شهرستان ها

سال پانزدهم | شماره  | 3714یکشنبه  19خـرداد 1398

استاندار کرمان تاکید کرد:

اجرای طرح شهر هوشمند در کرمان

اســتاندار کرمــان بــا تاکیــد بــر هوشــمند ســازی مناطــق
شــهری گفــت :بــر اســاس مصوبــه شــورای راهبــری
توســعه مدیریــت اســتان ،چهــارراه طهماســب آبــاد
(ســمیه) تــا  ۲مــاه آینــده هوشمندســازی خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،محمدجــواد فدایــی در نشســت شــورای
راهبــری توســعه مدیریــت اســتان کرمــان افــزود :امــکان
ســنجی هوشمندســازی مســیر اتوبــوس میــدان آزادی تــا
میــدان شــهدا (مشــتاق) نیــز بایــد انجــام گیــرد.
وی ادامــه داد :در راســتای اجــرای طــرح شــهر هوشــمند
کارهــای قابــل توجهــی انجــام شــده و بــه نتایــج بســیار
خوبــی رســیده ایــم و در ایــن راســتا نبایــد زمــان را از
دســت داد.
اســتاندار کرمــان اظهارداشــت :بــرای اجــرای فیبــر نــوری
در آبــان مــاه ســال  ۹۶یــک اپراتــور حاضــر بــود کــه کار
را انجــام دهــد امــا چــون نیــاز بــه مزایــده داشــت بــه
ایــن اپراتــور داده نشــد و در مزایــده نیــز کســی حاضــر
نشــد و هــم اکنــون اجــرای  ۱۵۰کیلومتــر فیبــر نــوری
باقــی مانــده اســت .وی یــادآور شــد :بــرای اجــرای پایــش
تصویــری نیــز قــرار بــود بــه صــورت مشــارکت بخــش

خصوصــی در توســعه پروژههــای زیربنایــی ( )b.o.tاقــدام
شــود کــه بــه دلیــل طوالنــی شــدن ،چنــد میلیــارد از
اعتبــارات اســتان بــه ایــن کار اختصــاص یافــت تــا کمکــی
بــه شــهرداری در ایــن زمینــه انجــام شــود و منتظــر
هســتیم کــه ایــن کار از طریــق شــهرداری ادامــه یابــد.
*ایجاد شهر هوشمند مستلزم زیرساخت اینترنتی
قوی است
مشــاور اســتاندار کرمــان در امــور دولــت الکترونیــک و
شــهر هوشــمند نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه شــهر هوشــمند
بــا شــهر الکترونیــک متفــاوت اســت ،گفــت :مث ـ ًا وقتــی
در شــهری کارتهــای متعــدد الکترونیکــی وجــود دارد ولــی
ارتباطــی بــا هــم ندارنــد ،هوشمندســازی محقــق نشــده
و در شــهر هوشــمند اجــزای مختلــف بــا هــم بایــد در
ارتبــاط باشــند.
محمــد صانعــی ادامــه داد :در همــه جــای دنیــا تقریبــاً
شــهر هوشــمند وجــود دارد ولــی تمرکــز ایــن مهــم در
آمریــکا ،اروپــا و شــرق آسیاســت امــا در ایــران شــهر
هوشــمند اســتاندارد وجــود نــدارد .وی بــه وجــوه
اشــتراک شــهرهای هوشــمند مهــم دنیــا اشــاره و بیــان
کــرد :در شــهرهای هوشــمند زیرســاخت اینترنتــی خــوب
و اینترنــت ارزان وجــود دارد و چراغهــا هــای اطالعاتــی
هســتند.
مشــاور اســتاندار کرمــان در امــور دولــت الکترونیــک و
شــهر هوشــمند تاکیــد کــرد :یکــی از معضــات اصلــی

فرماندار گناباد :

نشاط اجتماعی حلقه مفقوده در کاهش آسیبهای اجتماعی گناباد است
فرمانــدار گنابــاد گفــت :نشــاط اجتماعــی حلقــه مفقــوده در
کاهــش مشــکالت و آســیبهای اجتماعــی ایــن شهرســتان
اســت .بــه گــزارش ایرنــا حامــد قربانــی در کارگــروه اجتماعــی
و فرهنگــی گنابــاد افــزود :برنامههــای نشــاط اجتماعــی نبایــد
تنهــا تبدیــل بــه بخشــنامه و دســتور العمــل شــود بلکــه
بایــد از همــه ظرفیتهــای بخشهــای گوناگــون و تجــارب
صاحبنظــران ذیربــط در برگــزاری هــر چــه بهتــر و هدفمنــد
آنهــا بهــره گرفــت .وی بــا اشــاره بــه افزایــش آســیبها و
ناهنجاریهــا اظهــار داشــت :مهمتریــن عامــل کاهــش

