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 ایالم-اکرم چرخ انداز،خبرنگاتوسعه ایرانی-مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق ایالم گفت: ۳۳ پروژه برق رسانی 
هفته دولت با اعتبــار ۱۰۷ میلیارد تومان در نقاط مختلف 

استان به بهره برداری می رسد.
»ولی اهلل ناصری« بــا اعالم این خبر، اظهــار کرد: این 
طرح ها به منظور توسعه، بهبود، تقویت شبکه و برق رسانی 
به متقاضیان و همچنین ایجاد روشــنایی اجرا شده و برای 
اجرای این پروژه ها بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان هزینه شده 

اســت. وی با بیان اینکه این پروژه ها در مناطق شــهری و 
روســتایی در حوزه های تامین برق و اصالح بهینه شبکه 
روســتایی، انرژی های تجدیدپذیر و خورشیدی، توسعه 
اصالح برق شهری و برق رسانی به روستاها در سطح تمامی 
شهرستان های استان افتتاح می شــود، گفت: افتتاح ۷۳ 
نیروگاه خورشیدی خانگی ۵ کیلوواتی در سطح استان در 
راستای حمایت از درآمدزایی خانوارهای کم برخوردار و با 
سرمایه گذاری خانوارها و تسهیالت بانکی، برق رسانی به 

۲۱۰ خانوار عشایری و توسعه و احداث شبکه برق مسکن 
مهر شهرستان دهلران از جمله طرح های افتتاحی است.

ناصری با اشاره به پروژه های افتتاحی اربعین در استان 
نیز تصریح کرد: تامین روشنایی پارک بلوط و چغاسبز شهر 
ایالم، احداث خط ۲ مداره کردن شبکه یک مداره از محل 
پست تا پل زائر مهران – پست مهران تا پل زائر، تامین برق 
آبسردکن ها و مواکب مستقر در مرز، تامین برق موکب های 
شهرستان های ایالم، سیروان، دهلران و ایوان از جمله این 
پروژه ها است. وی گفت: توسعه، اصالح و بهینه سازی شبکه 
برق شهرستان های ایالم، آبدانان، بدره، چوار، چرداول، دره 
شهر، دهلران، سیروان، ملکشاهی، مهران و هلیالن از جمله 

پروژه هایی است که هفته دولت به بهره برداری می رسند.

اصفهان- مومنی-- خبرنگارتوســعه ایرانی مدیرعامل 
شــرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه گفت: در حال 
حاضر و با توجه بــه اینکه بخشــی از اتوبوس های ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان فرسوده هســتند، می توان گفت ۷۰ 
درصد این ناوگان امکانات الزم را بــرای جامعه توان خواه 

دارد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
ســید عباس روحانی اظهار کرد: مناسب سازی شهر برای 
توان خواهان یکی از پروژه هایی اســت کــه باید به صورت 

تدریجی و به طور کامل در سطح شهر برای جانبازان، افراد 
سالخورده و به طورکلی جامعه توان خواه اجرا شود.

او یکــی از وظایــف شــرکت واحــد اتوبوس رانی را 
مناسب ســازی اتوبوس ها بــرای این گروه ها دانســت و 
گفت: همــه اتوبوس هایی که تاکنون خریداری شــده و یا 
خرید آنها در دســتور کار قرار گرفته است، برای استفاده 
توان خواهان مناســب اســت. روحانی افزود: پایین بودن 
ارتفاع، برخــورداری از محلــی برای قــرار دادن ویلچر و 
کالســکه و مجهز شــدن اتوبوس به قابلیت تغییر ارتفاع از 

جمله اقدامات انجام شــده برای توانخواهاِن حرکتی است 
و برای ســایر توانخواهان نیز پروژه هایی تعریف شــده و 
در دستور کار قرار گرفته اســت. مدیرعامل شرکت واحد 
اتوبوس رانی اصفهان و حومه ادامه داد: در حال حاضر اگر 
فعالیت اتوبوس های فرســوده را نادیده بگیریم، می توانیم 
بگوییم ۱۰۰ درصد نــاوگان اتوبوس رانی جدید اصفهان از 
امکانات الزم برای استفاده توانخواهان برخوردار است. اما با 
توجه به اینکه هنوز اتوبوس های فرسوده در ناوگان فعالیت 

دارند، باید این میزان را ۷۰ درصد ارزیابی کرد. 

