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اصفهان- خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان گفت: با 
برگزاری پاویون جمهوری اســامی 
ایــران در نمایشــگاه بین المللــی 
بازسازی ســوریه، نمایشگاه اصفهان 
به درگاه حضور شرکت های ایرانی در 
فرایند بازسازی سوریه پس از جنگ 

تبدیل خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی نمایشگاه 
بین المللــی اصفهــان، احمدرضــا 
طحانیان با اشــاره به اینکه هفتمین 
نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه 
طی روزهای ششــم تا دهم مهرماه 
1401 در مرکــز نمایشــگاه های 
بین المللی دمشــق برگــزار خواهد 
شــد، افزود: با رایزنی هــای صورت 
گرفته، نمایشگاه بین المللی اصفهان 
مســئولیت برپایی پاویون جمهوری 
اســامی ایران و حضور شرکت های 
ایرانــی در این نمایشــگاه را بر عهده 
گرفته و تاش می کند شرایط حضور 
قدرتمند شرکت های داخلی را در این 

نمایشگاه فراهم آورد.
وی با اشــاره به اینکه شرکت های 
فعال در تمامی حوزه های زیرساختی 

می توانند در این نمایشگاه حضور یابند 
و به معرفی محصوالت و خدمات خود 
بپردازند، تصریح کرد: شــرکت های 
فعــال در حوزه ســاختمان و تمامی 
زیرگروه های وابسته، انرژی، خدمات 
راه سازی و سدسازی، طراحی و اجرای 
سیستم های خدمات عمومی شهری، 
برق رســانی، آبرســانی، فاضــاب، 
ارتباطــات و IT، صنایع باالدســتی 
نفــت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی، 
کشاورزی، پزشکی و دارویی، غذایی 
و بسته بندی، رســتوران و هتل داری 
از جمله شرکت هایی به شمار می روند 
که می توانند در نمایشــگاه بازسازی 
ســوریه حضور یابند و نقــش قابل 
توجهی در توسعه صادرات محصوالت 

و خدمات خود داشته باشند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان همچنین 
به صدور مجوز برپایــی پاویون ملی 
جمهوری اسامی ایران در نمایشگاه 
بازسازی ســوریه از ســوی سازمان 
توســعه تجارت اشــاره کرد و ادامه 
داد: این نمایشگاه یکی از اصلی ترین 
پایگاه های حضور شرکت های ایرانی 
در کشور سوریه خواهد بود و بر همین 

اساس شــرکت هایی که محصول یا 
خدمــات قابل توجهی بــرای عرضه 

دارند، می تواننــد بهره برداری های 
ویژه ای از این نمایشگاه داشته باشند.

وی با بیان اینکه موقعیت و نقش 
استراتژیک سوریه در اتصال سه قاره 
آســیا، اروپا و افریقا، شرایط مطلوبی 
را بــرای حضــور شــرکت ها در این 
نمایشگاه فراهم می کند، تاکید کرد: 
محدودیت ورود کاال از کشور ترکیه 
طبق مصوبات اخیر دولت ســوریه، 
قــرار گرفتن ســوریه در اولویت اول 
اهداف تجاری ایران از سوی سازمان 
توســعه تجارت، نیازمندی ســوریه 
به تمامی خدمات فنی مهندســی و 
کاالهای اساسی در حوزه های مختلف 
زیرســاختی و عمرانی و همچنین در 
نظر گرفتن معافیت هــای مالیاتی و 
گمرکی برای تجــار و صادرکنندگان 
ایرانی از جمله امتیازها و مزیت های 
حضور شرکت های ایرانی در هفتمین 
نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه 

به شمار می رود.
طحانیان همچنین به ارائه آماری 
از دوره گذشته برپایی این نمایشگاه 
پرداخت و گفت: در دوره گذشــته، 
389 شــرکت از 31 کشــور در این 
نمایشگاه حضور داشتند؛ در مجموع 
42 هزار نفر از این نمایشــگاه بازدید 
کردند و قراردادهای بسیار تاثیرگذار و 

سنگینی نیز میان شرکت های حاضر 
در نمایشــگاه و طرف هــای حاضر از 

کشور سوریه به امضا رسید.
بر اساس این گزارش، عاقمندان 
به حضــور در هفتمین نمایشــگاه 
بین المللی بازسازی سوریه می توانند 
با شماره تلفن های 09129479265 

و 09129476394 تماس بگیرند.