ایــن تنگناهــا اجــرای طرحهــای نشــاط آفریــن اســت و هــر
دســتگاه اجرایــی بایــد برنامــه عملیاتــی و طرحهــای مســتمر
بــرای کاهــش ایــن آســیبها و افزایــش امیــد در جامعــه
داشــته باشــد .وی گفــت :بــا ایجــاد امیــد و نشــاط میتــوان
مقاومــت و ســطح تحمــل جامعــه و آحــاد مــردم را در برابــر
مشــکالت افزایــش داد .قربانــی افــزود :برنامههــای فرهنگــی
و اجتماعــی بــرای کاهــش آســیبها و افزایــش نشــاط بایــد
متناســب بــا تنــوع فرهنگــی مناطــق شــهری و روســتایی
برگــزار شــوند .وی اهتمــام رســانهها بــه انعــکاس اخبــار

شــهر کرمــان ،پاییــن بــودن اســتفاده از حمــل و نقــل
عمومــی اســت ،بــه نحــوی کــه در تهــران  ۳۰درصــد
مــردم روزانــه از سیســتم حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده
میکننــد و ایــن میــزان در کرمــان  ۲و نیــم درصــد
اســت.
*نبود مدیریت واحد شهری دغدغه شهر کرمان
شــهردار کرمــان نیــز گفــت :هوشــمند ســازی شــهر
بیشــتر اداره امــور شــهر بــه صــورت هوشــمند اســت امــا
در دولــت الکترونیکــی خدمــات الکترونیکــی بــه مــردم
ارائــه میشــود.
ســید مهــران عالــم زاده بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری،
مجــری شــهر هوشــمند اســت ،در همــه دنیــا تمــام
نهادهــای خدمــات رســان در حــوزه شــهرداری اســت ولــی
مــا مدیریــت واحــد شــهری نداریــم و یکــی از دغدغههــای
اصلــی همیــن نبــود مدیریــت واحــد شــهری اســت و در
ایــن زمینــه نیــاز بــه سیاســتگذاری دولــت داریــم.
وی تاکیــد کــرد :هوشمندســازی از نیازهــای اساســی
تمامــی شهرهاســت و از اینکــه اســتانداری از ایــن موضــوع
حمایــت میکنــد ،خوشــحال و قــدردان هســتیم.
عالــم زاده بــا بیــان اینکــه شــهرداری دارای نظامهــای
متعــددی اســت ،گفــت :نظامهــای متعــدد از حمــل و
نقــل عمومــی تــا زبالــه بایــد هوشــمند شــود ولــی در
بســیاری مکانهــا از نظــر ســخت افــزاری هــم کمبــود
داریــم و وقتــی هــم ورود میکنیــم اعتبــار الزم را نداریــم.
امیــد بخــش ،تبییــن خدمــات دولــت و نظــام بــرای مــردم
و کســب رضایــت اربــاب رجــوع بــا خدمــات ســازنده توســط
دســتگاههای اجرایــی را مؤلفــه مهــم افزایــش نشــاط و امیــد
اجتماعــی در جامعــه دانســت .رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد
اســامی گنابــاد نیــز گفــت :تاکنــون در زمینــه ایجــاد نشــاط
اجتماعــی در جامعــه غفلــت شــده اســت کــه ایــن امــر منجــر
بــه بــروز مشــکالتی شــده کــه دشــمنان از آنهــا در راســتای
منافــع خــود ســو اســتفاده کــرده انــد .حمیدرضــا مهــدوی
مقــدم ،مهمتدریــن برنامههــای ایــن اداره بــرای ایجــاد نشــاط
اجتماعــی در گنابــاد طــی ســه ســال گذشــته و امســال را
برگــزاری هفتههــای فرهنــگ و هنــر و اعــزام کاروان هنــر
بــه مناطــق روســتایی ذکــر کــرد و افــزود :ایــن برنامههــا بــه
الگویــی بــرای دیگــر نقــاط اســتان تبدیــل شــده اســت.

معاون عمرانی استاندار قزوین :

بخشدار مرکزی ابرکوه :

تغییر کاربری زمین ها راهکار مناسبی برای

پنج میلیارد ریال برای مرمت آثار تاریخی ابرکوه اختصاص یافت

جبران کمبود مدارس است

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار
قزویــن گفــت :در مناطقــی از شــهر قزویــن
ماننــد ســرتک و پونــک کــه بــدون زمیــن
آموزشــی دولتــی هســتند مــی تــوان بــا
تغییــر کاربــری اراضــی ،کمبــود فضــای
آموزشــی را جبــران کــرد .علــی فرخــزاد
در نشســت اعضــای مجمــع خیریــن
مدرســه ســاز قزویــن افــزود :اداره کل راه
و شهرســازی مــی توانــد بــا توجــه بــه نیــاز
برخــی نقــاط اســتان بــه فضــای آموزشــی،
شناســایی زمیــن هــای بــا کاربــری دولتــی
را در دســتور کار قــرار داده و بــا طــرح
آنهــا در کمیســیون مــاده پنــج ،زمینــه
تغییــر کاربــری آنهــا را بــه آموزشــی فراهــم
کنــد .وی اضافــه کــرد :همچنیــن آمــوزش

