات در این شهرستان دانست.
وی به اهمیت فعالیت و پروژه های حوزه شبکه انتقال در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: با اجرای ۴ پروژه و نصب تجهیزات 
و CWDMدر این حوزه، در راستای ارتقای زیرســاخت ها و توسعه سرویس اینترنت پرسرعت مخابرات و موبایل گام های 

مثمرثمری برداشته شده است.
مدیر مخابرات منطقه کردستان با بیان اینکه اکثر این پروژه ها در نقاط روستایی شهرستان قروه اجرا شده است، یادآور شد: 
در حال حاضر مشتریان ساکن در روستاهای این شهرستان از خدمات مطلوب و با کیفیت سرویس ها و محصوالت مخابراتی 

بهره مند هستند.
حکمت بیان کرد: پروژه های دیگری با سرمایه گذاری چشمگیر در شهرستان قروه در حال اجرا است که به زودی شرایط 

استفاده مشتریان از مزایای آنها فراهم خواهد شد.
وی به حمایت های مادی و معنوی مدیر عامل و مسئوالن ارشد شرکت مخابرات ایران و نگاه ویژه آنان در تخصیص اعتبارات و در 
نظر گرفتن پروژه های توسعه ایی برای استان اشاره کرد و گفت: امیدوارم با یاری خدا و تالش،همفکری و تعامل مضاعف همکاران 

دلسوز، بتوانیم بیش از پیش در راستای ایجاد، تقویت و توسعه بسترهای مخابراتی در استان، گام های محکم تری برداریم.

ساوه –مژگان زمانی،خبرنگارتوسعه ایرانی-شهردار ساوه 
گفت: سرانه فضای سبز این شهر از میانگین و استاندارد کشوری 

پایین تر است.
امیررضا یوســفیان در آئین روز درختکاری اظهار کرد: در 
حال حاضر سرانه فضای سبز برای هر شهروند ساوجی ۱۳ متر 
مربع است در حالیکه استاندارد کشوری آن ۲۰ متر مربع در نظر 

گرفته شده است.
وی با اشاره به احداث کمربندی شرق و جنوب شهر ساوه 
گفت: با احداث این کمربندی ها و ایجاد فضای ســبز در طول 
مسیر به وسعت ۱۰۰ هکتار در سال آینده سرانه فضای سبز شهر 
ساوه به ۱۷ متر افزایش پیدا خواهد کرد. امیدواریم با گسترش 
و توسعه فضای سبز شهری بتوانیم محیطی مفرح و شاد برای 

شهروندان ایجاد کنیم که الزمه آن تامین منابع اعتباری پایدار است.
وی با اشاره به اینکه توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ درختکاری موجب تقویت نشاط اجتماعی در بین شهروندان خواهد 

شد، افزود: همزمان با هفته درختکاری ۱۶ هزار اصله درخت در مبادی ورودی و خروجی، بوستان ها و   کاشته خواهد شد.
شهردار ساوه از مردم خواست تا با کاشت درخت در مقابل منازل و محل کار خود به زیبایی شهر کمک کنند و با دریافت نهال 

رایگان از شهرداری و اداره منابع طبیعی نسبت به توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ درختکاری اهتمام داشته باشند.
وی تصریح کرد: تقویت روحیه مشارکت و همدلی برای صیانت از فضای سبز موجود ضرورت دو چندان دارد و با پرهیز از تخریب 

درختان در بوستان ها و پارک ها که بعضا مشاهده می شود، میراث دار آیندگان باشیم.
شهردار ساوه در خصوص برنامه شهرداری برای استقبال از بهار گفت: شهرداری ســاوه از روزهای پایانی دیماه با تشکیل 
کارگروه استقبال از بهار اقدامات الزم نظیر آسفالت، روکش معابر، نقاشی و رنگ آمیزی جداول و دیوارها، اصالح و روشنایی پایه 
چراغ های روشنایی شهر و تقویت سیما و منظر شهری را انجام داده تا یکی از قدیمی ترین بلدیه ایران برای پذیرایی از مهمانان 

نوروزی آماده شود.
وی با اشاره به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۴۶۱ میلیارد تومان بود؛ گفت: با تالش شبانه روزی حوزه مدیریت شهری 
در سال جاری رقمی معادل ۵۰۰ میلیارد تومان محقق شد که از مبلغ پیش بینی شده در ابتدای سال فراتر رفت و برای سال آینده 

نیز با افزایش دو رقمی، به هزار میلیارد تومان افزایش داده شده و تالش خواهیم کرد که این رقم پیشنهادی محقق شود.
یوسفیان تصریح کرد: توسعه فضای سبز، اجرای پروژه های نیمه تمام، آسفالت معابر و خیابان ها در بودجه سال آینده دیده 
شده است و امیدواریم با مشارکت شهروندان و جذب سرمایه گذاران اهدافی که در حوزه مدیریت شهری پیش بینی شده است 

