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 کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوســعه ایرانی-رئیــس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت : در 
هفته دولت ۲۲ طرح و پروژه ایجادی و یا توسعه ای سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اعتباری بیش از 

۵۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
محسن دارابی رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمانشــاه گفت : طرح های توســعه ای و ایجادی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای ۴۸۳ فرصت 

شغلی به وجود آورده است.
وی از مهمترین طرح هایی کــه در هفته دولت به بهره 
برداری رسید را واحد تولیدی سیم مفتول فوالدی اورمان 
در شهرک صنعتی کرمانشاه با اعتبار ۱۷۰ میلیارد تومان و 

اشتغالزایی ۱۰۵ نفر عنوان کرد.
دارابی به بهره برداری از واحد تولیدی المپ “ال ای دی” 
کنگاور با اشتغال ۳۹ نفر، تولید و بســته بندی قند و شکر 
شهرک صنعتی دالهو با اشتغال ۱۶ نفر، ۲ واحد تولید انواع 
محصوالت بتنی اشــتغال۱۷ نفر، واحد تولید بتن سیال با 
اشــتغال ۱۲ نفر، واحدتولید مخازن و تریلر با اشتغال ۱۰ 
نفر، واحد تولید گرانول بازیافتی از پلی اتیلن با اشــتغال ۶ 
نفر، واحد تولیدی بســته بندی انواع مواد شوینده و پاک 
کننده صنعتی با اشتغال چهار نفر، واحد تولید جعبه باتری 
با اشتغال ۱۵ نفر، واحد ظروف یکبار مصرف آلمینیومی با 
اشتغال ۱۲ نفر، واحد تولید گلسیرین و اسید چرب از روغن 
با اشــتغال ۱۴ نفر، واحد تولید کود آلی با اشتغال سه نفر و 

در پایان واحد تولیدی دســتمال کاغذی با اشتغال ۱۵ نفر 
در هفته دولت اشاره کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن، تجارت استان کرمانشاه 
به بهره برداری از طرح های توســعه ای واحد های تولیدی 
اتان در هفته دولت اشــاره کرد و یکی از مهم ترین آن ها را 
طرح توسعه کاشی بیستون با اعتبار ۱۷۰ میلیارد تومان و 

اشتغال زایی ۱۰۰ نفر اعالم کرد.
دارابی به طرح توسعه کارخانه شن و ماسه و پودر سنگ 
شرکت توســعه فرمان غرب با اعتبار ۱۴۰ میلیارد تومان و 
اشتغالزایی ۷۰ نفر اشــاره کرد گفت: طرح توسعه ۲ واحد 
تولیدی کاغذ ســیگار روکش ده با اشــتغال سه نفر، طرح 
تولید انواع ماشــین پخت اشــتغال ۲ نفر، واحد انواع دانه 

و میوه آجیلی و فراورده شــده اشتغال ســه نفر و کارخانه 
خوراک دام و طیور کنسانتره با اشــغال هشت نفر از جمله 

دیگر طرح های توسعه ای هفته دولت این سازمان است .

ســنندج – گالله فرهادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-به 
مناســبت گرامیداشــت هفته دولت ۶روســتا و ۸ واحد 
صنعتی در شهرستان بیجاربه شبکه سراسری گاز طبیعی 

متصل شدند.
به مناسبت گرامیداشــت هفته دولت مراسم افتتاخیه 
۱۴ پروژه گازرسانی در شهرســتان بیجار با حضور مهدی 
رمضانــی معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار 
کردســتان ، علیرضا زندیان نماینده مردم شریف بیجار در 
مجلش شورای اسالمی ، احمد رضا قاسمی فرماندار ، احمد 
فعله گری مدیر عامل شــرکت گاز استان ، حجت االسالم 
خورشیدی امام جمعه شهرستان بیجار، و مسئوالن ادارات 
این شهرســتان و اهالی محلی در روستای تازه کند معدن 

برگزار گردید .

احمــد فعله گری مدیــر عامل در آئیــن افتتاحیه این 
پروژه ها ضمن تبریک هفته دولت بر تالش گران و زحمت 
کشان عرصه ارائه خدمات ، اظهار داشت : مجموعه شرکت 
گاز استان کردســتان تمام ســعی و تالش خود را به این 
موضوع معطوف داشــته تا هر چه زودتر تمامی روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار را به شبکه سراســری گاز طبیعی متصل 
نموده تا روســتائیان دغدغه ای برای تامین گرمای منازل 
خود نداشته باشند و همچنین راه توسعه مشاغل خانگی و 
کارگاه های کوچک هم که نیاز به تامین ســوخت مطمئن 

دارد نیز هموار گردد.
وی افزود : از تعداد ۲۲۴ روســتای شهرستان بیجار که 
قابلیت گازرســانی دارند تا فبل از هفته دولت ۲۰۰ روستا 
جزء مصرف کنندگان گاز طبیعی بودند که با ۶ روســتای 

افتتاح شده تعداد روســتاهای برخوردار از گاز طبیعی به 
۲۰۶ مورد افزایش می یابد .

