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بوستان  ۱۰۰۰هکتاری قم
تا سال  ۱۴۰۰به بهرهبرداری میرسد

شهردار قم از بهرهبرداری بوستان  ۱۰۰۰هکتاری شهر قم
تا سال  ۱۴۰۰خبر داد و گفت :خدمات مناسبی در این بوستان
از جمله باغ پرندگان ،تلهسیژ ،تلهکابین ،باغ گیاهشناسی و غیره
پیشبینیشده است.
دکتر سید مرتضی سقائیاننژاد در گفتگوی ویژه خبری
شبکه قم با اشاره به اهمیت توسعه شهر هوشمند ،اظهار داشت:
زیرساختهای شهر الکترونیک در قم با قدرت در دست اقدام
است و هماکنون  ۹۰کیلومتر فیبر نوری در شهر گسترده شده
است.
شهردار قم با بیان اینکه تمام نرمافزارهای شهرداری
جمعبندی و یکپارچ ه شده است ،ابراز کرد :در سال  ،۹۷هفده خدمت و در سال  ۹۸تعداد خدمات الکترونیکی  ۲۱خدمت در
نظر گرفت ه شده است ولی شهر الکترونیک شهروند الکترونیک میخواهد.
سقائیاننژاد با تأکید بر اینکه متأسفانه استقبال مناسبی از خدمات الکترونیکی شهرداری تاکنون نشده است ،عنوان کرد:
شهرداری منطقه پنج به عنوان آزمایشی در این زمینه در نظر گرفت ه شده است که مورد استقبال عموم مردم قرار نگرفته و
هنوز مردم بهصورت سنتی به دنبال دریافت خدمات هستند.
وی توسعه شهر الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی را دو هدف عمده در شهر هوشمند برشمرد و افزود :سامانههای
زیادی از جمله میز خدمت الکترونیک ،پرتال خدمات ،شبکه الکترونیک خدمات ،سامانه شفافیت و غیره در این زمینه
ی شده است ولی زیاد مورد استقبال مردم قرار نگرفته است.
پیشبین 
شهردار قم با تأکید بر اینکه طبق برنامهریزی باید تا پایان سال  ۱۴۰۰برنامه شهر هوشمند قم نهایی شده باشد ،تصریح
کرد :یکی از خدمات در این زمینه کارت شهروندی قم کارت است که از اول مهرماه در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
سقائیاننژاد احداث بوستان  ۱۰۰۰هکتاری را از مهمترین پروژههای شهر قم دانست و افزود :خدمات مناسبی در این
بوستان از جمله باغ پرندگان ،تلهسیژ ،تلهکابین ،باغ گیاهشناسی و غیره پیشبینیشده است که امیدواریم تا سال  ۱۴۰۰به
بهرهبرداری برسد.
وی کاشت گیاهان مثمر در شهر قم را یکی از اقدامات برای کاهش مصرف آب فضای سبز ذکر کرد و ادامه داد :در
قسمتهایی که جمعیت کمتری وجود دارد از گیاهان مثمر استفاده میشود و کاشت چمنهای کم آب بر در دستور کار
قرار دارد.

لزوم توجه بیشتر به ظرفیت های معنوی و
گردشگری مذهبی شهر سمنان

سمنان _حسین بابامحمدی :شهردار سمنان در
آیین اهتزاز پرچم عزای سیدالشهدا (ع) در امامزاده
علی اشرف (ع) سمنان ضمن عرض تسلیت به
مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل
الحسین و یاران باوفایش گفت :بقاع متبرکه و مقبره
های امامزادگان با عنوان گردشگری مذهبی می
توانند به عنوان یک مقصد زیارتی ،پذیرای عالقمندان
این حوزه باشند و برگزاری مراسم های مذهبی مانند
عزاداری های محرم با سبک و سنت خاص هر منطقه
از جاذبیتهایی است که می تواند با جذب گردشگر در