محقق شود.
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شهردار ساوه : سرانه فضای سبز ساوه  از استاندارد کشوری 
پایین تر است

گرگان-پریسا موسوی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروي برق گلستان گفت : در اقدامي فراگیر، 
در سطح اســتان همزمان با سراسر کشور ،شناسایي و رفع 
کانون هاي خطر در شبکه هاي توزیع استان اجرا شد. علي 
اکبر نصیري گفت : شرکت توزیع نیروي برق استان در اقدامي 
فراگیر شناسایي و رفع کانون هاي خطر در شبکه هاي توزیع 
برق را در با حضور بیش از۲۷۱ نفر از نیروهاي عملیاتي آغاز 
گردید. وي افزود: دراین اقدام فراگیر که به صورت همزمان 
در سطح کل کشور آغاز شد، محورهاي کنترل و اصالح حریم 
شبکه، جابه جایي و اصالح پایه هاي قرار گرفته در معابر پس 
از تعریض و تغییرات مبلمان شهري، مقاوم سازي و تعویض 
پایه هاي معیوب در دستورکار سراسري اکیپ هاي عملیاتي 
و فني قرار مي گیرد.  همچنین ترمیم دریچه هاي معیوب 

پایه هاي روشنایي معابر، جمع آوري اشیاء اضافه و تابلوهاي 
تبلیغاتي مجاور پایه هاي شبکه برق و قفل و بست و ترمیم 
درب معیوب پست هاي زمیني، تابلوهاي زیرترانس، شالترها 
و جعبه هاي مســتقیم از دیگر محورهاي این اقدام فراگیر 
خواهد بود. نصیري افزود :، اصالح کابل سرویس هاي بهم 
تنیده مشترکان روي پایه ها و جعبه هاي تقسیم نیز محور 
دیگري است که در این اقدام فراگیر نسبت به انجام آن اقدام 
خواهد شد.  مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق گلستان 
افزود: هموطنان گرامي در صورت مشــاهده مشکالت در 
شبکه هاي توزیع برق، خرابي شبکه، خرابي درب تابلوهاي 
برق و…. را در اپلکیشین برق من ثبت و در این اقدام فراگیر 
همکاري نمایند. شایان ذکر است که در این اقدام ۱۲۱ اکیپ 

در قالب ۱۲۰9 نفر ساعت مشغول خدمات بوده اند.

 اصفهان- مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-عملیات 
انبارگردانی انبار شهید فلسفی شرکت گاز استان اصفهان از 
هفته دوم اسفندماه سال جاری آغاز و تا پایان سال در حال 

برگزاری است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اصفهان، 
ابوالقاسم عســکری، سرپرست این شــرکت در روز سوم 
انبارگردانی بازدیدی از مجموعه انبارهای شــهید فلسفی 
بعمل آورد و ضمن تبریک معبث پیامبر گرامی اســالم به 
فعاالن حوزه انبار گردانی، گفت: برنامه انبارگردانی شرکت 
گاز که از بزرگترین مجموعه انبارهای اســتان می باشد، 
با هدف مدیریت موثرتر و بهینه تر موجــودی های انبار و 
همچنین حصول اطمینان کامل از موجودی واقعی سیستم 
و بروزرسانی آنها، انجام اصالحات الزم و انعکاس آن در دفاتر 

مالی، همه ساله در انبار شهید فلسفی انجام می گیرد.
وی، بیان داشت: انبارگرداني مزیت های باالیی از جمله 
حصول اطمینان از موجودي اقــالم حیاتي مورد مصرف 
مستقیم در انجام خدمات، اطمینان از کیفیت اقالم حیاتي و 
تأمین کسري اقالم حیاتي، آمار صحیح اقالم راکد، جلوگیري 
از صدور تقاضاهاي غیر ضروري با توجه به میزان موجودي به 
جهت صرف و صالح سازمان، استفاده بهینه از اقالم موجود، 

براي سازمان دارد .
عسکری، تصریح کرد: استفاده بهینه از اقالم میسر نمي 
گردد مگر به واسطه داشتن اطالعات و آمار از میزان موجودي 
و ریســک پذیري نحوه ی تأمین اقالم حیاتــي با توجه به 

ضرورت تامین به موقع اقالم گازرسانی مورد نیاز ۱۱۲شهرو 
بیش از ۱۰۶۷روستای  سطح استان همچنین عدم انبارش 
سرمایه هاي شــرکت در قالب اقالم راکد، لذا این شرکت با 
مدیریت کردن صحیح ورودي و خروجي اقالم به انبارهای 
کاال و مصرف بهینــه اقالم موجودي که ناشــي از دریافت 
اطالعات از انبارگرداني است، توانسته از خریدهاي بي رویه 

کاال و استفاده از اقالم راکد انبارها اقدام نماید .
سرپرست شرکت گاز اســتان اصفهان، به رعایت اصل 
FIFO در انبارداری تاکید کرد و گفت: طبق این اصل کاال 
باید بر اساس تاریخ ورود به انبار مورد مصرف و استفاده قرار 

بگیرند.
عسکری، افزود: این عملیات به مدت سه هفته وبا فعالیت 
گروه های شمارش، گروه گزارش گیری، گروه تغذیه، گروه 
سندرسی، سرپرستان مربوطه و حسابرسان انجام می گردد.