در ادامه فعله گری اظهار داشت : در حال حاضر ضریب 
گاز طبیعی در جمعیت شهری بیجار ۱۰۰ درصد و ضریب 
نفوذ گاز طبیعی در جمعیت روســتایی این شهرســتان با 

احتساب ۶ روستای گازدار شده به ۹۸ درصد می رسد.
این مقام مسئول در مورد طرح های افتتاح شده چنین 
توضیح داد : برای گازرسانی به ۶ روستای قره بالغ میانکوه 
، باباکرم ، تاره کند معدن ، چهل امیران بابارشــانی و دولت 
یار و ۸ واحد صنعتی جمعا ۳۵ هزار متر لوله گذاری صورت 

گرفته است و تعداد ۹۳ علمک نصب شده است .
فعله گــری در ادامه افــزود : برای اتمام ایــن پروژه ها 
فقط در بخش تامین کاال و اجــراء ۹۰ میلیارد ریال هرینه 

شده که با احتساب ســایر هزینه ها ازجمله هزینه تحصیل 
اراضی و رضایت معارضین این رقم به بیش از ۱۱۰ میلیارد 

افزایش می یابد.
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در پایان سخنان 
خود به میزان اشتغال زایی طرح های گازرسانی اشاره کرد و 
گفت : برای عملیات گازرســانی در این پروژه ها در سالی 
که توســط مقام معظم رهبری آنرا سال تولید دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین نام گذاری فرمودند برای ۵۵ نفر اشتغال 

زایی ایجاد شده است .

  بهره برداری از ۲۲ طرح و پروژه ایجادی و   توسعه ای سازمان صمت کرمانشاه

به مناسبت هفته دولت انجام شد ؛
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شــیراز –توانایی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-مدیرکل محیط زیست استان 
فارس گفت: تاالب ها ویژه اعتبار دارد 
و با برنامه زمان بنــدی کوتاه مدت با 

جدیت احیای آنها دنبال می شود.
عطا پورشیرزاد درنشست خبری 
با اشاره به وضعیت بحران آب و محیط 
زیست در استان اظهارداشت: بحران 
آب ناشــی از بی توجهــی به محیط 

زیســت اســت که تاثیر خــود را در 
کشاورزی گذاشته اســت اگر امروز 
تاالب ها خشــک شــدند تاثیرش بر  
زندگی ساکنان اطراف تاالب ها خود 
را نشان داده و معیشت خود را از دست 

دادند.
وی بــا بیــان اینکــه مجموعه 
مدیریتی اســتان برای نجات محیط 
زیســت و کم کردن از معضالت برای 

آینده تالش دارد برنامه افق نگر داشته 
باشــد، گفت: امروز این انســجام و 
هماهنگی در اســتان وجود دارد اما 
چون حل مشکالت زمانبر است باید 

برنامه داشته و افق نگر باشیم.
مدیرکل محیط زیســت استان 
فارس با بیان اینکــه احیای تاالب ها 
به صورت دقیق تر و فنی تر در دستور 
کار قرار گرفته اســت، افزود: تکالیف 

دستگاه ها احصا و زمان بندی شده تا 
هر دستگاه بنا بر آنچه موظف است که 

به این تکالیف عمل کند.
پورشــیرزاد با بیان اینکه تاالب ها 
ویژه اعتبار دارد و با برنامه زمان بندی 
کوتاه مدت با جدیت احیای آنها دنبال 
می شود، عنوان کرد: این موضوع جدا 
از دیگر برنامه هــا و طرح  های محیط 
زیست اســت همچنین در راستای 

برنامه محور بودن طرح هایی نیز ارائه 
شده و در صحبت با رئیس کمیسیون 

کشاورزی مجلس پیشنهاد دادیم.
مدیرکل محیط زیســت استان 
فارس افــزود: از جملــه این طرح ها 
راه انــدازی مرکــز پایش ســالمت 
و بهداشــت محیط زیســت شهری 
که برای شیراز بســیار ضروری است 
چون با افزایش جمعیت این ضرورت 
بیشــتری دارد همچنین راه اندازی 
سامانه پایش آلودگی هوای شیراز نیز 

مورد توجه است.
وی با اشــاره به دیگــر طرح های 
پیشــنهادی تصریح کــرد: معرفی 
اکوپارک میانکتل تــا ظرفیت های 
گردشــگری اقتصادی و پژوهشی در 
آن مورد استفاده قرار گیرد همچنین 
احیای جمعیت آهــو در پارک ملی 
بختگان از دیگر موارد مورد نظر است.

