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ســنندج -  گالله فرهادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-به 
مناســبت فرارســیدن هفته دولت مدیــر کل و جمعی از 
مسئولین ستادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
کردســتان با حضور در منازل خانواده های معظم شهداء 
همکار با اهداء لــوح تقدیر از مجاهدت هــای این عزیزان 

تجلیل کردند.
به مناسبت فرارسیدن هفته دولت مدیر کل و جمعی از 
مسئولین ستادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
کردســتان با حضور در منازل خانواده های معظم شهداء 
همکار با اهداء لــوح تقدیر از مجاهدت هــای این عزیزان 
تجلیل کردنــد. درابتدای این دیدار فردیــن وکیلی مدیر 
کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردســتان با اشاره به 
ارزش و منزلت واالی خانواده های معظم شــهداء گفت: ما 

باید در مقابل ایثار گری های شــهداء و خانواده های آنان 
عهد و پیمان ببندیم که تمام توان خود را در راه خدمت به 
مردم و پایداری از مقام شامخ شهداء بکار بندیم. وکیلی با 
بیان این مطلب اظهار داشت:عزت و افتخاری که امروز ملت 
ایران در سطح جهان کسب کرده در سایه ایثار و فداکاری 
شهداء بدست آمده است. وی با اشاره به اینکه آموزش فنی 
و حرفه ای از خون شهیدان و رشادت ایثارگران و بسیجیان 
به ثمر رسیده است گفت : آموزش فنی و حرفه ای استان با 
تقدیم۲۳ درصد شهید به نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران ثابت کرده است تاثیر بسزایی در نظام دارد و باید در 
این راستا افتخار کرد که چنین مجموعه پویا که سر آمد و 
الگوی همه ادارات و. سازمان ها است و در این نظام مقدس 
با تمام وجود فعالیــت می کند. مدیــر کل آموزش فنی و 

حرفه ای استان کردستان با اشــاره به اینکه امروز و در این 
هفته فرصت مناســبی بود تا در خدمت خانواده های معزز 
و بزرگوار شهیدان باشــیم گفت: خانواده های شهیدان و 

ایثارگران در گفتار و رفتار ســر آمد همه کارکنان در این 
حوزه هستند،همه پیشــرفت ها در این زمینه مدیون جان 

فشانی شهیدان و خانواده های این عزیزان است.

اراک-صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی-شهردار اراک 
با تشریح اقدامات شــاخص شهرداری این کالن شهر در 
یک سال اخیر، گفت: بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح 
ســردار حاج قاســم ســلیمانی و تقاطع غیرهمسطح 
سردار شــهید یعقوبعلی صیدی )راســتگرد پژوهش( 
از مهمترین اقدامات حوزه عمران و توســعه شــهری 

بوده است.
با اشــاره بــه اقدامات شــاخص یک ســال اخیر در 
شــهرداری اراک، اظهار کرد: اختصــاص ۷۰ میلیارد 
تومان از بودجه ۱۴۰۱ شــهرداری جهت توسعه منطقه 
گردشــگری دره گــردو، احــداث هفــت زمین چمن 
مصنوعــی فوتبــال در محله های مختلف شــهر، آغاز 

عملیات های اجرایی تقاطع های غیرهمســطح میدان 
امام خمینــی )ره( و میــدان امام حســین )ع(، نصب 
تندیس سردار شهید حاج قاســم سلیمانی، ایجاد اداره 

خزانه داری در راستای وظایف قانونی و شفافیت مالی و 
توزیع عادالنه اعتبارات در مناطق مختلف شهر از طریق 
کمیته تخصیص از جمله اقدامات شاخصی است که در 
طول یک سال گذشته در شــهرداری اراک رقم خورده 
است. وی با تاکید بر اهمیت نورپردازی در سیما و منظر 
شــهری، افزود: نور در حوزه معماری و منظر شهری از 
اهمیت بسیاری برخوردار اســت و امروزه در شهرهای 
بزرگ جهان از این مؤلفه اســتفاده بســیاری در جهت 
فضاسازی شهر می شود؛ از این رو شهرداری اراک اقدام 
به نورپردازی بلوار قدس، تقاطع غیرهمســطح سردار 
مقاومت شهید ســلیمانی و تقاطع غیرهمسطح میدان 

انقالب شهر اراک کرده است.