رونق و توسعه منطقه تاثرگذار باشد.
سید محمد ناظم رضوی در ادامه با بیان اینکه پرچم عزای اباعبداهلل الحسین (ع) با همت نیروهای
خدوم شهرداری  ،در تمام شهر و بقاع متبرکه به اهتزاز درآمده است  ،اظهار داشت :الحمداهلل شهر سمنان
در میانه شهر مقدس مشهد قرار گرفته  ،به نوعی به عنوان بین الحرمین شناخته شده است و وجود بقاع
متبرکه هم گواه بر این مساله هست باید به ظرفیت های معنوی و گردشگری مذهبی این شهر توجه شود.
وی با توجه به لزوم تقویت و توسعه زیرساختهای گردشگری در اماکن متبرکه شهر ،برانجام فعالیت
های شاخص در این حوزه تاکید کرد و گفت :استفاده بهينه از جاذبه هاي مذهبي ،تاريخي و فرهنگي
شهر منجر به ترويج و گسترش ارزش ها و فرهنگ اسالمي و تقویت فرهنگ معنوي مي شود و فعالیت ها
و برنامه های مختلفی در این حوزه طراحی و برنامه ریزی شده و مقدمات اولیه صورت گرفته است که
بخشی از آن اجرا شده است.
شهردار سمنان خاطر نشان کرد  :افزایش امکانات اقامتی و رفاهی در بقاع متبرکه بر جذب گردشگران
این حوزه نقش بسیار زیاد دارد و در همین راستا به شورای اسالمی شهر پیشنهاد شده تا طبقات فوقانی
امامزاده علی اشرف(ع) به صورت زائرسرا با امکاناتی شامل حمام،سرویس بهداشتی و  ...جهت اقامت
مسافران ساخته شود که با اعالم اداره اوقاف و امور خیریه شهر سمنان و اجرای تفاهم نامه موارد اجرایی
انجام شود .
شایان ذکر است در شهر سمنان  19امام زاده (ع) و بقعه متبرکه و 80مسجد وجود دارد .

برای پنجمین سال متوالی صورت گرفت:

کسب رتبه برتر شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی

اصفهان  -مرادیان :شرکت آب وفاضالب استان
اصفهان در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی
برای پنجمین سال متوالی موفق به کسب رتبه برتر
در شاخص های عمومی در بین دستگاههای اجرایی
استان گردید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در
پاسخ به دلیل کسب موفقیت های پیاپی در جشنواره
شهید رجایی گفت:کسب رتبه برترشرکت آب وفاضالب
استان اصفهان در شاخص های عمومی برای پنجمین
سال متوالی ناشی از برخورداری نیروی انسانی متعهد و
متخصص می باشد
مهندس هاشم امینی با بیان اینکه شرکت آبفا
استان اصفهان در حالی در شاخص های عمومی و ازنگاه
مردم نحوه ارائه خدمات مورد قبول واقع شدکه در شرایط
محدودیت منابع مالی و آبی قرار داشتیم خاطر نشان
ساخت :در سال  97شرکت آب وفاضالب استان اصفهان
به دلیل وقوع بیش از یک دهه خشکسالی های پیاپی با
محدودیت شدید منابع آبی مواجه بود اما با این وجود با

استفاده از توان تخصصی منابع انسانی و تکنولوژی روز
دنیا تامین پایدار آب شرب مردم درسطح استان انجام
گرفت.
وی توسعه خدمات شرکت آب وفاضالب با توجه
به تنگناهای مالی را یکی دیگر از عوامل کسب موفقیت
در بیست ودومین جشنواره شهید رجایی برشمرد و
عنوان کرد:شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با توجه
به شرایط سخت تحریم ها همچنان توسعه خدمات
درسطح استان را در دستور کار قرار داده است بطوریکه

در حال حاضر  100درصد جمعیت شهری استان از آب
شرب سالم و بهداشتی برخوردار هستند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
ادامه داد:هم اکنون بیش از  70درصد جمعیت استان
تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار دارند که در
این زمینه آبفا استان در کشور پیشتاز است.
مهندس امینی با اشاره به انتخاب دو نفر از مدیران
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بعنوان برگزیده
خدمت در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی

گفت:آقایان احمدرضا صهبائی رئیس گروه مطالعات طرح
های فاضالب و جواد کاظمی مدیر آبفا فوالدشهر بعنوان
برگزیده گان خدمت با توجه عملکرد مطلوبی که در
حوزه کاری خود داشتن انتخاب شدند.
مهندس هاشم امینی به انتخاب دونفر از مدیران آبفا
بعنوان مدیران منتخب شهرستانها اشاره کرد و تصریح
نمود:آقایان بستاکی مدیر آبفا مبارکه و دهقادنی مدیرآبفا
گلپایگان بعنوان مدیران منتخب شهرستانها در بیست
و دومین جشنواره شهید رجایی انتخاب شدند که انتظار
می رود این مدیران بی وفقه و با قوت در سنگر خدمت
رسانی به مردم بیش از پیش کوشا باشند .
الزم به یاد آوری است ،شاخص های عمومی
ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی در سال 97
شامل هفت محور ،اصالح ساختار سازمانی ،توسعه دولت
الکترونیک،مدیریت سرمایه انسانی ،شفافیت و مدیریت
مالی،بهبود فضای کسب و کار  ،ارتقای سالمت اداری
،مسئولیت پذیری و پاسخگویی ،استقرار نظام مدیریت
عملکرد بوده است.
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تابلوهای مسیر راه کربال در استان کرمانشاه
بازسازی میشوند