       نمایشگاه اصفهان، در گاه حضور شر کت های ایر انی در فر ایند باز سازی سوریه
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    نشست هم انديشي
  فرماندار شهرستان شهرکرد

 با اصحاب رسانه

شــهرکرد – مهــری کرفســی دهکردی، 
خبرنگارتوسعه ایرانی-فرماندار در نشست هم 
اندیشي با اصحاب رســانه شهرستان شهرکرد 
گفت: 58 طرح اقتصــادي، فرهنگي، اجتماعي 
و عمراني ایــن شهرســتان بــا تصویب 995 
میلیارد تومان اعتبار در ردیف مصوبات ســفر 
رییس جمهور و اعضاي هیات دولت به اســتان 

قرار گرفت.
عبدالعلي ارژنــگ در نشســت محل خانه 
مطبوعات اســتان افزود: تکمیل مرکز فرهنگي 
در جوار گلزار شــهداي شــهرکرد بــا تصویب 
12 میلیارد تومان، تکمیل پــارک بانوان با پنج 
میلیارد تومان، تکمیل مرکز آموزشــي، تکمیل 
پســت برق، تکمیل محور ارتباطي شــهرکرد 
به شــلمزار به بازفت با اختصاص 150 میلیارد 
تومان و تکمیل باند دوم شــهرکرد به سامان به 
تیران از جمله طرح هاي مصوب در سفر استاني 
رییس جمهور براي شهرستان شهرکرد به شمار 

مي رود.
وي ادامــه داد: اجراي جاده دسترســي به 
شــهداي گمنام، مســکن محرومین، تکمیل 
پایگاه هــاي امداد و نجــات، تکمیــل و خرید 
تجهیزات امدادي، تعمیر و تجهیز زندان شهرکرد 
و برخي طرح هاي ورزشــي و آموزشي از دیگر 
طرح هاي مصوب براي شهرستان شهرکرد عنوان 
کرد و گفت: وزیر کشــور نماینــده تام االختیار 
رییس جمهور در شهرستان شهرکرد بود که در 
جریان بازدید از شهرک منظریه مقرر شد تا 200 
میلیارد تومان در اختیار شهرداري قرار داده شود 
تا زیرساخت هاي شهري نظیر جوي و جدول و 

سایر خدمات شهري در این شهرک ایجاد شود.
ارژنگ ادامــه داد: وزیر کشــور همچنین از 
روســتاي مرغملک بخش الران نیز دیدار کرد 
و مقرر شــد تا از ظرفیت هاي قانوني براي حل 
مشکل مردم روستا براي ساخت و ساز با توجه به 
موقوفه بودن روستا استفاده شود و براي مشکل 

آب شرب روستا نیز طرح انتقال آب اجرا شود.
وي در ادامه به چگونگي اجراي طرح نهضت 
ملي مسکن در این شهرستان اشاره کرد و گفت: 
در قالب این طرح 42 هــزار و 389 نفر ثبت نام 
کردند که از این تعداد 14 هزار و 277 نفر تایید 
نهایي شــدند که در حال حاضر سه هزار و 134 
واحد مسکن در شهرک منظریه در حال احداث 
بوده که از پیشرفت 40 درصدي برخوردار شده 

است.
فرماندار شهرکرد در ادامه اجراي تقاطع هاي 
غیرهمسطح را از مهمترین مطالبات مردم شهر 
شهرکرد عنوان کرد و گفت: یکي از مهمترین این 
تقاطع ها، طرح روگذر و زیرگذر در میدان معلم 
شهرکرد است که طرح آن تهیه و مصوب شده و 
مقرر شد تا قرارگاه خاتم االنبیا این طرح را اجرا 

کند اما تاکنون معطل مانده است.
ارژنگ تکمیل کمربندي جنوب شــهر را از 
دیگر طرح هاي مهم شهرکرد عنوان کرد و افزود: 
براي تملک زمین با مالکان شهر کیان مذاکراتي 
انجام شده اما چنانچه مذاکرات به نتیجه نرسد 
از ظرفیت هاي قانوني تملک اســتفاده مي شود 
هرچند انتظار مي رود شهرداري در این خصوص 

تحرک بیشتري داشته باشد.
وي در خصوص انتخاب شهردار شهرکرد نیز 
گفت: اگر چه در انتخاب شهردار در هیات تطبیق 
اعتراض کردیم و فرمانداري اعام کرد که شهردار 
منتخب شوراي شهر شــرایط احراز را ندارد اما 
موضوع با امضاي نائب رییس به وزارت کشــور 
ارسال شــد با این وجود همچنان منتظر حکم 

قانون در این خصوص هستیم.
    