شهردار اراک با اشــاره به پخش و توزیع بیش از ۷۰ 
هزار تن آســفالت در این کالن شــهر، تصریح کرد: در 
راستای ساماندهی معابر شهری طی یک سال اخیر این 
میزان از آســفالت در بلوار عالمه امینی واقع در ناحیه 
کرهرود، بلوار شهیدان رجایی )هپکو(، خیابان سعدی 
ناحیه کرهــرود، بلوار حمزه سیدالشــهدای شــهرک 
هجــرت، بزرگراه خلیــج فارس حدفاصــل پل محیط 
زیست تا میدان انقالب و خیابان بسیج واقع در محدوده 

ایستگاه راه آهن پخش و توزیع شده است.
وی خاطرنشــان کرد: از دیگر اقداماتی که در جهت 
کاهش بوروکراســی های اداری در شــهرداری اراک 
صورت گرفته است، می توان به راه اندازی سیستم پروانه 
مکان محور اشاره کرد که صدور پروانه و گواهی در این 
سیستم یکپارچه بر اســاس مکان ملک صادر و محاسبه 

عوارض آن نیز به صورت اتوماتیک انجام می شود.

    تجلیل از خانواده شهداء اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان 

   گذری بر عملکرد شهرداری اراک در یک سال گذشته

خبر

ی  ز ر د گــو ن  مرجا شــت- ر
،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل 
جمعیــت هــالل احمــر اســتان 
گیــالن گفــت: این آتش ســوزی 
باعث دودگرفتگی شــدید در جاده 
ها و همچنیــن اختــالل در دید و 
حرکت خودرو ها در محور انزلی به 

رضوانشهر شــد، بر همین اساس با 
همت و پیگیری رئیس هالل احمر 
انزلــی و هماهنگی معــاون امداد و 
نجات، یک تیم از پایــگاه جاده ای 
کپورچال و یک تیم از شــعبه انزلی 
جهت امدادرسانی به منطقه مذکور 

اعزام شدند.

 ســیاوش غالمــی مدیرعامل 
جمعیت هالل احمــر گیالن گفت: 
در پــی حادثه آتش ســوزی تاالب 
انزلی و طبع آن دود ناشــی از آن در 
شــهر و جاده های مذکــور، عوامل 
امدادی جمعیت هالل احمر جهت 
بازگشایی مسیر به محور جاده های 

این شهرستان اعزام شدن
مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
اســتان گیــالن گفت: ایــن آتش 
سوزی در سطح وسیعی از نیزارهای 
حاشــیه تاالب انزلــی از چند روز 

گذشته آغاز شد.
غالمی با اشــاره به اعزام عوامل 

امدادی به محل وقوع حادثه افزود: 
این آتش سوزی باعث دودگرفتگی 
شدید در جاده ها و همچنین اختالل 
در دید و حرکت خودرو ها در محور 
انزلی به رضوانشهر شــد، بر همین 
اســاس با همت و پیگیــری رئیس 
هــالل احمــر انزلــی و هماهنگی 
معاون امــداد و نجات، یــک تیم از 
پایگاه جاده ای کپورچال و یک تیم 
از شعبه انزلی جهت امدادرسانی به 

منطقه مذکور اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
اســتان گیالن با بیان اینکه عوامل 
امدادی جمعیت هالل تا ساعاتی از 
بامداد جهت امدادرسانی در منطقه 
مورد نظر حضور داشتند اظهار کرد: 
این اقدام با همــکاری پلیس راهور، 
اورژانس، دادســتانی و تنی چند از 

عوامل محلی صورت گرفت.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
اســتان گیالن افزود: مــردم برای 
گزارش حوادث می توانند به صورت 
شــبانه روزی با تلفــن ۱۱۲ ندای 

امداد هالل احمر تماس بگیرند.
تــاالب بیــن المللــی انزلی با 
مســاحتی حدود ۲۰ هــزار هکتار 
که از شــمال به انزلــی، از جنوب 
به صومعه ســرا، از شــرق خمام، از 

جنوب شــرقی به رشــت و از غرب 
به کپورچــال و آبکنار انزلی محدود 

است.
این تاالب سال ۱۳۵۴ در فهرست 
تاالب های بین المللی کنوانســیون 
رامســر به ثبت رســید همچنین 
سازمان بین المللی حیات پرندگان، 
این تاالب را به عنوان زیســتگاه با 
اهمیــت برای پرندگان تشــخیص 
داده  و جزو تاالب های طبیعی و آب 
شیرین کشــور و از جمله زیباترین 

مناظر آبی منطقه است.

مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر استان گیالن افزود: 

مردم برای گزارش حوادث 
می توانند به صورت شبانه 

روزی با تلفن ۱۱۲ ندای 
امداد هالل احمر تماس 

بگیرند.

    معاون جدید امور فرهنگی 
و اجتماعی اداره کل اوقاف 
آذربایجان شرقی معرفی شد

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوســعه 
ایراین-حجت االســالم والمســلمین وحدت 
مشهوری به عنوان معاون جدید امور فرهنگی 
و اجتماعــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریه 

آذربایجان شرقی معرفی شد.
حجت االسالم والمســلمین مشهوری در 
مراسم شورای اداری اداره کل اوقاف استان که 
با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان 
شرقی برگزار شد به عنوان معاون امور فرهنگی 
و اجتماعی این اداره کل منصوب شــد. در این 
مراســم همچنین  از زحمات آقای محمد علی 
فاضل نســب، معاون امور فرهنگی و اجتماعی 

سابق قدردانی شد.
گفتنی اســت، حجت االســالم مشهوری 
پیش از این در ســمت های مدیریت کل اداره 
اوقاف وامور خیریه اســتان اردبیــل، معاونت 
امور فرهنگــی اداره کل اوقــاف وامور خیریه 
آذربایجان شــرقی و مدیریــت کل فرهنگی 
معاونــت فرهنگی ســازمان اوقاف کشــور را 

برعهده داشته است.
       

 شهردار مالرد مطرح کرد؛
 مناسب سازی معابر یکی

  از عوامل موثر در زیباسازی 
و ایمن سازی فضای شهری

مالرد -  زهرا قره باغی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
محمد بهمنی شهردارمالرد با بیان این مطلب که 
عملیات اصالح و بهسازی معابراصلی وفرعی سطح 
شهریکی از دغدغه های اصلی مجموعه مدیریت 
شهری محســوب می شــود از ابتدای امسال در 
راستای روان ســازی تردد وسایل نقلیه، مناسب 
سازی محیط و ســیما و منظر شهری و آرامش و 
آسایش شهروندان دردستور کار قرارگرفت و بر 
اساس ضرورت های موجود تا پایان سال نیز ادامه 

خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: انجام عملیات کفپوش پیاده 
روها، ترمیم، اصالح ،جدولگذاری،تعمیر وتعویض 
چراغ های روشــنایی، اجرای سرعتگیر و اجرای 
روکش آسفالت معابرسطح شهر ازجمله اقداماتی 
می باشــد که به همت واحد عمرانی وزیربنایی 
شهرداری مالرد بطور مســتمر در حال پیگیری 

واجرا می باشد.
بهمنی مناسب سازی معابر سطح شهر را یکی 
از عوامل موثر در زیباسازی و ایمن سازی فضای 
شهری دانست وگفت:ایجاد معابر مناسب بر اساس 
استاندارهای الزم می تواند در باالبردن ایمنی،روان 
سازی تردد و ســیمای شهرتاثیربسزایی داشته 
باشــد. شــهردارمالرد در پایان خاطرنشان کرد 
با توجه به اینکه تحقق اهداف شــهری نیازمند 
مشارکت شهروندان است از شــهروندان فهیم 
شهرمالرد می خواهیم که همکاری های الزم را 
در راستای ارائه خدمات بهینه با مجموعه مدیریت 

شهری داشته باشند.
      

 آبرسانی به ۳۲ هزار نفر 
از جمعیت روستایی لرستان

نــی- یرا خــرم آباد-خبرنگارتوســعه ا
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب لرســتان از 
آبرســانی به ۳۲ هزار نفر از جمعیت روستایی 

این استان خبر داد.
حمیدرضا کرموند از افتتاح و بهره برداری از 
۱۶ پروژه شرکت آب و فاضالب استان در هفته 

دولت امسال خبر داد.
وی گفت: ایــن پروژه ها شــامل ۱۶ پروژه 
آبرســانی و یک پروژه فاضالب بــوده و تأمین 

اعتبار آن ها از محل منابع ملی و استانی است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب لرستان 
افزود: ایــن پروژه ها در غالب آبرســانی به ۱۲ 
روستا، عملیات احداث ســه مخزن، حفر یک 
حلقه چاه، احداث ایستگاه پمپاژ آب و بازسازی 
ایستگاه پمپاژ فاضالب با اعتباری بالغ بر ۱۴۸ 

میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.
کرموند اضافــه کرد: بــا بهره بــرداری از 
پروژه های آبرســانی، ۵۳ هزار نفر در شــهر ها 
و ۳۲ هزار نفر از جمعیت روســتایی استان آب 

رسانی شده اند.