 افتتاح 33  پروژه برق رسانی ایالم در هفته دولت 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه خبر داد:

مناسب سازی 70 درصد از ناوگان اتوبوس رانی برای توان خواهان

خبر

 کرمانشــاه –کبودی،خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیر امــور آب و فاضالب 
شهرستان پاوه گفت: با وارد مدار بهره برداری شــدن مجدد چاه آب سرکران 
مشکل افت فشار و قطعی آب شرب شهرک های الحاقی به شهر پاوه با جمعیتی 

بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ نفر مرتفع شد.
 "ناطق نادری" با اعالم این خبر گفت: در اثر نقص فنی در تاسیسات چاه آب 
شرب سرکران که یکی از منابع تامین آب شرب چهار شهرک الحاقی به شهر پاوه 

است اهالی این شهرک ها با افت فشار و قطعی آب مواجه شدند.

وی به تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رفع مشکل موجود پرداخت 
و ادامه داد: با تعویض الکتروموتور شــناور ۱۱۰ کیلووات و ۵۰۰ متر کابل برق 
و تعویض ۲۴۰ متر از لوله آبده چاه آب سرکران، آب شرب اهالی چهار شهرک 

الحاقی به شهر پاوه با جمعیتی بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ نفر پایدار شد.
نادری ضمن تقدیر از ادارات هالل احمــر، راهداری و حمل و نقل جاده ای، 
شهرداری و ناحیه مقاومت بســیج پاوه بابت همکاری با امور آبفا شهرستان و 
آبرسانی سیار به شــهرک های الحاقی بر اهمیت حفظ و نگهداری از آب شرب 

به عنوان مایه حیات تاکید کرد و افزود: با توجه به شــرایط خشکسالی موجود 
ضروریست مشــترکین گرامی نســبت به صرفه جویی در مصرف آب اهتمام 

جدی داشته باشند.

اراک-صادقی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان مرکزی، اقدامات 
انجام شــده و برنامه های هدف برای 

تسهیل ســفرهای اربعین را تشریح 
کرد.

مهرداد جهانی با اشاره به اهمیت 
راه های اســتان در ســفرهای ایام 

اربعین حســینی بر تأمین ایمنی در 
محورهای مواصالتی تحت پوشــش 
تأکید کــرد و افــزود: از اوایل مرداد 
ماه ســال جاری ارتقــای ایمنی در 

مســیرهای منتهی به مرز مهران در 
دستور کار قرار گرفته است.

وی فراهم ساختن مسیری ایمن 
برای تردد زائران را مهم ترین اولویت 

در بیــن فعالیــت حــوزه راهداری 
برشمرد و گفت: آشکارسازی، ایمن 
ســازی نقاط پرتگاهی و مســتعد 
حادثه، ارتقــای روشــنایی، نصب 
انــواع تابلو و عالئم ایمنــی، نصب و 
تعمیر حفــاظ های ایمنی شــامل 
گاردریــل، هندریل و نیوجرســی و 
ایمن ســازی تقاطع های همسطح 
از جمله اقداماتی است که با اولویت 
ویژه در مســیرهای عبوری زائران 
توســط راهداران ســطح استان در 

حال اجراست.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی خاطرنشان 
کرد: با توجه به حجم باالی ترافیک 
پیش بینی شده در شــبکه راه های 
استان در ایام پیک سفرهای اربعین، 
اقدامات راهداری نهایتاً تا بیســتم 
شــهریور ماه تداوم خواهد داشــت 
تا تداخلی در ترافیــک راه ها ایجاد 

