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نخستین اپراتور پسماند در رشت
آغاز به کار کرد
نسلفردا  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

اراک /رضوان داودیجم :مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی گفت :این نهاد حمایتی موفق شد با انجام اقدامات
آموزشی و پیشگیری ،رتبه برتر برنامه جامع کنترل و کاهش خشــونت را در بین سایر دستگاههای استان کسب کند .مجید مومنی
افزود :کمیته امداد استان مرکزی با ارائه  ۱۵سرفصل فعالیتی از جمله خودمراقبتی و پیشگیری از آسیب ،حرفهآموزی ویژه جوانان
و زنان بیسرپرست ،ارایه خدمات حمایتی و آموزشــی به خانواده و کودکان در معرض خطر و حل تعارض در یک سال اخیر ،موفق
به کسب این رتبه شده است .وی با بیان اینکه پیشگیری و کاهش خشــونت خانگی در بین افراد تحت پوشش کمیته امداد از اهداف
برنامه جامع کنترل خشونت است ،اظهار داشت :این موفقیت در بین ۲۴دســتگاه اجرایی و برای رده سنی چهار تا  ۵۰سال حاصل
شده است.

کرج /گروه استانها :رئیس دانشگاه علوم پزشکی اســتان البــرز در نشستی خبری با اشاره به اینکه اســتان البرز دو روزی است
که از فاز قرمز کرونا خــارج و وارد مرحله زرد این بیماری شــده اســت ،اظهار کرد :ایــن مهم برای ما یک موفقیت بزرگ اســت،
زیرا همزمان با البرز ۲۶اســتان دیگر وارد فاز قرمز شــده بودند و اکنون جزو نخســتین استانهایی هســتیم که از این فاز خارج
شدهایم.
حسین کریم با تاکید بر اینکه در فاز نخست بیماری به سرعت بحران آن را در استان مدیریت کردیم و در فاز دوم نیز جلوی بحران در
این زمینه را گرفتیم ،گفت :هر چند وارد قرمز شدیم اما با حداقل موارد بیماری این مرحله را پشت سر گذاشتیم .وی گفت :در مرحله
دوم همزمان با ویروس کرونا شاهد بستری شدن دیگر بیماران بودیم.
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دبیر دومین جشــنواره منطقهای «شهر
جدید مــن» عنــوان کرد :شــرکت مادر
تخصصی عمران شهرهای جدید ،با رویکرد
توجه به مسائل و موضوعات اجتماعی شهر
از دید شهروندان ،اقدام به برگزاری دومین
جشنواره کشوری عکس و فیلم شهروندان
شهرهای جدید با عنوان «شهرجدید من»
با مشارکت هنرمندان و عالقهمندان ساکن
در شهرهای جدید سراسر کشور کرده است.
مهرداد گلزاری تشریح کرد :جشنواره در دو
مرحله انجام خواهد شد؛ در مرحله اول آثار
تولید شده شهروندان فوالدشهر ،در قالب
فیلم و عکس از  25مردادماه سالجاری تا
سوم مهرماه به دبیرخانه منطقهای جشنواره
واقع در دفتر روابط عمومیهای شــرکت
عمران شهر جدید سراســر کشور ارسال
میشود .پس از جمعآوری آثار ارسال شده،
در تهران توســط هیئــت داوران (انجمن
ســینمای جوان و اعضای دفتر توســعه
شــرکت مادر) مورد بررســی قرار خواهد
گرفت .برگزیدههای هر بخش به شــهرها
اعالم خواهد شد و شرکتهای عمران طی
مراسمی به همراه اکران فیلمها و عکسهای
برگزیده از برترین آثار ،تقدیر خواهند کرد.
مراســم اهدای جوایز با حضور هنرمندان،
شهروندان و مسئوالن استان و شهرستان
برگزار خواهد شــد .در مرحله دوم هیئت