استانها

کرمانشاه-کبودی-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل 
شرکت گاز استان کرمانشاه از افتتاح ۱۸۰ پروژه گاز رسانی 
روستایی و صنعتی با اعتبار ۱۴۷ میلیارد تومان طی هفته 

دولت در کرمانشاه خبر داد.
سید ناصر حســینی در آئین بهره برداری از گاز رسانی 
روستاها و واحد تولیدی صنعتی شهرستان کرمانشاه که در 
روستای سامله با حضور استاندار و فرماندار کرمانشاه برگزار 
شد، اظهار کرد: طرح گازرسانی به ۲۵ روستای شهرستان 

کرمانشاه از تیرماه ســال جاری آغاز شد. وی افزود: در سال 
گذشته بررسی های انجام شــده مقرر شد که ۲۱ روستا در 
شهرستان کرمانشــاه برای هفته دولت باز رسانی شود اما 
با تالش های انجام شده تا به امروز ۷۰ روستا در شهرستان 
کرمانشاه گاز رسانی شده اند. مدیرعامل شرکت گاز استان 
کرمانشاه تصریح کرد: در استان کرمانشاه چهار شهر ضریب 
نفوذ گاز ۱۰۰ درصد دارنــد و در روســتاها در مجموع به 
همراه ۲۵ روستای گازرسانی شده این ضریب به ۹۲ درصد 

می رسد. حسینی خاطر نشان کرد: ۶۹۵ روستا در شهرستان 
کرمانشاه نیازمند گازرسانی هســتند که از این تعداد ۵۹۵ 
روستا گاز رسانی داشته، ۶۵ روستا در دست اقدام، ۱۰ روستا 
در طرح گازرسانی و مابقی به پیمانکار سپرده شده است. وی 
با اشاره به تســریع در به نتیجه رساندن گازرسانی به بخش 
ســرفیروزآباد، تاکید کرد: آغاز اجرای پروژه گازرسانی به 
روستای سامله در تاریخ ۱۰ تیر ماه سال گذشته بود که در 

کمترین زمان امروز به نتیجه رسیده است.

کرمانشاه-کبودی-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: نرخ 
مصوب بلیت اتوبوس به مقصد کرمانشــاه و مرز خسروی 

مشخص شد.
فریبرز کرمی اظهار کرد: قیمت مصوب بلیت از تهران به 

پایانه مرزی خسروی در اتوبوس ۲۵ نفره ۲۹۶ هزار تومان، 
اتوبوس ۳۲ نفره ۲۵۶ هزار تومــان و اتوبوس ۴۴ نفره ۱۷۲ 
هزار تومان اســت. وی افزود: قیمت بلیت مصوب از تهران 

به کرمانشــاه در اتوبوس ۲۵ نفره ۲۸۹ هزار تومان، اتوبوس 
۳۲ نفره ۲۴۳ هزار تومان و در اتوبــوس ۴۴ نفره ۱۷۲ هزار 

تومان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
تصریح کرد: نرخ بلیت اتوبوس از مبدا کرمانشــاه به مقصد 
خســروی برای اتوبوس های ۲۵ نفره ۱۰۹ هــزار تومان، 
اتوبوس ۳۲ نفره ۹۱ هزار تومان و اتوبوس ۴۴ نفره ۷۴ هزار 

تومان است.