نشود.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی گفت: استان 
مرکزی دارای بیش از شــش هزار و 
۴۵۰ کیلومتر راه است که در مجموع 

حدود ۶۰۰ کیلومتر از این راه ها در 
مســیر تردد زائران اربعین حسینی 
قرار دارد کــه امیدواریم با تمهیدات 
اندیشیده شده و برنامه های تدوین 
شده و هم افزایی سایر دستگاه های 
اجرایی و خدمات رســان بتوانیم به 
نحو شایســته میزبان زائران بارگاه 
ملکوتی حضرت اباعبداهلل الحسین 

علیه السالم باشیم.

مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان مرکزی 
خاطرنشان کرد: با توجه به 
حجم باالی ترافیک پیش 

بینی شده در شبکه راه های 
استان در ایام پیک سفرهای 

اربعین، اقدامات راهداری 
نهایتاً تا بیستم شهریور 

ماه تداوم خواهد داشت تا 
تداخلی در ترافیک راه ها 

ایجاد نشود.

مسئول روابط عمومی و امور رسانه 
ای هیئت فوتبال استان؛

 انتخابات هیئت فوتبال 
آذربایجان شرقی به سالم ترین 

شکل ممکن برگزار شد

  تبریز-امیــد محمدزاده،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مســئول روابط عمومی و امور رســانه 
ای هیئت فوتبــال آذربایجان شــرقی گفت: 
مجمع انتخاباتی هیأت فوتبال استان، در سالن 
خاقانی اداره کل فرهنگ و ارشــاد آذربایجان 
شرقی برگزار شد که بر اســاس این انتخابات، 
جواد ششگالنی با ۲۹ رای از ۳۷ رأی مأخوذه، 
به سمت رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان 
شــرقی انتخاب و یاســر نجف زاده بــا ۸ رای 

نتوانست کرسی ریاست را برعهده بگیرد.
محمد رضا تقیون در گفتگو با خبرنگار ما با 
اعالم اینکه تمام ۳۷ عضو هیئت فوتبال که حق 
رأی داشتند در این جلســه حاضر بودند اظهار 
داشت: همچنین با رای مجمع، رحیم علمی با 
۲۸ رای بعنوان نایب رئیس اول، زهرا قمی با ۲۹ 
رای بعنوان نائب رئیس بانــوان، محمد نظامی 
بعنوان نماینده شهرستان ها با ۲۰ رای و کریم 
کار کن بــا ۲۳ رای بعنوان نماینده باشــگاه ها 
اعضای هیئت رئیســه هیأت فوتبال اســتان 
آذربابجان شــرقی را به مدت ۴ سال عهده دار 
شدند. وی در خاتمه با بیان اینکه این انتخابات 
به سالم ترین شــکل ممکن برگزار شد گفت: با 
حضور مدیران ارشد فدراسیون فوتبال کشور 
و در حضور رسانه ها و تمامی اعضاء هیئت، این 
انتخابات در فضایی ســالم برگزار شــد و تمام 
شرکت کنندگان که حتی موفق به کسب رأی 
هم نشدند، از برگزاری انتخابات، رضایت کامل 

داشتند.
    

مدیرکل تامین اجتماعی گیالن:
37 هزار زن خانه دار گیالنی 
تحت پوشش بیمه خانواده 

هستند

 رشــت-مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی- مدیــرکل تامین اجتماعــی گیالن، با 
اشــاره به جمعیت زنان خانه دار تحت پوشش 
بیمه تامیــن اجتماعی اســتان، اضافه کرد: تا 
پایان خرداد امســال ۳۷ هزار نفر بیمه شــده 
داشتیم که نســبت به جمعیت استان رتبه اول 