پورشــیرزاد با بیان اینکه طرح ها 
فقط روی کاغذ نیست برنامه و اعتبار 
هم پیش بینی شده است، تاکید کرد: 
معتقدیم برای حفاظت محیط زیست 
باید در سطح استان بتوانیم حرکتی 
نو ایجاد کنیم . اتفــاق دیگر که برای 
اولین بار رخ داده راه اندازی مدرســه 
محیط بانی است که با توجه به ظرفیت 
و بســتر اســتان فارس این استان به 
عنــوان پایلوت انتخاب شــده که در 
مهرماه مدرســه محیط بانی افتتاح 

می  شود.
مدیرکل محیط زیســت استان 
فارس همچنین به راه اندازی پویش 
هر روز یک زباله از زمین برداریم اشاره 
کرد و گفت: این پویش در راســتای 
سالمت محیط زیست مردم راه اندازی 

شده و در همه استان رخ دهد.
قاســم نهاوندی؛ معــاون محیط 
زیست استان فارس نیز در این جلسه 
با اشاره به انتقال صنایع آالینده ها از 
شیراز گفت: ۴ صنعت بزرگ بنا بوده 
که منتقل شــود؛ کارخانه ریشمک 
اکنون کامال منتقل شــده، کارخانه 
پشم و شیشه تا آخر امســال باید به 

منطقه ویژه انتقال پیدا کند.

مدیرکل محیط زیست 
استان فارس گفت: تاالب ها 

ویژه اعتبار دارد و با برنامه 
زمان بندی کوتاه مدت با 
جدیت احیای آنها دنبال 

می شود.

کشف و ضبط یک دستگاه 
فلزیاب در شهرستان اسکو

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی آذربایجان شرقی از کشف و ضبط 

یک دستگاه فلزیاب در شهرستان اسکو خبر داد.
 ، سرهنگ کاظم داداشی   ضمن اعالم این خبر 
گفت: »به دنبال گزارشات مردمی مبنی بر تردد 
خودرو مشکوک در اراضی روستای آمقان از توابع 
شهرستان اسکو، طی عملیاتی جامع نیروی یگان 
حفاظت شهرستان با شناسایی محل مورد نظر و 
حضور در منطقه از انجام حفاری جلوگیری کرد.«
 فرمانده یــگان حفاظــت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی ادامه 
داد: »طی این عملیات که بــا همکاری نیروهای 
سپاه پاسداران شهرستان در اراضی روستای آمقان 
انجام شد، یک دســتگاه فلزیاب از خودرو مذکور 
کشف و دو نفر به عنوان عامل حفاری غیر مجاز به 
همراه سایر ابزار آالت حفاری غیر مجاز به مراجع 

قانونی داللت داده شدند.«
 داداشی خاطر نشــان کرد: »هم استانی های 
محترم می توانند در صورت مشــاهده هرگونه 
تخلف در حوزه میراث فرهنگی، مراتب را با تماس 
شماره ۰۹۶۶۲، مرکز پیام یگان حفاظت وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 

کشور، اطالع دهند.«
       

 آمادگی تاسیسات گردشگری 
 کردستان برای ارائه خدمات 

به زائران اربعین
ســنندج – گالله فرهادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی کردســتان از آمادگی صد درصدی 
تاسیسات گردشگری اســتان  برای ارائه خدمات  
مطلوب و شایسته به زائران اربعین حسینی خبر داد.
یعقوب گویلیان در این بــاره گفت: »با توجه به 
مشرف شدن زائران حسینی از مرز باشماق مریوان 
به عتبات عالیــات، طرح ویژه نظــارت و بازدید از 

تاسیسات گردشگری استان آغاز شده است.«
مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی کردستان اظهار کرد: »کلیه تاسیسات 
گردشگری اســتان اعم از هتل ها، خانه مسافرها، 
مهمانپذیرها، مجتمع هــای خدماتی بین راهی، 
اقامتگاه های بوم گردی، دفاتر خدمات مسافرتی 
و  که در مسیر تردد کاروان های زیارتی واقع شده، 
توسط تیم های نظارتی این اداره کل و ادارات مرتبط 

