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 تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوســعه ایرانــی- ۶ 
طرح آبی با اعتبار ۹۳۵ میلیارد تومان و اشــتغالزایی ۲ 

هزار نفری در آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید.
  این طرح ها شــامل بهره بــرداری از ۷۰۰ هکتار از 
شبکه آبیاری اراضی بهبود سد قلعه چای با ۸۱۰ میلیارد 
ریال اعتبار، آب اندازی ۵۰۰ هکتار از شــبکه پایاب سد 
آیدوغموش با اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریال، مخزن ۱۰ هزار 
متر مکعبی با اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال، سیستم حفاظت 
هوشمند تاسیســات آبرســانی با اعتبار ۳۵۰ میلیارد 

ریال، جایگزینی ۲۶.۵ کیلومتر خط لوله ۲۰۰۰ فوالدی 
جایگزین به جای خط لوله فرسوده بتنی بین مخزن ۴ و 
۵ و اتصال به خط اصلی با اعتباری بالغ بر ۷۵۰۰ میلیارد 
ریال و بهره برداری از ساختمان بهره برداری و نگهداری 
از تأسیسات آبرســانی تبریز با اعتبار ۹۰ میلیارد ریال 

است.
 مدیر عامل آب منطقه ای آذربایجان شــرقی اظهار 
کرد: شــبکه آیدوغموش جزو طرح هایی اســت که با 
توجه ویژه وزارت نیرو به عنوان طــرح های اولویت دار 

تعیین شــده و چهار پروژه نیز مربوط به خط آبرســانی 
تبریز هستند.

 یوسف غفارزاده اعالم کرد: همزمان با آب اندازی ۵۰۰ 
هکتار از اراضی شــبکه آیدوغمــوش، عملیات اجرایی 
۸۰۰ هکتار از اراضی شــبکه پایاب نیز در واحد عمرانی 
داشکسن توسط سرمایه گذار بخش خصوصی آغاز شد.

 وی از ایجــاد اشــتغال بــرای ۵۰۰ نفر در شــبکه 
آیدوغموش، ۱۲۰ نفر در پروژه های خط آبرسانی و ۲۵۰ 

نفر در سد قلعه چای خبر داد

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوســعه ایرانــی  دکتر 
داودی  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری آذربایجان 
شرقی با اشاره به مهار آتش ســوزی جنگل های ارسباران 
در منطقه اوغلی خداآفریــن ، گفت:  لکه گیری این منطقه 

انجام و این عملیات پایان یافت.
 ســیروس داودی، در گفت و گوی خبری با خبرنگاران 
با بیان اینکه علت این آتش ســوزی بی احتیاطی از سوی 
گردشگران بود، افزود: این حادثه در سطح حدود ۱۰ هکتار 

از منطقه »اوغلی« شهرســتان خداآفرین روی داد و در ۲ 
مرحله آتش سوزی مهار شد.

 وی اظهار داشــت: بیشــترین میزان آتش سوزی در 
درختچه زارهــا و مراتع این منطقــه روی داده بود و آتش 
سوزی در جنگل کمتر بود که با تالش پنج گروه ۳۵ نفری 
از نیروی های این اداره کل، یک گروه از نیروهای بسیجی، 
مردم محلی و نیروهای ســایر ادارات و ارگان ها مهار آتش 

سوزی و لکه گیری این مناطق انجام شد.

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی 
گفت: هم اکنون نیز تالش می شــود برای اطمینان خاطر 
بیشــتر از طریق پایگاه کالله و با استفاده از بالگرد آبگیری 

بسکت از رودخانه ارس انجام و در محل حادثه خالی شود.
 داودی، از گردشــگران خواســت در ســفر به مناطق 
جنگلی، مراتع و درختچه زارها تا حد امکان از روشن کردن 
آتش خودداری کنند و در غیر اینصورت از خاموش کردن 

آتش و ته سیگارهای خود اطمینان حاصل کنند

    افتتاح ۶ طرح آبی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با اعتبار ۹۳۵ میلیارد تومان

   آتش سوزی خداآفرین اطفاء شد

خبر

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی-درمانگاه تخصصی تامین 
اجتماعی  دولت آباد با حضور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی افتتاح شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان گفــت : درمانگاه تخصصی 
تامین اجتماعی  دولــت آباد در متراژ ۲ هزار و ۷۷۰ متر مربع در ســه طبقه با 

اعتباری نزدیک به ۷۰ میلیار د تومان  ساخته و به بهره برداری می رسد.
دکتر محمد رجالی در مراســم افتتاح درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی 
دولت آباد اظهار داشت: درمانگاه از خردادماه بشــکل پایلوت به بهره برداری 

رسید و روزانه بالغ بر ۷۰بیمار ویزیت می شوند.
وی با بیان اینکه این درمانگاه ظرفیت پذیرش یک  هزار بیمار را دارد، ادامه 

داد: درمانگاه مجهز به پزشــک عمومی، متخصص اطفال، کارشناس مامایی، 
دندانپزشک، کارشناس آزمایشگاه، پرستاری و داروسازی است.