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره
به بهروزرسانی اپلیکیشن از غرب تا کربال برای اربعین امسال گفت:
تابلوهای مسیر راه کربال نیز به منظور جهتنمایی مناسب بازسازی
میشوند.به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان کرمانشاه مهندس فریبرز کرمی با اشاره به اقدامات
برنامهریزی شده در حوزه روابط عمومیها و چگونگی نحوه خدمات
در ایام اربعین اظهار داشت :با توجه به تهیه اپلیکیشن از غرب تا کربال
محتوی اطالعات الزم برای زائران و لزوم به روزرسانی آن با اعتبار
اهدایی ستاد انجام و در اختیار زائران قرار میگیرد.
مهندس کرمی با بیان اینکه مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه به عنوان دبیر شورای روابط
عمومی غرب کشور انتخاب شده است گفت مقرر شده تمامی موارد
تبلیغی و طرحهای مورد استفاده در ایام اربعین ظرف مدت یک هفته
در قالب لوح فشرده به دبیر شورا ارائه شود و بروشور نقشه راهنما و هر
گونه بنر اطالعرسانی با متن زیرنویس موضوعات با عنوان شورای روابط
عمومی منطقه غرب کشور تهیه میشود.مدیرکل راهداری و حمل و
نقل جادهای استان کرمانشاه عنوان کرد :مقرر شده نسبت به بازسازی
تابلوهای مسیر کربال اقدام شود تا عالوه بر جهتنمایی از کیفیت الزم
برخوردار شوند.مهندس کرمی از تهیه کلیپ و مستندسازی تصویری
از چگونگی رفت و برگشت زائران در ایام اربعین در استانها خبر داد و
گفت :پک تبلیغی مناسب حاوی لیوان با شعار ایمنی ،کالهسربند و غیره
جهت توزیع بین زائران تهیه میشود.

پویش «همسرنوشت» در هیئتهای حسینی
همدان اجرا میشود

مدیرکل تبلیغات اسالمی همدان گفت :امسال نیز همانند
سالهای گذشته با فرا رسیدن ایام محرم مبلغان برای تبیین مسائل
دینی ،عموم فضای استان را پوشش میدهند.
حجت االسالم محمد هادی نظیری افزود :در راستای عمل
به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تحکیم خانواده ،پویش
«همسرنوشت» در هیئتهای حسینی همدان اجرا میشود.
وی با اعالم اینکه امسال مبلغان مروج «پویش همسرنوشت»
هستند ،اضافه کرد :امسال مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان بر
مسئله توجه به خانواده و تحکیم آن تاکید کردند ،بنابراین تصمیم
گرفتیم امسال در فضای هیئتهای حسینی بر مسئله تحکیم خانواده
تمرکز کنیم.وی افزود :امسال در ایام محرم دو هزار و  200هیئت
مذهبی که اسامی آنها در سامانه سازمان تبلیغات اسالمی به ثبت
رسیده است ،در سطح استان خیمههای عزا را برپا کرده و از ظرفیت و
هزار و  700مداح نیز استفاده میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی همدان گفت :عالوه بر اجرای پویش
«همسرنوشت» در هیئتهای مذهبی ،تبیین «بیانیه گام دوم انقالب
اسالمی» برای مردم و ارائه راهکارهای عملیاتی برای آن ،از دیگر
برنامههای ما در محرم  98است.
وی گفت :از آنجایی که بیش از  80درصد مردم در برنامههای
هیئتهای حسینی شرکت میکنند انتظار داریم نزدیک به  40درصد
از هیئتهای حسینی استان ،در اجرای تبیین «بیانیه گام دوم انقالب
اسالمی» و اجرای پویش «همسرنوشت» موفق عمل کنند.
نظیری افزود :در بخش اعزام مبلغ نیز امسال هزار و  633اعزام با
ظرفیت هزار و  373مبلغ بومی و  260مبلغ غیر بومی انجام میشود که
مهمترین وظیفه آنها تبیین «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی» و اجرای
پویش «همسرنوشت» با تکیه بر موضوع مهم تحکیم خانواده است.