و پــرورش بایــد در کنــار مدرســه ســازی
موضــوع مدرســه داری را هــم مــورد توجــه
قــرار دهــد تــا خــود موسســان مــدارس بعــد
از احــداث یــک مدرســه بــرای نگهــداری و
اداره آن نیــز مشــارکت و همــکاری داشــته
باشــند .فرخــزاد ادامــه داد :اســتانداری آمــاده
اســت بــا کمــک گرفتــن از شــهرداریها
بــرای کمــک در صــدور پروانــه ،مجــوز
ســاخت و… مــدارس در نقــاط مــورد نیــاز
همــکاری کنــد .وی گفــت :در کمیســیون
مــاده پنــج نیــز ایــن آمادگــی وجــود
دارد کــه از ارزش افــزوده ملــک اســتفاده
بیشــتری صــورت گیــرد؛ بــه گونــهای کــه
بخشهــای غیــر الزم مــدارس بــه کاربــری
تجــاری تغییــر داده شــود و منبــع مالــی
خوبــی بــرای حــل مشــکالت مــدارس فراهــم
آیــد .بــه گفتــه معــاون اســتاندار یــک ســری
از فضاهــا نیــز متعلــق بــه آمــوزش و پــرورش
اســت و مــی تــوان بــا تغییــر کاربــری آنهــا
بــه تجــاری زمینــه کمــک بــه آمــوزش و
پــرورش را فراهــم کــرد.

بخشــدار مرکــزی ابرکــوه گفــت :پنــج
میلیــارد ریــال بــرای مرمــت و بازســازی
خانــه هــا و قلعــه تاریخــی ایــن شهرســتان
اختصــاص یافــت .بــه گــزارش ایرنــا ،عبــاس
مهــری اظهــار داشــت :ایــن میــزان بودجــه
بــرای مرمــت خانههــای تاریخــی امیــد
ســاالر و همچنیــن قلعــه تیــزک در حــوزه
بخــش مرکــزی ابرکــوه هزینــه میشــود .وی
افــزود :ســال گذشــته بــرای احیــا و مرمــت
برخــی آثــار تاریخــی افــزون  ۱۰میلیــارد
ریــال اعتبــار دولتــی اختصــاص داده شــده
اســت .بخشــدار مرکــزی ابرکــوه همچنیــن
بــا اشــاره بــه اینکــه قلعــه شهرســب کــه بــه
ارگ دوم ایــران معــروف اســت اگــر مرمــت
و بازســازی شــود نقــش بســزایی در ایجــاد
اشــتغال و جــذب گردشــگران داخلــی و
خارجــی دارد تصریــح کــرد :ایــن قلعــه کــه
 ۱۷هــزار متــر مربــع وســعت دارد بــرای
مرمــت اضطــراری آن  ۳۰میلیــارد ریــال و
بــرای مرمــت و احیــای کامــل آن افــزون
بــر  ۲۰۰میلیــارد ریــال بودجــه نیــاز دارد.
وی همچنیــن خاطــر نشــان کــرد :یکــی از

قلعههایــی کــه توســط  ۲نفــر از ســرمایه
گــذاران بخــش خصوصــی (مهنــدس زرنــگار
و امیــدوار) در دســت احیــا اســت قلعــه
تیجــرد اســت.
بخشــدار مرکــزی ابرکــوه بــا قدردانــی از
امیرحســین زرنــگار و محســن امیــدوار
ســرمایهگذاران مجموعــه دهکــده تاریخــی
و گردشــگری تیجــرد یــادآور شــد :ایــن
مجموعــه بــا  ۱۵۰هکتــار وســعت جــزو
بزرگتریــن مجموعههــای تاریخــی و
گردشــگری کشــور اســت کــه در روســتای
«تیــزک» بخــش مرکــزی ابرکــوه واقع اســت.
وی تصریــح کــرد :تاکنــون ســرمایهگذاران
بــرای احیــا و مرمــت ایــن مجموعــه کــه ۸۰
درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد ،افــزون بــر
 ۳۰میلیــارد ریــال هزینــه کردنــد.
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ماینده مردم سرخس و فریمان در مجلس :