مدیر درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی دولت آباد جمعیت بیمه شدگان 
این منطقه را ۴۰ هزار نفر اعالم کرد و گفت: پیش بینی  می شود  حدود ۸۳ هزار 

بیمه شده به همراه افراد تبعه خارجی دریافت کننده خدمات درمانی باشند.
وی تصریح کرد: کلنگ احداث درمانگاه از فروردین ۹۸ بر زمین زده شد و 

خردادماه امسال به بهره برداری رسید.
دکتر رجالی گفــت: این درمانــگاه از واحد داروخانه، آزمایشــگاه، واحد 

پرستاری، تزریقات، بستری موقت،  پانسمان و اتاق احیا تشکیل شده است.

با حضور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی؛

درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی  دولت آباد  افتتاح شد

نــی،   گرگان-مهنازمحمدزما
خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیر عامل 
شرکت توزیع برق گلســتان گفت: 

مشــترکین برق خانگی اســتان به 
دلیــل الگوی صحیح مصــرف ، ۴۰ 
میلیارد تومــان تخفیــف گرفتند.

موسوی در مورد نداشتن خاموشی 
در تابســتان امســال گفت: یکی از 
دالیل این موضوع، دادن تشویقی به 

مشترکین خانگی بود به این شکل که 
هر مشترک خانگی که امسال نسبت 
به ســال گذشــته در الگوی مصرف 

خود کمتر مصرف کنــد به ازای هر 
کیلووات مصــرف کمتر ۵۰۰ تومان 
تخفیــف می گیرد.او گفــت: بر این 
اساس مشــترکین اســتان به دلیل 
همــکاری و الگــوی صحیح مصرف 
۴۰ میلیارد تومــان تخفیف گرفتند.

موســوی گفت:یکــی از مهمترین 
کار های عملیاتی وزارت برای کاهش 
خاموشــی، روی کار آوردن نیروگاه 

جدید بود.
او گفت: امســال بــرای اولین بار 
همــه نیروگاه ها قبــل از زمان اوج 

مصرف تعمیر و وارد مدار شدند.
او همچنین در مورد مصوبه دولت 
برای پایین آوردن مصرف برق گفت: 
ادارات در ســاعات اداری ۳۰ درصد 
و در ســاعات غیر اداری ۶۰ درصد 
در مصرف برق صرفــه جویی کردند 
که بــه پایداری برق امســال کمک 
شایانی کرده است.این مقام مسئول 
می گوید: کشــاورزان هم با خاموش 
کردن ۳ ســاعته چاه کشاورزی در 
ســاعات اوج مصرف با شرکت برق 
اســتان همکاری کردند تا ما بتوانیم 
به هم اســتانی ها به موقع سرویس 

رسانی کرده و دچار خاموشی نشویم.
موســوی گفت:مدیریــت مصرف 
مختص تابســتان نیســت و باید در 
تمام فصول ســال مدیریت مصرف 
داشته باشــیم تا این ســرمایه ملی 
هدر نــرود.او در مــورد برنامه های 
این شــرکت در ۶ ماهه دوم ســال 
گفت: مقرر است از مهرماه سرویس 
تجهیزات و اصالح زیرســاخت ها و 
شبکه ها انجام شود تا برای تابستان 

سال آینده آماده شوند

مدیر عامل شرکت توزیع 
برق گلستان گفت: 

مشترکین برق خانگی 
استان به دلیل الگوی 

صحیح مصرف ، ۴۰ میلیارد 
تومان تخفیف گرفتند.

  فراخوان ثبت نام خرید کاغذ 
برای ناشران استان کرمانشاه

کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
در راســتای حمایت هــای راهبــردی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی از تولید کاغذ داخلی، 
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی طی تفاهم نامه ای بــا کارخانه کاغذ 
مازندران اقــدام به خرید کاغــذ داخلی کرده 
اســت. علی صفدری مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان کرمانشاه با اعالم این خبر گفت: 
ناشران متقاضی خرید ، در راستای حمایت های 
راهبردی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی از 
تولید کاغذ داخلی، معاونت امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی طی تفاهم نامه ای با 
کارخانه کاغذ مازندران اقــدام به خرید کاغذ 
داخلی کرده اســت. به گــزارش میلکان؛ علی 
صفدری مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
استان کرمانشاه با اعالم این خبر گفت: ناشران 
متقاضی خرید کاغــذ داخلی پس از مراجعه به 
سامانه توزیع کاغذ به نشانی paperds.ir از 
فهرست درخواست ها، صفحه پیش از ثبت نام 
را تکمیل و درخواست خود را ثبت کنند و پس 
از تحویل کاغذ از سوی کارخانه کاغذ مازندران 

نسبت به صدور حواله اقدام خواهد شد.
        