     افتتاح ۱۸۰ پروژه گاز رسانی روستایی و صنعتی در کرمانشاه

   امدادرسانی  جمعیت هالل احمر  جهت بازگشایی مسیر انزلی به رضوانشهر

مدیرکل راهداری کرمانشاه:
نرخ مصوب بلیت اتوبوس به مقصد کرمانشاه و مرز خسروی مشخص شد
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ســنندج -  گالله فرهادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-به 
مناســبت فرارســیدن هفته دولت مدیــر کل و جمعی از 
مسئولین ستادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
کردســتان با حضور در منازل خانواده های معظم شهداء 
همکار با اهداء لــوح تقدیر از مجاهدت هــای این عزیزان 

تجلیل کردند.
به مناسبت فرارسیدن هفته دولت مدیر کل و جمعی از 
مسئولین ستادی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
کردســتان با حضور در منازل خانواده های معظم شهداء 
همکار با اهداء لــوح تقدیر از مجاهدت هــای این عزیزان 
تجلیل کردنــد. درابتدای این دیدار فردیــن وکیلی مدیر 
کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردســتان با اشاره به 
ارزش و منزلت واالی خانواده های معظم شــهداء گفت: ما 

باید در مقابل ایثار گری های شــهداء و خانواده های آنان 
عهد و پیمان ببندیم که تمام توان خود را در راه خدمت به 
مردم و پایداری از مقام شامخ شهداء بکار بندیم. وکیلی با 
بیان این مطلب اظهار داشت:عزت و افتخاری که امروز ملت 
ایران در سطح جهان کسب کرده در سایه ایثار و فداکاری 
شهداء بدست آمده است. وی با اشاره به اینکه آموزش فنی 
و حرفه ای از خون شهیدان و رشادت ایثارگران و بسیجیان 
به ثمر رسیده است گفت : آموزش فنی و حرفه ای استان با 
تقدیم۲۳ درصد شهید به نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران ثابت کرده است تاثیر بسزایی در نظام دارد و باید در 
این راستا افتخار کرد که چنین مجموعه پویا که سر آمد و 
الگوی همه ادارات و. سازمان ها است و در این نظام مقدس 
با تمام وجود فعالیــت می کند. مدیــر کل آموزش فنی و 

حرفه ای استان کردستان با اشــاره به اینکه امروز و در این 
هفته فرصت مناســبی بود تا در خدمت خانواده های معزز 
و بزرگوار شهیدان باشــیم گفت: خانواده های شهیدان و 

ایثارگران در گفتار و رفتار ســر آمد همه کارکنان در این 
حوزه هستند،همه پیشــرفت ها در این زمینه مدیون جان 

فشانی شهیدان و خانواده های این عزیزان است.

اراک-صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی-شهردار اراک 
با تشریح اقدامات شــاخص شهرداری این کالن شهر در 
یک سال اخیر، گفت: بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح 
ســردار حاج قاســم ســلیمانی و تقاطع غیرهمسطح 
سردار شــهید یعقوبعلی صیدی )راســتگرد پژوهش( 
از مهمترین اقدامات حوزه عمران و توســعه شــهری 

بوده است.
با اشــاره بــه اقدامات شــاخص یک ســال اخیر در 
شــهرداری اراک، اظهار کرد: اختصــاص ۷۰ میلیارد 
تومان از بودجه ۱۴۰۱ شــهرداری جهت توسعه منطقه 
گردشــگری دره گــردو، احــداث هفــت زمین چمن 
مصنوعــی فوتبــال در محله های مختلف شــهر، آغاز 

عملیات های اجرایی تقاطع های غیرهمســطح میدان 
امام خمینــی )ره( و میــدان امام حســین )ع(، نصب 
تندیس سردار شهید حاج قاســم سلیمانی، ایجاد اداره 

خزانه داری در راستای وظایف قانونی و شفافیت مالی و 
توزیع عادالنه اعتبارات در مناطق مختلف شهر از طریق 
کمیته تخصیص از جمله اقدامات شاخصی است که در 
طول یک سال گذشته در شــهرداری اراک رقم خورده 
است. وی با تاکید بر اهمیت نورپردازی در سیما و منظر 
شــهری، افزود: نور در حوزه معماری و منظر شهری از 
اهمیت بسیاری برخوردار اســت و امروزه در شهرهای 
بزرگ جهان از این مؤلفه اســتفاده بســیاری در جهت 
فضاسازی شهر می شود؛ از این رو شهرداری اراک اقدام 
به نورپردازی بلوار قدس، تقاطع غیرهمســطح سردار 
مقاومت شهید ســلیمانی و تقاطع غیرهمسطح میدان 

انقالب شهر اراک کرده است.