 همزمان با سراسر کشور ؛ آغاز انبارگردانی در شرکت گاز استان اصفهان 

  تعمیرات و بهینه سازي شبكه هاي  توزیع برق گلستان
 انجام شد

خبرخبر

کاشت نهال توسط مسئوالن 
بخش خلجستان بمناسبت هفته 

درختكاری

 قم-چهره قانی -خبرنگارتوسعه ایرانی-مراسم 
نکوداشت هفته درختکاری با حضور حجت االسالم 
یزدی امام جمعه دستجرد، حسین طالعی شهردار 
دســتجرد، بافرانی بخشدار خلجســتان و دیگر 
مسئوالن شهر دستجرد و  بخش خلجستان استان 

قم برگزار شد.
 در این مراســم عالوه بر جمعــی از مدیران و 
مســئولین ادارات و ســازمانهای مختلف بخش 
خلجستان و شهر دستجرد، تعدادی از دانش آموزان 
و دوستداران طبیعت و اصحاب رسانه هم حضور 

داشتند.
 حجت االسالم یزدی امام جمعه دستجرد در 
حاشیه این مراسم در گفت وگو با خبرنگاران گفت: 
کاشت نهال و اهمیت دادن به طبیعت، از تأکیدات 
دین اسالم و بزرگانی از جمله مقام معظم رهبری 
است؛ و از طرفی موجب سالمت جامعه است و ما 

باید نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشیم.
  مهندس حسین طالعی شهردار شهر توریستی و 
گردشگری دستجرد، در حاشیه مراسم درختکاری، 
در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: عملیات 
کاشت نهال در محل پروژه های شهری و مکان های 
کارشناسی شده، با هدف توسعه فضای سبز شهری 
و ترویج فرهنگ مراقبت از محیط زیســت انجام 

می گردد.
 شهردار شهر توریستی و گردشگری دستجرد، 
گفت: در هفته درختکاری حدود ۲۰۰۰ اصله نهال 

در بلوارها و بوستان های شهر کاشته می شود.

    

 مدیر کل امداد فارس اعالم کرد
 پرداخت بیش

 از 4۸۰ میلیارد تومان وام 
قرض الحسنه  طی  ۵ سال

شیراز-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر کل امداد 
فارس گفت: از سال 9۵ تا امروز بیش از ۴۸۰ میلیارد 
تومان وام قرض الحسنه در سرفصل های مختلف 
از صندوق »امداد والیت«استان فارس به خانواده 
های تحت پوشــش کمیته امداد و خانواده های 

نیازمند غیر تحت پوشش پرداخت شده است.
محمد بذرافشــان، مدیر کل امــداد فارس در 
همایش سراسری ترویج فرهنگ قرض الحسنه با 
عنوان قرض نیکو که به صورت ویدئو کنفرانس با 
رییس کمیته امداد کشور برگزار شد گفت: از سال 
9۵ تا امروز بیــش از ۴۸۰ میلیارد تومان وام قرض 
الحسنه در سرفصل های مختلف از صندوق »امداد 
والیت« استان فارس به خانواده های تحت پوشش 
کمیته امــداد و خانواده هــای نیازمند غیر تحت 

پوشش پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه وام های قرض الحسنه این 
صندوق در راستای بانکداری اسالمی ارائه می شود 
و تا سقف ۱۰ میلیون تومان کارمزد صفر درصد دارد، 
افزود: امروز در خدمت خیرین عزیزی هستیم که 
بیش از ۱۳ میلیارد تومان در حوزه قرض الحسنه، 
سپرده گذاری کردند و پیش بینی می شود در سال 
آینده این رقم رشــد ۱۰۰ درصدی داشته باشد. 
امروز به نیابت از ۲۵۸ سپرده گذار ویژه که در حوزه 
فرهنگ قرض الحسنه کمک کردند، از افراد فعال 

حوزه سپرده گذاری تجلیل می شود.
مدیر کل امداد فارس بیشترین سهم از افتتاح 
سپرده را در حوزه مسکن برشمرد و افزود: روز شنبه 
و با حضور رییس جمهور محترم واحدهای مسکونی 
محرومین و خانواده های ایتام استان به بهره برداری 

می رسد.
بذرافشان در پایان به جشن نیکوکاری و نحوه 
برگزاری این مراسم در اســتان اشاره کرد و گفت: 
امسال مراسم جشن نیکوکاری در بیش از ۴ هزار 
پایگاه ثابت، سیار، مراکز نیکوکاری و پایگاه های 

مدارس استان برگزار می شود.

استانها