 شهردار سنندج:
 دیدگاه شهرداری سنندج

 در اجرای پروژه ها سرمایه 
گذاری و تولید ثروت است

 ســنندج -  گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-شــهردار ســنندج گفــت: دیــدگاه 
شهرداری سنندج در اجرای پروژه ها توجه به 

مولفه مهم سرمایه گذاری و تولید ثروت است.
سیدانور رشــیدی در دیدار اعضای شورای 
شهر سنندج با معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتاندار کردســتان اظهار کرد: بــا توجه به 
اهمیت ســرمایه گذاری در توسعه شهر، پروژه 
پارک نیشتمان به مساحت ۲۰ هکتار به مدت 
۲۰ ســال از منابع طبیعی احاله مدیریت شده 
و فراخوان برای انجــام کار مطالعاتی آن انجام 

شده است.
وی خاطرنشــان کرد: مشــاور ایــن پروژه 
انتخاب شده و بعد از انجام کار مطالعاتی، بسته 
ســرمایه گذاری آن آماده و فراخــوان انتخاب 

سرمایه گذار منتشر می شود.
شــهردار ســنندج گفت: پارک معلم نیز با 
مالکیت شــهرداری دیگر مورد سرمایه گذاری 
است که در مساحت ۳.۳ دهم هکتار در ورودی 
سنندج به ســمت سقز واقع اســت که مشاور 
پروژه مشــخص شــده و قرارداد آن نیز منعقد 

شده است.
        

نفت سپاهان در خدمت زائرین 
اربعین حسینی

اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-طرح تکریم از زائرین اربعین حســینی 
همزمان با ایام اربعین ســاالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل حسین )ع( از روز جمعه ۱۸ شهریور 
ماه آغاز شــد.  این  طرح  توســط شرکت نفت 
ســپاهان و  شــرکت کیمیا اســپیدی  قشم 
)شــرکت توزیع کننده محصوالت اسپیدی( 
در دو منطقه از جاده اربعین)اســتان همدان 
و استان کرمانشــاه( و با هدف ارائه خدمات به 
خودرو های زائرین گرامی  از روز جمعه اجرایی 
شده است. در این طرح عالوه بر توزیع روانکار 
دیزلی و بنزینی با قیمت مصوب،تعویض روانکار 
اسپیدی نیز در موکب ها بصورت رایگان صورت 
می پذیــرد و زائریــن محترم بــا اقالمی نظیر 
دستمال کاغذی اسپیدی و تی شرت اسپیدی 
جهت زیارت  حرم  حضرت اباعبداهلل حســین 

)ع( و مراسم اربعین بدرقه می گردند.

استانها

ســاوه -  مژگان زمانی،خبرنگارتوسعه ایرانی-معاون 
اداری و مالی شهردار ســاوه گفت: صنایع بزرگی در این 
شهرستان مســتقر هســتند بنابراین باید ارزش افزوده 
آنها به نفع توســعه، آبادانی و جبران کمبودهای زیست 

محیطی و آلودگی هوای این شهر صرف شود.
مهندس مهدی صفا خلج بیان داشت: بر اساس تبصره 
۱ ماده ۳۸ قانــون مالیات بر ارزش افــزوده، واحد های 
تولیدی که آالینده محیط زیســت محسوب می شوند و 
استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت 

نمی کنند، مشمول این قانون می شوند.

وی ادامه داد: بنابر تشخیص و اعالم سازمان حفاظت 
محیط زیست عالوه بر عوارض متعلقه مشمول پرداخت 
یک در صد از قیمت فروش بــه عنوان عوارض آالیندگی 

می شوند.
وی تصریح کرد: ایــن عوارض با اولویــت طرح های 
عمرانی و بــه ویژه طرح هایــی که در شــهر ها مرتبط با 
مباحث زیست محیطی هستند، جزو الزام هایی است که 

باید رعالیت شود.
صفا خلج اظهار داشت: استفاده شهرهایی مانند اراک 
از عوارض آالینده موجب گردیده که این شهر هم اکنون 

حدود پنج برابر بیشتر از ساوه ارزش افزوده دریافت کند 
و این در حالی است که شهر ســاوه بیشترین پیامد های 
صنایع مانند ایجاد بیش از ۲۰ منطقه حاشــیه نشین را 

متحمل شده است.
وی یادآور شــد: متاسفانه اتفاقات ســنوات گذشته 
موجب گردیده تا صنایع آالینده این شهرستان شناسایی 
نشده اند لذا تحقق این مهم همکاری و پیگیری مسئوالن 
شهرســتان را می طلبد تا با بازگشت این عوارض به شهر 
صرف ایجاد فضای ســبز، مبلمان و ترافیک شــهری و 

محیط زیست ساوه شود.

معاون اداری و مالی شهرداری ساوه :

بهره مندی از عوارض آالیندگی حق ساوه است

   تخفیف ۴۰ میلیارد تومانی به مشترکین برق گلستانی