عکس :نسل فردا

گروه فن آوا بــا همکاری شــرکت داده کاوان
کندو ،برنامهریزی و اجــرای طرح جمعآوری
مکانیزه پسماند خشک ارزشمند در شهر رشت
را آغاز کرد.
احمد جعفریان معاون برنامهریزی و توســعه
کسب و کار فن آوا در نشست امضای تفاهمنامه
فی مابین گروه فنآوا و شرکت داده کاوان کندو
اظهار داشت :با توجه به اهمیت مسئله تفکیک
پسماند خشک ارزشمند از مبدا به عنوان یکی از
اولویتهای کالن زیستمحیطی کشور و تاثیر
آن بر روی سالمت مردم ،طراحی ،برنامهریزی
و اجرای طرحی متفاوت و کارآمد در راســتای
مکانیزه کردن و اســتفاده بهینه از این مهم به
عنوان یکی از مسائل اولویتدار کشور در دستور
کار گروه فن آوا قرار گرفت.
معاون برنامهریزی و توسعه کسب و کار فن آوا
خاطرنشان کرد :بر همین اساس سامانهای با نام
«دوباره» به منظور جمعآوری پسماند خشک
ارزشمند (شیشه ،کاغذ ،مقوا ،پالستیک ،پت و...
) از مبدأ تولید ،طراحی شده و برای نخستین بار
در کشور ،با همکاری شرکت داده کاوان کندو
در شهر رشــت اســتان گیالن به بهرهبرداری
رسید .وی با بیان اینکه اجرای این پروژه عالوه
بر شهر رشــت ،در مراحل پایانی عقد قرارداد با
شهرهای تهران ،البرز ،همدان و بسیاری از کالن
شهرهای دیگر قرار دارد ،گفت :عالوه بر آن که
از ساکنان شــهر وجهی برای انتقال پسماند به
خارج از شــهر دریافت نمیشود ،به ازای حجم
و نوع پسماند تحویلی به سامانه در نظر گرفته
شــده ،مبالغی به صورت نقدی یا اعتبار خرید
به مشارکت کنندگان تعلق میگیرد .جعفریان
ابراز داشت :احداث کیوســکهای بازیافت در
مناطق مختلف رشت برای جمعآوری پسماند
خشک ارزشمند ،تأمین ماشینآالت مورد نیاز
سیستم دریافت زباله خشک از منازل و مراکز
تجاری و صنعتی ،جمعآوری زبالههای خشک
از درب منازل و پرداخت به شهروند به ازای هر
کیلو زباله خشک تحویلی ،برترین مزایای این
طرح ملی محسوب میشود .معاون برنامهریزی
و توسعه کسب و کار گروه فن آوا معضل پسماند
را یکی از جدیترین مسائل استانهای شمالی
کشــور به ویژه اســتان گیالن دانست و اظهار
داشت :بهرهمندی از رویکرد مشارکت مردمی
راهکار بهبود و رفع معضل مذکور اســت .وی
تفیک از مبداءو اســتفاده از مشارکت مردمی
را شاهکلید مدیریت پســماند دانست و گفت:
امروزه در بسیاری از کشورهای اروپایی دولتها
در حال برنامهریزی برای اســتفاده از ظرفیت
مشارکتهای مردمی برای حل مسائل گوناگون
هستند .جعفریان خاطرنشان کرد :امروز باید به
مسئله پسماند نگاه فرصتمحور داشت تا بتوان
آن را حل کرد .مدیرعامل شــرکت دادهکاوان
کندو نیز در خالل این نشست ،فرهنگسازی
عمومی را راهکار توسعه مبحث تفکیک از مبدا
دانست و خاطرنشان کرد :اجرای درست تفکیک
از مبدا و مشارکت در پروژه «دوباره» میتواند
مبلغ قابل توجهی را به عنوان درآمد یک خانواده
ایجاد کند.
سلمانی ضمن تشــریح مراحل اجرایی پروژه
دوباره عنوان داشت :سفیران ما پسماند ارزشمند
را از درب منازل تحویل میگیرند یا عموم مردم
با مراجعه به کیوســکهای بازیافت «دوباره»
میتوانند پسماند خشک ارزشمند خود را تحویل
دهند .وی با اعالم اینکه هزینه پسماند خشک
ارزشمند تحویل داده شده توسط هر خانوار به
وسیله کیفپول الکترونیک «جیب» در اختیار
آنها قرار میگیرد افزود :وجود فرهنگ استفاده
از پلتفرمهای مجازی در میان مردم رشت زمینه
توسعه این کیف پول الکترونیک را فراهم کرد.
مدیرعامل شرکت داده کاوان کندو با اشاره به
مزایای استفاده از کیف پول الکترونیک «جیب»
تصریح کرد :با توجه به افزایش میزان شــیوع
کرونا استفاده از این کیف پول الکترونیک زمینه
را برای حفظ سالمت شــهروندان شهر رشت
یتوانند بسیاری از امورات
ایجاد کرده و آنها م 
روزانه خود را به این وسیله انجام دهند .معاون
برنامهریزی و توسعه کسب و کار فنآوا در پایان
این نشست با تاکید بر توسعه پروژه تفکیک از
مبدا «دوباره» در ســایر شهرستانهای استان
گیالن و همچنین چندین کالنشهر کشور افزود:
با راهاندازی کامل طرح ملی سامانه جمعآوری
پسماند خشک ارزشــمند «دوباره» ،عالوه بر
تحقق اهداف شهر هوشمند در حوزه مدیریت
پسماند ارزشــمند شــهری و ارتقای فرهنگ
عمومی در حوزه تفکیــک از مبدا و حفاظت از
محیطزیست ،صرفاً در شهر رشت زمینه اشتغال
 500نفر فراهم میشــود .الزم به ذکر اســت؛
متقاضیان حضور در این طرح با نصب اپلیکیشن
مخصــوص طراحی شــده برای طــرح ملی
جمعآوری مکانیزه پسماند خشک ،میتوانند
از تمام مزایای خدمات شهروند الکترونیک مانند
خدمات پرداخت ،خرید بلیــت اتوبوس درون
و برونشهری ،مترو ،اســتفاده از رستورانها،
هتلها و تاکســیهای درون و برونشــهری،
تهیه شارژ ،استفاده از پارکینگ و حتی دریافت
نقدی میــزان مشــارکت خــود و ...بهرهمند
شوند.