 عملیات بهسازی و آسفالت راه 
روستايی »پلسک« ساری

ساری-خبرنگارتوسعه ایرانی- رئیس اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای ساری از عملیات 
بهسازی و آســفالت راه روستایی »پلسک« این 
شهرستان به طول 1200 متر با صرف اعتباری 

بالغ بر 2 میلیارد تومان خبر داد.
ســید علی صادقی ضمن اعام خبر فوق در 
جمع خبرنگاران، به بهســازی و ایمن ســازی 
محورهای مرکز استان اشاره و خاطرنشان کرد: 
خوشــبختانه با تاش و پیگیری های مســتمر 
مسئولین ذیربط اقدامات بسیار گسترده ای در 
زمینه بهسازی راه های روستایی در شهرستان 
ساری در دست اجرا بوده که امیدواریم این تاش 
ها با همیاری و تعامل به بار بنشــیند تا شــاهد 
ایجاد راه های دسترســی ایمن و مناسب برای 

روستاییان باشیم.

استانها

 ســنندج – گاله فرهادی،خبرنگارتوســعه ایرانی- 
مهندس محمد فرهاد مدیرعامل شــرکت آبفا کردستان 
ضمن بازدید از طــرح تصفیه خانه آب اضطراری شــهر 
مریوان دســتورات الزم جهت تکمیل فاز 2 طرح مذکور 

را صادر نمود.
در این بازدید که شالپوش معاون بهره برداری و توسعه 
آب شرکت هم حضور داشت برنامه ریزی مورد نیاز برای به 

اتمام رساندن این طرح صورت گرفت.
مهندس فرهاد در این بازدید گفت: ساخت تصفیه خانه 
اضطراری آب شهر مریوان به عنوان بخشی از طرح آبرسانی 
اضطراری به این شهرســتان از محل سد گاران با ظرفیت 

تصفیه 250 لیتر در ثانیه انجام می شود.
وی افزود: این تصفیه خانه شــامل ایستگاه پمپاژ آب 
خام و آب تصفیه شــده، 5 واحد فیلتر شنی، مخزن یکصد 
مترمکعبی، ساختمان تابلوبرق و  نگهبانی و محوطه سازی 

و ساختمان مواد شیمیایی است.
به گفته وی فاز اول این طرح با ظرفیت  80 لیتر در ثانیه 
در حال حاضر در مدار بهره برداری اســت و  فاز دوم آن نیز 
دارای 70 درصد پیشرفت است که با تکمیل فیلتر شنی و 
اتصال خط انتقال به بخشی از شبکه موجود این فاز هم به 
بهره برداری می رســد. مدیرعامل آبفا استان خاطرنشان 
کرد: تصفیه خانه آب اضطراری شــهر مریــوان آب مورد 
نیاز  محات شــرق، شــهرک کوثر، موســک 2، شهرک 
زیبا، پادگان عبادت، دارســیران 1 و 2، بهاران فاز 1 و 2 را 
تامین می کند. مدیرعامل آبفا کردستان در ادامه سبر به 
شهرستانهای مریوان و ســروآباد با حسن زارعی فرماندار 
ســروآباد دیدار و گزارشــی از پروژه های در حال اجرا و 
مسائل حوزه آب و فاضاب سروآباد ارائه نمود؛ ضمن آنکه 
خواستار حمایت های بیشتر دولت از شــرکت آبفا برای 
تامین اعتبارات این پروژه ها شــد. مهندس فرهاد در این 

جلسه اظهار کرد: پروژه تکمیل آبرسانی به سروآباد شامل 
ســاخت یک باب مخزن یکهزارمترمکعبی و خط انتقال و 
ایستگاه پمپاژ در حال اجرا است که با به مدار آمدن پروژه 
های مذکور تامین آب پایدار شهر انجام خواهد شد؛ ضمن 
آنکه مطالعات تامین آب بلندمدت شهرستان از محل سد 
آزاد در دست اقدام است. وی در خصوص موضوع ساماندهی 
فاضاب شهر و روستاهای این شهرستان نیز گفت: اگرچه 
شرکت آبفا تمام توان خود را برای این مهم بکار می گیرد 
اما نیازمند تامین اعتبارات الزم از سوی دولت با همراهی 
نمایندگان مجلس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
هســتیم. مدیرعامل آبفا کردستان با اشــاره به اینکه 86 
درصد جمعیت روستایی شهرستان تحت پوشش خدمات 
شرکت در بخش آب قرار دارند گفت: 20 روستای سروآباد 
در قالب طرح محرومیت زدایی با همکاری سپاه از آب شرب 
پایدار بهره مند خواهند شد که مهمترین بخش این پروژه، 