شهردار اراک با اشــاره به پخش و توزیع بیش از ۷۰ 
هزار تن آســفالت در این کالن شــهر، تصریح کرد: در 
راستای ساماندهی معابر شهری طی یک سال اخیر این 
میزان از آســفالت در بلوار عالمه امینی واقع در ناحیه 
کرهرود، بلوار شهیدان رجایی )هپکو(، خیابان سعدی 
ناحیه کرهــرود، بلوار حمزه سیدالشــهدای شــهرک 
هجــرت، بزرگراه خلیــج فارس حدفاصــل پل محیط 
زیست تا میدان انقالب و خیابان بسیج واقع در محدوده 

ایستگاه راه آهن پخش و توزیع شده است.
وی خاطرنشــان کرد: از دیگر اقداماتی که در جهت 
کاهش بوروکراســی های اداری در شــهرداری اراک 
صورت گرفته است، می توان به راه اندازی سیستم پروانه 
مکان محور اشاره کرد که صدور پروانه و گواهی در این 
سیستم یکپارچه بر اســاس مکان ملک صادر و محاسبه 

عوارض آن نیز به صورت اتوماتیک انجام می شود.

    تجلیل از خانواده شهداء اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان 

   گذری بر عملکرد شهرداری اراک در یک سال گذشته

خبر

ی  ز ر د گــو ن  مرجا شــت- ر
،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل 
جمعیــت هــالل احمــر اســتان 
گیــالن گفــت: این آتش ســوزی 
باعث دودگرفتگی شــدید در جاده 
ها و همچنیــن اختــالل در دید و 
حرکت خودرو ها در محور انزلی به 

رضوانشهر شــد، بر همین اساس با 
همت و پیگیری رئیس هالل احمر 
انزلــی و هماهنگی معــاون امداد و 
نجات، یک تیم از پایــگاه جاده ای 
کپورچال و یک تیم از شــعبه انزلی 
جهت امدادرسانی به منطقه مذکور 

اعزام شدند.

 ســیاوش غالمــی مدیرعامل 
جمعیت هالل احمــر گیالن گفت: 
در پــی حادثه آتش ســوزی تاالب 
انزلی و طبع آن دود ناشــی از آن در 
شــهر و جاده های مذکــور، عوامل 
امدادی جمعیت هالل احمر جهت 
بازگشایی مسیر به محور جاده های 

این شهرستان اعزام شدن
مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
اســتان گیــالن گفت: ایــن آتش 
سوزی در سطح وسیعی از نیزارهای 
حاشــیه تاالب انزلــی از چند روز 

گذشته آغاز شد.
غالمی با اشــاره به اعزام عوامل 

امدادی به محل وقوع حادثه افزود: 
این آتش سوزی باعث دودگرفتگی 
شدید در جاده ها و همچنین اختالل 
در دید و حرکت خودرو ها در محور 
انزلی به رضوانشهر شــد، بر همین 
اســاس با همت و پیگیــری رئیس 
هــالل احمــر انزلــی و هماهنگی 
معاون امــداد و نجات، یــک تیم از 
پایگاه جاده ای کپورچال و یک تیم 
از شعبه انزلی جهت امدادرسانی به 

منطقه مذکور اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
اســتان گیالن با بیان اینکه عوامل 
امدادی جمعیت هالل تا ساعاتی از 
بامداد جهت امدادرسانی در منطقه 
مورد نظر حضور داشتند اظهار کرد: 
این اقدام با همــکاری پلیس راهور، 
اورژانس، دادســتانی و تنی چند از 

عوامل محلی صورت گرفت.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
اســتان گیالن افزود: مــردم برای 
گزارش حوادث می توانند به صورت 
شــبانه روزی با تلفــن ۱۱۲ ندای 

امداد هالل احمر تماس بگیرند.
تــاالب بیــن المللــی انزلی با 
مســاحتی حدود ۲۰ هــزار هکتار 
که از شــمال به انزلــی، از جنوب 
به صومعه ســرا، از شــرق خمام، از 

جنوب شــرقی به رشــت و از غرب 
به کپورچــال و آبکنار انزلی محدود 

است.
این تاالب سال ۱۳۵۴ در فهرست 
تاالب های بین المللی کنوانســیون 
رامســر به ثبت رســید همچنین 
سازمان بین المللی حیات پرندگان، 
این تاالب را به عنوان زیســتگاه با 
اهمیــت برای پرندگان تشــخیص 
داده  و جزو تاالب های طبیعی و آب 
شیرین کشــور و از جمله زیباترین 

مناظر آبی منطقه است.

مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر استان گیالن افزود: 

مردم برای گزارش حوادث 
می توانند به صورت شبانه 

روزی با تلفن ۱۱۲ ندای 
امداد هالل احمر تماس 

بگیرند.

    معاون جدید امور فرهنگی 
و اجتماعی اداره کل اوقاف 
آذربایجان شرقی معرفی شد

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوســعه 
ایراین-حجت االســالم والمســلمین وحدت 
مشهوری به عنوان معاون جدید امور فرهنگی 
و اجتماعــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریه 

آذربایجان شرقی معرفی شد.
حجت االسالم والمســلمین مشهوری در 
مراسم شورای اداری اداره کل اوقاف استان که 
با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان 
شرقی برگزار شد به عنوان معاون امور فرهنگی 
و اجتماعی این اداره کل منصوب شــد. در این 
مراســم همچنین  از زحمات آقای محمد علی 
فاضل نســب، معاون امور فرهنگی و اجتماعی 

سابق قدردانی شد.
گفتنی اســت، حجت االســالم مشهوری 
پیش از این در ســمت های مدیریت کل اداره 
اوقاف وامور خیریه اســتان اردبیــل، معاونت 
امور فرهنگــی اداره کل اوقــاف وامور خیریه 
آذربایجان شــرقی و مدیریــت کل فرهنگی 
معاونــت فرهنگی ســازمان اوقاف کشــور را 

برعهده داشته است.
       

 شهردار مالرد مطرح کرد؛
 مناسب سازی معابر یکی

  از عوامل موثر در زیباسازی 
و ایمن سازی فضای شهری

مالرد -  زهرا قره باغی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
محمد بهمنی شهردارمالرد با بیان این مطلب که 
عملیات اصالح و بهسازی معابراصلی وفرعی سطح 
شهریکی از دغدغه های اصلی مجموعه مدیریت 
شهری محســوب می شــود از ابتدای امسال در 
راستای روان ســازی تردد وسایل نقلیه، مناسب 
سازی محیط و ســیما و منظر شهری و آرامش و 
آسایش شهروندان دردستور کار قرارگرفت و بر 
اساس ضرورت های موجود تا پایان سال نیز ادامه 

خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: انجام عملیات کفپوش پیاده 
روها، ترمیم، اصالح ،جدولگذاری،تعمیر وتعویض 
چراغ های روشــنایی، اجرای سرعتگیر و اجرای 
روکش آسفالت معابرسطح شهر ازجمله اقداماتی 
می باشــد که به همت واحد عمرانی وزیربنایی 
شهرداری مالرد بطور مســتمر در حال پیگیری 

واجرا می باشد.
بهمنی مناسب سازی معابر سطح شهر را یکی 
از عوامل موثر در زیباسازی و ایمن سازی فضای 
شهری دانست وگفت:ایجاد معابر مناسب بر اساس 
استاندارهای الزم می تواند در باالبردن ایمنی،روان 
سازی تردد و ســیمای شهرتاثیربسزایی داشته 
باشــد. شــهردارمالرد در پایان خاطرنشان کرد 
با توجه به اینکه تحقق اهداف شــهری نیازمند 
مشارکت شهروندان است از شــهروندان فهیم 
شهرمالرد می خواهیم که همکاری های الزم را 
در راستای ارائه خدمات بهینه با مجموعه مدیریت 

شهری داشته باشند.
      

 آبرسانی به ۳۲ هزار نفر 
از جمعیت روستایی لرستان

نــی- یرا خــرم آباد-خبرنگارتوســعه ا
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب لرســتان از 
آبرســانی به ۳۲ هزار نفر از جمعیت روستایی 

این استان خبر داد.
حمیدرضا کرموند از افتتاح و بهره برداری از 
۱۶ پروژه شرکت آب و فاضالب استان در هفته 

دولت امسال خبر داد.
وی گفت: ایــن پروژه ها شــامل ۱۶ پروژه 
آبرســانی و یک پروژه فاضالب بــوده و تأمین 

اعتبار آن ها از محل منابع ملی و استانی است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب لرستان 
افزود: ایــن پروژه ها در غالب آبرســانی به ۱۲ 
روستا، عملیات احداث ســه مخزن، حفر یک 
حلقه چاه، احداث ایستگاه پمپاژ آب و بازسازی 
ایستگاه پمپاژ فاضالب با اعتباری بالغ بر ۱۴۸ 

میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.
کرموند اضافــه کرد: بــا بهره بــرداری از 
پروژه های آبرســانی، ۵۳ هزار نفر در شــهر ها 
و ۳۲ هزار نفر از جمعیت روســتایی استان آب 

رسانی شده اند.