مورد بازدید قرار گرفته است.«
او هدف از این بازدیدها را بهبود ســطح کیفی 
خدمات دهی به زائران و گردشگران عنوان کرد و 
افزود: »نظارت و بازرسی از تاسیسات گردشگری 
اســتان تا یک هفته پس از ایام اربعین به صورت 
مستمر ادامه دارد و در صورت عدم رعایت ضوابط، 
با واحدهــای متخلف برابر قانــون برخورد جدی 

خواهد شد.«
       

 مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای ایالم:

 حجم ذخیره آب سد ایالم 
به ۲۳ میلیون مترمکعب رسید

 ایالم -اکرم چرخ انداز،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم گفت: حجم 
مخزن آب سد ایالم در تراز نرمال حدود ۶۱ میلیون 
مترمکعب اســت که هم اکنون بــه ۲۳ میلیون 

مترمکعب رسیده است.
علی پوراحمد مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
ایالم اظهار داشــت: حجم مخزن آب سد ایالم در 
تراز نرمال حدود ۶۱ میلیون مترمکعب است که 
هم اکنون به ۲۳ میلیون مترمکعب رسیده، یعنی 

حدود ۳۷ درصدحجم مخزن هم اکنون پر است.
وی افزود: هم اکنون به میزان ۱۵ متر آب دریاچه 
نسبت به شرایط نرمال افت کرده این ۱۵ متر معادل 
۳۷ میلیون مترمکعب است که حدود ۶۳ درصد 

حجم دریاچه است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم عنوان 
کرد: منابع تغذیه ســد ایالم امسال به پایین ترین 

سطح خود رسیده است.
وی ادامه: شاخه »اما« یکی ازسه شاخه ای است 
که منتهی به سد ایالم می شود، متاسفانه حدود ۹۰ 
درصد این شاخه ها کاهش آب دهی نسبت به بلند 

مدت داشته است.

استانها

 کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوســعه ایرانی - معاون 
بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی اســتان کرمانشاه از 
خدمت رسانی ۱۷ مرکز جامع ســالمت در این استان به 

زائران اربعین خبر داد.
ابراهیم شکیبا معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
استان کرمانشاه با اشاره به اینکه امسال استان کرمانشاه 
در مرز خســروی پذیرای زائرین اربعین حسینی است، 
گفت :  از ورودی به اســتان کرمانشاه تا مرز خسروی ۱۷ 
مرکز جامع سالمت مجهز، آماده خدمت به صورت شبانه 

روزی هستند.
وی افزود: ۴۹۶ پزشــک، نیروی بهداشتی در فاز اول 
اعزام می شــوند و در فاز دوم ۳۰۰ نفــر دیگر در صورت 

افزایش تردد زائرین بر حسب نیاز فراخوان خواهند شد.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی استان 
کرمانشاه تصریح کرد: در مرز خسروی یک مرکز به صورت 
کانکس و اتاق ســرد برای بیمارانی که دچار گرمازدگی 

شوند و نیاز به درمان دارند، ایجاد کرده ایم.
شــکیبا ادامه داد: در مرکز خدمات جامع ســالمت 
خسروی پزشــک، آزمایشــگاه برای آزمایش نمونه ها، 
آزمایشــگاه آب، داروخانه، ماما و چند تخت بیمارستانی 
برای بیمارانی که نیاز به مراقبت دارند، آماده ارائه خدمت 

به زائران است.
وی بیان کرد: چهار پایگاه در پایانه مرز خسروی وجود 
دارد که ۲ پایگاه برای رفت و ۲ پایگاه برای برگشت زائرین 

آماده شده و مراقبین سالمت به صورت چشمی افرادی را 
که نیاز به ارائه خدمت دارند کنترل می کنند.

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی استان 
کرمانشــاه گفت: ویزیت پزشــک و دارو برای بیماران و 
زوار اباعبداهلل حسین )ع( کاماًل رایگان و به صورت شبانه 

روزی است.
شکیبا اضافه کرد: شرایط بسیار خوبی در مرز خسروی 
در مورد دسترسی آسان به مرکز ارائه خدمات بهداشتی 

ایجاد شده است.
نظارت مستمر بر نظافت ســرویس های بهداشتی در 
پایانه مرزی خسروی و پمپ بنزین ها و رستوان هایی که 

در مسیر راه کربال قرار دارند، اعمال می شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان خبرداد؛

    خدمت رسانی ۱۷ مرکز جامع سالمت  به زائران اربعین در کرمانشاه  

استان  فارس، پایلوت راه اندازی مدرسه محیط بانی شد