ریخان – دزلی است.
وی افزود: این پروژه) آبرسانی روستایی در قالب طرح 
محرومیت زدایی( در تمامی شهرستانهای استان در حال 
اجرا است و با قوت، تکمیل و اتمام آن طی بازه زمانی تعیین 

شده) 30 ماهه(را پیگیری می کنیم.
در این دیدار، فرماندار شهرســتان سروآباد نیز ضمن 
تقدیر از تاشــهای شــرکت آبفا برای خدمات رسانی به 
شهروندان بر ضرورت اهتمام بیشــتر برای اجرا و تکمیل 

پروژه های آب و فاضاب تاکید کرد.

   پیشرفت ۷۰ درصدی فاز دوم تصفیه خانه آب اضطراری مريوان

 همدان – مریم قاسمی،خبرنگارتوسعه ایرانی-سیدمحمد 
پوروخشوری خط  کشی معابر اصلی و فرعی سطح شهر را از 
عائم ترافیکی مهمی دانست که نقش بسزایی در کاهش سوانح 
رانندگی، ایمنی حمل ونقل، کانالیزه کردن حرکت ماشین ها و 

روان سازی ترافیک دارد.
پوروخشوری با اشاره به اجرای عملیات آسفالت معابر توسط 
گروه های مختلف شهرداری، افزود: مصمم هستیم خط کشی 
معابر اصلی را در سطح شهر آغاز کنیم، با توجه به تأکید شهردار 
در این خصوص، خط کشی هرشب یک محور و یک معبر اصلی 
به صورت پیوسته تا پایان شهریورماه در دستور کار اجرایی 
سازمان مدیریت و مهندســی شبکه حمل ونقل شهرداری 
قرار گرفته است. وی ازجمله اهداف خط کشی معابر را افزایش 
ضریب ایمنی کنترل ترافیک، تسهیل عبورومرور شهروندان و 
وسایل نقلیه، زیباسازی معابر شهری و فراهم کردن محورهای 
قابل رؤیت در طول شبانه روز برای رانندگان دانست که تأثیر 
انکارناپذیری در تردد قانونمنــد خودروها دارد که با توجه به 
اهمیت این موضوع روند انجام عملیات خط کشی ترافیکی 
در سطح معابر شهر تداوم خواهد یافت و تا پایان شهریورماه 
تمامی معابر اصلی شهر براساس برنامه ریزی زمان بندی شده، 

خط کشی خواهند شد.
پوروخشــوری در ادامه یکی دیگر از اقدامات ترافیکی در 
سطح شهر را ایمن سازی مدارس و بحث ایمنی و خط کشی 
مسیرها و معابر منتهی به ورودی مدارس عنوان و خاطرنشان 

کرد: ایمن ســازی مسیرها، ســوانح رانندگی دانش آموزان 
را به حداقل می رساند و در این راســتا به منظور تسهیل در 
رفت وآمد دانش آموزان و ایمنی آن ها در خیابان ها و معابر طبق 
سنوات گذشته خط کشی خطوط گذرگاه عابر پیاده و اجرای 
کف نوشته های احتیاطی و سایر اقدامات ایمن سازی محیط 
پیرامونی مدارس اجرا می شود که تا قبل از بازگشایی مدارس 
ادامه دارد. وی در ادامه عملیات خط کشی بهسازی و خط کشی 
ایستگاه های اتوبوس و تاکسی، سامان دهی و خط کشی معابر 
پیاده و آشکارسازی ســرعتکاه ها را از دیگر اقدامات سازمان 
برشمرد. رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل ونقل 
شهرداری در پایان از صبر و شکیبایی و همکاری شهروندان 
محترم در طول انجام عملیات خط کشــی قدردانی کرد و از 
رانندگان وسایل نقلیه درخواست کرد با حرکت بین خطوط 
و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سهم خود را در کاهش 

سوانح ترافیکی و ایمنی شهروندان ایفا کنند 

 رشت-خبرنگارتوســعه ایرانی-سفیر چین در ایران 
با اشاره به جایگاه گردشــگری و اقتصادی استان گیان 
در کشــور ایران، اضافه کرد: بنادری مانند کاسپین باید 
تبلیغات بیشتری برای شناخته شــدن داشته باشند و 
با توجه بــه ظرفیت های موجود شــرکت های چینی را 
برای حضور و سرمایه گذاری بیشــتر در گیان تشویق 