استانها

کرمانشاه-کبودی-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل 
شرکت گاز استان کرمانشاه از افتتاح ۱۸۰ پروژه گاز رسانی 
روستایی و صنعتی با اعتبار ۱۴۷ میلیارد تومان طی هفته 

دولت در کرمانشاه خبر داد.
سید ناصر حســینی در آئین بهره برداری از گاز رسانی 
روستاها و واحد تولیدی صنعتی شهرستان کرمانشاه که در 
روستای سامله با حضور استاندار و فرماندار کرمانشاه برگزار 
شد، اظهار کرد: طرح گازرسانی به ۲۵ روستای شهرستان 

کرمانشاه از تیرماه ســال جاری آغاز شد. وی افزود: در سال 
گذشته بررسی های انجام شــده مقرر شد که ۲۱ روستا در 
شهرستان کرمانشــاه برای هفته دولت باز رسانی شود اما 
با تالش های انجام شده تا به امروز ۷۰ روستا در شهرستان 
کرمانشاه گاز رسانی شده اند. مدیرعامل شرکت گاز استان 
کرمانشاه تصریح کرد: در استان کرمانشاه چهار شهر ضریب 
نفوذ گاز ۱۰۰ درصد دارنــد و در روســتاها در مجموع به 
همراه ۲۵ روستای گازرسانی شده این ضریب به ۹۲ درصد 

می رسد. حسینی خاطر نشان کرد: ۶۹۵ روستا در شهرستان 
کرمانشاه نیازمند گازرسانی هســتند که از این تعداد ۵۹۵ 
روستا گاز رسانی داشته، ۶۵ روستا در دست اقدام، ۱۰ روستا 
در طرح گازرسانی و مابقی به پیمانکار سپرده شده است. وی 
با اشاره به تســریع در به نتیجه رساندن گازرسانی به بخش 
ســرفیروزآباد، تاکید کرد: آغاز اجرای پروژه گازرسانی به 
روستای سامله در تاریخ ۱۰ تیر ماه سال گذشته بود که در 

کمترین زمان امروز به نتیجه رسیده است.

کرمانشاه-کبودی-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: نرخ 
مصوب بلیت اتوبوس به مقصد کرمانشــاه و مرز خسروی 

مشخص شد.
فریبرز کرمی اظهار کرد: قیمت مصوب بلیت از تهران به 

پایانه مرزی خسروی در اتوبوس ۲۵ نفره ۲۹۶ هزار تومان، 
اتوبوس ۳۲ نفره ۲۵۶ هزار تومــان و اتوبوس ۴۴ نفره ۱۷۲ 
هزار تومان اســت. وی افزود: قیمت بلیت مصوب از تهران 

به کرمانشــاه در اتوبوس ۲۵ نفره ۲۸۹ هزار تومان، اتوبوس 
۳۲ نفره ۲۴۳ هزار تومان و در اتوبــوس ۴۴ نفره ۱۷۲ هزار 

تومان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
تصریح کرد: نرخ بلیت اتوبوس از مبدا کرمانشــاه به مقصد 
خســروی برای اتوبوس های ۲۵ نفره ۱۰۹ هــزار تومان، 
اتوبوس ۳۲ نفره ۹۱ هزار تومان و اتوبوس ۴۴ نفره ۷۴ هزار 

تومان است.

     افتتاح ۱۸۰ پروژه گاز رسانی روستایی و صنعتی در کرمانشاه

   امدادرسانی  جمعیت هالل احمر  جهت بازگشایی مسیر انزلی به رضوانشهر

مدیرکل راهداری کرمانشاه:
نرخ مصوب بلیت اتوبوس به مقصد کرمانشاه و مرز خسروی مشخص شد