کسب رتبه برنامه کنترل خشونت توسط کمیته امداد

استان البرز وارد فاز زرد شد

داوران از میــان آثار برگزیده شــهرهای
جدید تعــدادی از بهترینهــا را به عنوان
منتخبان کشوری انتخاب و اعالم خواهند
کرد .برگزیدگان نهایی جشــنواره در روز
چهارشنبه و پنجشــنبه  26و  27آذر ماه
 1399طی مراســمی با حضور میهمانان
عالیرتبه فرهنگی و هنری ،شــخصیتها
و بازیگران مطرح ســینما و تئاتر ،اصحاب
رسانه و با حضور مسئوالن عالیرتبه استان
و شهرســتان در یکی از شــهرهای جدید
کشور مورد تقدیر قرار خواهند گرفت .وی
به اهداف این جشنواره اشاره کرد و افزود:

جشنواره شهر جدید من با اهداف بررسی
شهر از منظر شهروندان ،افزایش حس تعلق
خاطر شهروندان ،برجسته کردن فضاها و
مکانهای عمومی شهر ،توجه به عملکرد
فضاهای عمومی خصوصا فرهنگی و هنری
در شهر ،تغییر نگاه شــهروندان به محیط
زندگی در شــهر جدید ،معطــوف کردن
نگاه جوانان شــهرهای جدید به مســائل،
مشــکالت و چالشهای پیش روی شهر،
کمک به شکلگیری نهادها و تشکلهای
هنری برای ادامه فعالیت در مجموعههای
فرهنگی شــهرهای جدید ،توجه به نقش

موضوعات فرهنگی و هنری در هویتبخشی
شهری ،حساسسازی شهروندان شهرهای
جدید نســبت به محیط زندگیشــان و
مستندســازی زندگی اجتماعی جاری در
شهرها برگزار میشــود .گلزاری پیرامون
مقــررات برگزاری جشــنواره گفت :برای
برگــزاری جشــنواره مقــررات عمومی،
مقررات فنی بخش فیلــم و مقررات فنی
بخش عکس تنظیم شــده که این مقررات

اینترنتی
روی ســایت عمران بــه آدرس
21088=https://fooladshahr.ntdc.ir/?p
بارگذاری شده است .وی خاطرنشان کرد:

برای برندگان جوایزی در نظر گرفته شده که
این  جوایز توسط شرکت عمران فوالدشهر
به عنوان برگزار کننده جشنواره منطقهای
تامین و به برگزیدگان اهدا خواهد شــد.
جوایز بخش فیلم که به پنــج اثر برگزیده
اهدا میشــود عبارتنــد از :جایزه بهترین
فیلم جشنواره شهر جدید و دیپلم افتخار
به همراه مبلغ  60/000/000ریال جایزه
نقدی ،جایزه دوم لوح تقدیر جشــنواره به
همراه مبلــغ   40/000/000ریال جایزه
نقدی ،جایزه سوم لوح تقدیر جشنواره به
همراه مبلــغ   20/000/000ریال جایزه
نقدی ،جایزه چهارم مبلغ 10/000/000
ریال جایزه نقــدی ،جایــزه پنجم مبلغ
  5/000/000ریال جایــزه نقدی ،جوایز  
بخش عکس به پنج اثر برگزیده عبارتند از:
جایزه بهترین عکس جشنواره شهر جدید و
دیپلم افتخار به همراه مبلغ 30/000/000
ریال جایزه نقدی ،جایــزه دوم لوح تقدیر
جشــنواره به همراه مبلغ 15/000/000
ریال جایزه نقدی ،جایزه ســوم لوح تقدیر
جشــنواره به همراه مبلغ 10/000/000
ریال جایزه نقدی ،جایزه چهارم لوح تقدیر
به همراه مبلــغ   8/000/000ریال جایزه
نقدی ،جایزه پنجم لوح تقدیر جشنواره به
همراه مبلغ  5/000/000ریال جایزه نقدی،
جوایز توسط شــرکت عمران فوالدشهر به
عنوان برگزار کننده جشــنواره منطقهای
تامین و به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

تبریز

مشهد

همزمان با حضور رئیسجمهوری

معاون عمران ،حملونقل و ترافیک شهرداری مشهد اعالم کرد:

سه طرح پاالیشگاه تبریز افتتاح شد

تبریــز  /روحالــه عبدالعلــیزاده :نیمه
نخســت مردادماه سال گذشــته بود که با حضور
رئیسجمهوری و جمعی از اعضای کابینه ،ســه
طرح عملیاتی شــده شرکت پاالیشــگاه تبریز با
اعتبار  ۵۴هــزار و  ۱۵۰میلیارد ریــال به صورت
رسمی افتتاح شــد؛ این طرحها شامل طرحهای
ارتقای کیفیت بنزین و نفتگاز تولیدی پاالیشگاه
تبریز به استاندارد یورو پنج و همچنین طرح تولید
روغن پایه و روغنهای روانساز این شرکت بود .با
اجرای طرح بنزینسازی جدید به ظرفیت  ۲۰هزار
بشــکه در روز و پروژه تغییر کاربری واحد تبدیل
کاتالیستی به واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک به
ظرفیت  ۱۰هزار بشکه در روز ،تمام بنزین تولیدی
شرکت پاالیش نفت تبریز به مقدار  ۳.۵میلیون لیتر

پیشرفت  31درصدی تقاطع غیرهمسطح مصلی

مشهد /زهرا آخوندی :معاون عمران حملونقل
و ترافیــک شــهرداری مشــهد گفــت :تقاطع
غیرهمســطح مصلی در حال حاضر از  31درصد
پیشرفت فیزیکی برخوردار است.خلیلاله کاظمی
در این خصوص افزود :تقاطع غیرهمسطح مصلی
یکی از خواستههای  15ساله ساکنان محل بود که
با احداث آن شاهد کاهش بارترافیکی بلوار مصلی
خواهیم بود .معاون عمــران حملونقل وترافیک
شــهرداری مشــهد اضافه کرد :درکنــار کاهش
بارترافیکی با اجرای این پروژه ،شهرکهای اطراف
از بنبست خارج و تردد عابران پیاده و خودروها با
ایمنی بیشتری انجام میشود و بازوی چهارم آن نیز
مصلی را به بهشت رضا(ع) ،طرق و جاده محمدآباد
متصل خواهد کــرد .وی با بیــان اینکه عملیات

در روز به استاندارد یورو پنج ارتقا یافت .همچنین
با اجرای طرح تصفیه نفــتگاز جدید با ظرفیت
 ۳۰هزار بشکه در روز ،حدود یک سوم از نفتگاز
تولیدی این پاالیشگاه به میزان  ۲.۵میلیون لیتر در
روز به اســتاندارد یورو  ۵ارتقا یافت .پس از اجرای
طرحهای مکمــل نظیــر  PSA، TGTو Cooling
 Towerتمام نفتگاز تولیدی پاالیشــگاه تبریز به
استاندارد یورو پنج میرســد .تولید روغن پایه و
روغنهای روانساز سومین طرح شرکت پاالیشگاه
تبریز بود که همزمان با ســفر مردادماه پارســال
رئیس دولت تدبیر و امید در دو بخش پروژه اختالط
و تولید روغنهای روانساز و پروژه تولید روغن پایه با
هدف تولید انواع روغن موتورهای بنزینی و دیزلی
به بهرهبرداری رسید.