می کنیم.
چانگ هوآ، سفیر جمهوری خلق چین در ایران با هدف 
توسعه همکاری های دو کشور به ویژه در منطقه آزاد انزلی 
و در حوزه های ترانزیتی، تجاری و تولیدی از منطقه آزاد 

انزلی بازدید به عمل آورد.
وی بر لزوم توســعه هرچه بیشــتر روابط دو کشور 
تاکید کرد و با اشــاره به حمایت کشــور متبوع خود از 
حضور جمهوری اســامی ایران در ســازمان همکاری 
های شانگهای، گفت: دولت ایران از اهمیت زیادی برای 
توســعه همه جانبه روابط اقتصادی دو کشور برخوردار 
است و ایران از قدیم دارای جایگاه ویژه ای در جاده ابریشم 
بوده و امروزه نیز در طــرح یک کمربند - یک جاده نقش 

مهمی ایفا می کند.
ســفیر جمهوری خلق چین در ایران بــا بیان اینکه 
چین آماده تقویت همکاری با کشورهای در حال توسعه 
است، افزود: روند رو به رشد صادرات کاال توسط 15 هزار 
قطار باری به اروپا از چین در ســال گذشــته بیانگر عزم 

جدی دولت چین بوده و افزایش تعداد و میزان کاالهای 
صادراتی به اوراسیا در دستور کار این کشور قرار دارد.

چانگ هوآ، با اشاره به جایگاه گردشگری و اقتصادی 
استان گیان در کشــور ایران، اضافه کرد: بنادری مانند 
کاســپین باید تبلیغات بیشــتری برای شناخته شدن 
داشته باشــند و با توجه به ظرفیت های موجود شرکت 
های چینی را برای حضور و ســرمایه گذاری بیشتر در 

گیان تشویق می کنیم.
وی خواســتار حضور شــرکت های فعال در منطقه 
آزاد انزلی و مجتمع بندری کاســپین در نمایشگاه های 
شانگهای شــده و اظهار کرد: لزوم توسعه هرچه بیشتر 
حمل و نقل ترکیبی و ضرورت اتصــال بنادر به راه آهن 
سراسری بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه با راه اندازی راه 
آهن رشت به انزلی عاوه بر افزایش ترانزیت کاال، زمینه 

های رونق اقتصادی در گیان نیز فراهم می شود

     شرکت های چینی را برای سرمايه گذاری
 در گیالن تشويق می کنیم

    انجام خط کشی
 معابر اصلی سطح شهر همدان

خبرخبر

 اصفهان-  خبرنگارتوسعه ایرانی-فرمانده انتظامی استان 
از کشف 9 هزار و 841 کیلوگرم انواع مواد مخدر از ابتدای سال 
جاری تاکنون در عملیات ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر 

استان خبر داد.
ســردار »محمدرضا میرحیدری« بیان داشت: از ابتدای 
ســال جاری تاکنون 9 هزار و 841 کیلوگرم انواع مواد مخدر 
توسط ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی 

استان اصفهان در سطح استان کشف شده است.
وی ادامه داد: با اســتقرار و کنتــرل محورها و همچنین 

پاکســازی 223 منطقه آلوده، در مجموع 2 تن و 700 کیلو 
انواع موادمخدر در تیرماه سال جاری کشف شد.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با بیــان اینکه در این 
خصوص 31 سوداگر مرگ دســتگیر، 40 دستگاه خودروی 
سواری و 4 دستگاه موتورسیکلت توقیف شدند، اظهار داشت: 
در این راستا 808 خرده فروش موادمخدر در سطح استان نیز 
دستگیر و پس از تشــکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني 

به مرجع قضائي معرفی شدند. ســردار میرحیدری با اعام 
آمادگی پلیس در خصوص مشاوره به معتادان برای بازپروری 
و درمان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش توزیع موادمخدر 
صنعتی و توطئه بیگانگان، خانــواده ها و جوانان باید بیش از 
پیش  هوشیار باشــند و در صورت مشاهده استعمال و خرید 
و فروش موادمخدر، موضوع  را از طریق سامانه تلفنی 110 یا 

ستاد خبری پلیس مبارزه با مواد مخدر اطاع دهند.

کشف 2 تن و ۷۰۰ کیلو مواد افیونی در اصفهان