کشور محسوب می شود.
علی حسین نژاد، با بیان اینکه بانوان گیالنی 
نقش مهمی در اقتصاد خانــواده دارند، اظهار 
کرد: این عزیزان انتظار دارنــد که فضای بیمه 
شدن جهت بازنشستگی برای آنان مهیا شود و 
لذا سازمان تامین اجتماعی اجرای طرح فراگیر 

خانواده ایرانی را در دستور کار دارد.
وی بیمه زنان خانه دار را در قالب سه نرخ ۱۲ 
درصد)۵۲۰ هزار تومان(، ۱۴ درصد)۶۰۴ هزار 
تومان( و ۱۸ درصد)۷۷۰ هزار تومان( دانست 
و افزود: کلیه زنان و دختران ۱۷ تا ۵۰ سال می 

توانند از فرصت بیمه شدن بهره ببرند.
مدیرکل تامین اجتماعی اســتان گیالن در 
گفت وگوی خبری، بازنشستگی، از کار افتادگی 
و فوت را از جمله مزایای بیمــه زنان خانه دار 
دانست و گفت: امکان تمدید ماهانه بیمه هم به 
eservices.tamin.(صورت غیر حضوری

ir( و هم از طریق مراجعه بــه کارگزاری های 
تامین اجتماعی در سطح استان وجود دارد.

حسین نژاد، با اشــاره به جمعیت زنان خانه 
دار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان، 
اضافه کرد: تا پایان خرداد امســال ۳۷ هزار نفر 
بیمه شده داشتیم که نسبت به جمعیت استان 
رتبه اول کشور و نسبت به تعداد بعد از تهران و 

اصفهان رتبه سوم کشور را کسب کردیم.

استانها

 تبریز-امید محمدزاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس 
اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیســت آذربایجان 
شرقی از تشکیل ستاد گرامیداشت هفته دولت و مشخص 

شدن اعضای این ستاد خبر داد.
دکتر ناصــر منوچهری در جلســۀ این ســتاد گفت: 
مطابق بخشنامه ارسالی سازمان حفاظت محیط زیست، 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت آذربایجان شــرقی با 
تشکیل جلســه ای در خصوص اجرای برنامه های هفته 
دولت توسط این اداره کل اعضای ستاد مزبور را مشخص 

کرد.

رئیــس اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیســت 
آذربایجان شــرقی ادامه داد: مدیــرکل حفاظت محیط 
زیســت آذربایجان شــرقی به عنوان رئیس این ستاد، 
رئیــس اداره روابط عمومــی اداره کل به عنــوان دبیر، 
معاونین و روسای ستادی اداره کل نیز به عنوان اعضای 
ستاد بزرگداشــت هفته دولت در حفاظت محیط زیست 

آذربایجان شرقی تعیین شدند.
منوچهــری افزود: در طــول هفته  دولــت برگزاری 
نشست خبری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان 
شرقی، افتتاح پروژه های عمرانی محیط زیستی در مراکز 

شهری و صنعتی، گشــت و پایش های صنعتی، ترغیب 
مردم برای انجام معاینه فنی خودروها، حضور مستمر در 
نماز جمعه، دیدار با مدیران نمایندگی رسانه ها در استان، 
برگزاری مراسم روز کارمند و دیدار با چهره های سیاسی 

و تاثیرگذار استان محور برنامه های این ستاد است.
دوم تا هشتم شهریور به مناسبت شهادت دو یار امام 
خمینی)ره( و انقالب شــهید محمدعلی رجایی رئیس 
جمهور و شهید محمدجواد باهنر نخست وزیر در انفجار 
دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال ۱۳۶۰ به نام 

هفته دولت نامگذاری شده است.

     تشکیل ستاد گرامیداشت برنامه های هفته دولت در حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی

  اجرایخدماتراهداریوحملونقلجادهای

استانمرکزیبرایتسهیلسفرهایاربعین

 پایداری آب شرب بیش از4هزار شهروند پاوه ای