احداث تقاطع غیرهمسطح مصلی  18بهمنماه 98
آغاز شد ،اظهارکرد :پروژه تاکنون و پس از گذشت
حدود شــش ماه بدون وقفه فعال بوده و در حال
حاضر نیز از پیشــرفت فیزیکی حدود  31درصد
برخوردار است .کاظمی ادامه داد :زمانبندی در نظر
گرفته شده برای اجرای تقاطع غیرهمسطح مصلی
 420روز اســت که امیدواریم بتوانیم زودتر از این
زمان ،آن را آماده بهرهبرداری کنیم .معاون عمران
حملونقل و ترافیک شــهرداری مشــهد با اشاره
به اینکه هزینه پیشبینی شــده برای احداث این
تقاطع با اجرای بازوی چهارم  100میلیارد تومان
است ،افزود :برای اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح
مصلی 300هزار مترمکعب خاکبــرداری انجام و
بیش از20هزار مترمربع بتنریزی خواهد شد.

اصفهان
مریم یادگاری  /گروه اســتانها :امسال به
دنبال افزایش اشــتغالزایی و ایجاد ارزآوری در
حوزه تولید هستیم.امیرحسین مدنی مدیرعامل
بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام با تاکید بر
این مطلب در مراســم افتتاح فاز توسعه شرکت
سیم و کابل نور زنجان به عنوان یکی از بنگاههای
مشارکتی بنیاد برکت در شهرک صنعتی زنجان  
افزود :در سال جهش تولید ،افزایش اشتغالزایی
و ایجاد ارزآوری با تولیــد محصوالت مختلف به
خصوص کشاورزی و از جمله دانههای روغنی را در
دستور کار داریم .وی افزود :همچنین امیدواریم

فرشیدزعزی

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام ( ره) خبر داد،

افزایش اشتغالزایی با تولید محصوالت کشاورزی
امســال بتوانیم از طریق طرحهای اشتغالزایی
برکت  45هزار تن گوشــت قرمــز تولید کنیم.
مدیرعامل بنیاد برکت اظهار داشــت :از ســوی
ســتاد اجرایی فرمان امام ماموریت ایجاد 200
هزار فرصت شغلی در ســال  99به بنیاد محول
شده است .مدنی خاطرنشان کرد :بنیاد برکت با
مشارکت و سرمایهگذاری اقتصادی در کارخانهها
و واحدهــای تولیدی که نیمهتعطیــل بوده و با

برخاستن از عدم و درآمدن به سیرت
انسانی ،با شکوه ترین پدیده هستی
است ،تولدت مبارک
ط

از رفمنیرهومرتضیومریم

ظرفیت پایین فعالیت میکنند ،سعی در احیای
این کارخانهها و بازگشتشان به چرخه تولید دارد.
احیای این کارخانهها افزایش تولید ،اشــتغال و
صادرات را نیز به دنبال دارد.مدیرعامل بنیاد برکت
درباره مشارکت این بنیاد با شرکت سیم و کابل نور
زنجان توضیح داد :این شرکت قبل از مشارکت با
بنیاد برکت در فضایی اجارهای و با ظرفیت محدود
مشغول به فعالیت بود که پس از مشارکت ،محل

هم کارمحترمخانممریمعادلزاده

فعلی شرکت خریداری و سرمایه در گردش مورد
نیاز جهــت افزایش تولید آن تامین شــد.وی با
اشاره به سرمایهگذاری  150میلیارد ریالی بنیاد
برکت در این واحد تولیدی بیان کرد :فعالیت این
شرکت در حال حاضر با  60درصد ظرفیت تولید
باعث ایجاد شغل برای  225نفر به شکل مستقیم
و غیرمستقیم شده اســت.مدنی تاکید کرد :به
دلیل استفاده از ماشینآالت به روز ،محصوالت
شرکت مشــارکتی بنیاد برکت بسیار باکیفیت
اروپایی

بوده و قابل رقابت با محصوالت مشــابه
است.