خراسان رضوی بیشترین تسهیالت بانکی
در حوزه گازرسانی را جذب کرد
نماینــده مــردم ســرخس و
فریمــان در مجلــس شــورای
اســامی گفــت :خراســان رضــوی
بیشــترین تســهیالت بانکــی
کشــور از محــل تبصــره بودجــه
ســال  ۹۷را بــرای گازرســانی روســتایی جــذب کــرد.
ســید احســان قاضــی زاده هاشــمی در نشســت شــورای
برنامــه ریــزی و توســعه خراســان رضــوی افــزود :در
بودجــه ســال گذشــته دو ســرفصل ویــژه بــرای گازرســانی
در کشــور وجــود داشــت کــه در یــک ســرفصل  ۵۰هــزار
میلیــارد ریــال تســهیالت بانکــی اختصــاص یافــت امــا
وزارت نفــت بــه عللــی نتوانســت از ایــن اعتبــارات بهــره
بــرداری کافــی داشــته باشــد.
وی اظهــار داشــت :در ایــن میــان فقــط دو اســتان خراســان
رضــوی و فــارس از تســهیالت بانکــی بهــره بردنــد کــه
خراســان رضــوی بــا جــذب ســه هــزار و  ۸۶۰میلیــارد
ریــال بیشــترین تســهیالت بانکــی را جــذب کــرد.
وی گفــت :اولویــت وزارت نفــت در ســال جــاری گازرســانی
بــه زاهــدان اســت لــذا تخصیــص اعتبــارات در ایــن حــوزه
بــه اســتان هــای دیگــر محــدود خواهــد بــود امــا بــا توجــه
بــه تســهیالت بانکــی کــه خراســان رضــوی از محــل بودجــه
ســال  ۹۷بــرای حــوزه گازرســانی جــذب کــرد ،امســال
پــروژه گازرســانی بــه  ۳۶۰روســتای اســتان تکمیــل شــده
و نهضــت گازرســانی در ایــن منطقــه بــه پایــان مــی رســد.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان رضــوی
نیــز گفــت :مجمــوع مطالبــات مرخصــی هــای اســتفاده
نشــده بازنشســتگان دســتگاه هــای اجرایــی اســتان کــه
در ســالهای  ۹۶و  ۹۷بازنشســته شــده انــد ۲۰۰ ،میلیــارد
ریــال اســت کــه امســال بــه همــراه پــاداش پایــان خدمــت
آنــان پرداخــت مــی شــود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان :

بزودی صادرات و واردات در مرز
ریمدان چابهار ساماندهی می شود

معــاون سیاســی اجتماعــی اســتاندار سیســتان و بلوچســتان
گفــت :بــزودی صــادرات و واردات در مــرز ریمــدان چابهــار
ســاماندهی و ادارات مرتبــط مســتقر و باراچــه مــرزی آن فعــال
خواهنــد شــد .علــی زینــی ونــد پــس از بازدیــد از مرز ریمــدان و
طرحهــای مختلــف در دســت اجــرای چابهــار در جمــع مــردم و
مســئوالن اظهــار داشــت :بازارچــه مــرزی ریمــدان نقــش مهمــی
در توســعه ایــن منطــه دارد و بایــد تمــام زیرســاختهای آن
آمــاده و جابجایــی کاال و مســافر تســریع شــود .وی بیــان کــرد:
طرحهــای نیمــه تمــام چابهــار در بخشهــای مختلــف بایــد
هــر چــه ســریعتر تکمیــل و بهــره بــرداری شــوند تــا مــردم
از منفعــت آنهــا اســتفاده کننــد .معــاون سیاســی اجتماعــی
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان افــزود :طرحهــای آبرســانی
روســتاهای دشــتیاری ،پــان و پیرســهراب ،پروژههــای
کشــاورزی و شــیالتی در صــورت تکمیــل عــاوه بــر فراهــم
کــردن زمینــه اشــتغال مــردم موجــب حــل مشــکالت دیرینــه
مــردم ایــن منطقــه در زمینــه آبرســانی میشــوند .وی
گفــت :پیگیــری خوبــی صــورت گرفتــه و امیدواریــم بخشــی
از مشــکالت مــردم چابهــار در حــوزه آبرســانی در ســالجاری
مرتفــع و مــردم بعــد از ســالها انتظــار از آب بهــره منــد شــوند.
زینــی ونــد بــر تکمیــل خــط انتقــال آب پاییــن دســت ســدهای
زیــردان و پیشــین تاکیــد و خاطرنشــان کــرد :در بارندگیهــا
آب خوبــی در پشــت ســد زیــردان جمــع آوری شــده اســت و
میتوانــد مشــکل آب کشــاورزی و آشــامیدنی پاییــن دســت را
مرتفــع کنــد .سرپرســت معاونــت اســتانداری و فرمانــداری ویــژه
چابهــار نیــز از حضــور مســئوالن مختلــف و بــه ویــژه معــاون
اســتاندار بــرای پیگیــری مشــکالت مــردم قدردانــی کــرد و
گفــت :حضــور مســئوالن میتوانــد مشــکل گشــا و حــال
بســیاری از گرههــا شــود.