و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آفرینش و
چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودن و چه اندازه شیرین
است امروز ،روز تولدت
ن
زادروزت مبارک روابطعمومیروزانهم سلفردا

کوتاه از استانها
 مدیرعامل شرکت گاز استان قم:

رضایتمندی مشترکان از
مهمترین اهداف شرکت است

قم  /محمد توکلی

tavakoli.m.1987@gmail.com

مدیرعامل شرکت گاز اســتان قم با اشاره به
اینکه هیچ محدودیتی برای گازرسانی نداریم،
گفت :رضایتمندی مشــترکان از مهمترین
اهداف شرکت اســت و 97درصد از جمعیت
شــهری و روســتایی از نعمت گاز برخوردار
هستند .علیرضا نصیری در نشست خبری خود
با اشاره به اینکه استان قم نخستین استان سبز
کشور است ،اظهار داشــت :حدود صددرصد
جمعیت شهری از گاز بهرهمند هستند .وی
ادامه داد :استان قم حدود  161روستا دارد که
از این تعداد  149روستا از نعمت گاز برخوردار
هستند و عملیات گازرسانی هم در 12روستا
در حال پیگیری اســت .نصیری با اشــاره به
اینکه نرخ کل خانوادههای شهری و روستایی
گازدار در استان 97درصد است ،گفت :تعداد
علمکهای گاز موجود در اســتان 176154
مورد اســت .وی خاطرنشــان کــرد :تعداد
مصرفکنندگان گاز در استان  386754مورد
سهم خانگی که سهم روستایی 7/7درصد و
 23763مورد ســهم تجاری و عمومی است.
نصیری عنوان داشــت :تعداد شــهرکهای
صنعتی فعــال و بهرهمنــد از گاز طبیعی در
استان 14مورد است که در حال مطالعه برای
گازرسانی به دو شــهرک گنجینه و الغدیر و
گازرسانی به فاز 4شهرک صنعتی شکوهیه و
فاز 3سلفچگان هستیم.وی افزود :رضایتمندی
مشــترکان از مهمترین اهداف شرکت است
که در این جهت در ســال  97و 98رتبه دوم
در کشــور را در خدمترسانی کسب کردیم.
نصیری با اشاره به اینکه فرایند اتفاقات و امداد
مکانیزه است ،گفت :در قم 5هزار کیلومتر خط
تغذیه و توزیــع گاز داریم که برای جلوگیری
از بروز اتفاقات و خطرات باید تجهیزات را به
روز و ماهانه آن را چک کنیم .وی با اشــاره به
مسئله گازرســانی در جمکران ،تاکید کرد:
هیچ محدودیتی برای گازرسانی نداریم .هیچ
فردی یا صنعتی و ...در استان وجود ندارد که
متقاضی گاز باشــد و ما امکان ارائه نداشــته
باشیم.
نصیری افزود :در بیشتر قسمتهای جمکران
مشکل گازرســانی نداریم فقط در دو کوچه
مشکل است که منتظریم شــهرداری نقشه
تفصیلی را برای ما برســاند که در این صورت
در کمتر از یک ماه گازکشی انجام خواهد شد.
توسط نماینده مردم طارم و زنجان؛

مشکالت روستاها بررسی
میشود
زنجان  /صحرا رضایی

news@ naslefarda.net

نماینده مردم شهرستانهای زنجان و طارم
در مجلس شورای اسالمی با حضور در برخی
روستاهای شهرستان طارم از نزدیک در جریان
روند آبرسانی به این روســتاها قرار گرفته و
نسبت به حل برخی مشــکالت ،قول مساعد
داد .در این بازدید مصطفی طاهری در روستای
هندیکندی حاضــر و به درخواســتهای
مردمی در این روســتا رســیدگی کرد .وی
همچنین به روســتای قارگلی چم عزیمت
کرده و پس از بازدید از تاسیســات آبرسانی
در این روستا گفت :پیگیر تامین اعتبار الزم
جهت آبرسانی به شهرک جدید در این روستا
هستیم .طاهری در شــهر گیلوان نیز حضور
یافته و نسبت به پیگیری احداث خط انتقال
آب چشمه گیلوان قول مســاعد داد .حضور
در روستای گیالنکشــه ،بازدید از تاسیسات
آبرسانی و بررسی روند تامین آب آشامیدنی
در این روســتا ،پایان بخش برنامههای سفر
یک روزه طاهری در روســتاهای شهرستان
طارم بود .گفتنی است؛ امام جمعه شهرستان
طارم ،فرماندار این شهرستان ،مدیر امور آب و
فاضالب شهرستان طارم و جمعی از مسئوالن
نیز در این سفر نماینده مردم زنجان و طارم را
همراهی کردند.

