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ســعه  تو ر نگا خبر - ه نشا ما کر
ایرانی-عضو شورای شهر کرمانشاه 
از پیشــنهاد تعطیلی فاز یک پروژه 
قطار شهری کرمانشاه خبر داد و گفت 

: به جای ایــن فاز از پــروژه، باید فاز 
دو در مســیر میدان آزادی تا میدان 
فردوســی که حجم باالیی از مسافر 

دارد را فعال کنیم.

پوریا فخری گفت : پــروژه قطار 
شهری در دو فاز پیگیری می شود که 
فاز یک آن از کارمندان شروع شده و 

تا میدان آزادی ادامه دارد.

به گفتــه عضو شــورای شــهر 
کرمانشــاه فاز دو این پــروژه میدان 
آزادی تا میدان فردوســی را شامل 
می شود که حجم باالیی از مسافر در 

این مسیر تردد دارد.
تمرکز پــروژه بر اتمــام فاز یک 
است این در حالی اســت که در این 
مسیر مســافر چندانی نداریم و فعال 
ضرورتی برای راه اندازی این مســیر 

پروژه احساس نمی شود.
پیشنهادم که در حال پیگیری آن 
هستم این است که به جای فاز یک، 
فاز دو پروژه که حجم باالیی از مسافر 

دارد، فعال شود.
اگر پــروژه روی فاز دو در مســیر 
میــدان آزادی تا میدان فردوســی 
متمرکز شود، ظرف پنج سال آینده 
این فــاز از پــروژه به بهــره برداری 
می رســد و به دنبــال آن می توانیم 
ســریعا طرح پیاده راه سازی خیابان 

مدرس را پیگیری کنیم.
این درحالیســت که اگــر پروژه 
با همیــن روند )تمرکز بــر فاز یک( 
پیش برود، فاز دوم تا ۱۵ ســال دیگر 
هم تکمیل نمی شــود و اگر همزمان 
بخواهیم هر دو فاز را پیش ببریم که تا 
۳۰ سال دیگر هم شاهد افتتاح پروژه 

نخواهیم بود.
هم اکنون پروژه در فاز یک فعال 

اســت امســال ۴۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار به این پــروژه اختصاص داده 
شده و کار های آن در حال انجام است.

فاز یک پروژه هم اکنون آماده ریل 
گذاری اســت، اما معتقدم باید این 
اعتبارات را به جای خرید ریل، صرف 

پیشرفت فاز دو پروژه کنیم .

 تعطیلی فاز یک پروژه قطار شهری کرمانشاه

اگر پروژه روی فاز دو در 
مسیر میدان آزادی تا 

میدان فردوسی متمرکز 
شود، ظرف پنج سال آینده 

این فاز از پروژه به بهره 
برداری می رسد و به دنبال 
آن می توانیم سریعا طرح 

پیاده راه سازی خیابان 
مدرس را پیگیری کنیم.

یزد-خبرنگارتوســعه ایرانی-سرپرست شرکت 
گاز استان یزد گفت: نصب علمک گاز استان در سال 
۱۴۰۰، نسبت به مدت مشــابه قبل از آن ۸۴ درصد 

رشد داشته است.
عقلی گفت: بر اساس برنامه مصوب، پیش بینی 
ما برای پارســال نصب ۹ هــزار و ۷۳۰ علمک بوده 
است که با نصب ۱۲ هزار و ۹۸۱ علمک نه تنها شاهد 
تحقق کامل برنامه تدوین شده بودیم بلکه از برنامه 
پیش بینی شــده نیز فراتر رفته و در مقایسه با مدت 
مشــابه ســال قبل از آن که هفت هزار و ۷۰ علمک 

نصب شده بود.
او می گویــد: با توجه به هدف پیش بینی شــده 
برای سال ۱۴۰۰ جذب ۱۹ هزار و۵۵۳ مشترک را 
در دستور کار داشتیم که این هدف نیز با پذیرش ۲۰ 

هزار و ۷۰۶ مشترک جدید به طور کامل محقق شد این در حالی اســت که بخش زیادی از علمک های نصب شده و 
مشترکین جذب شده در بخش روستایی و به ویژه مناطق صعب العبور بوده و همین امر اهمیت موضوع را دو چندان 

می سازد.
به گفته عقلی در مجموع و تا به این لحظه در استان یزد ۲۶۸ هزار و ۶۷۴ علمک نصب و ۵۰۴ هزار و ۲۹۶ مشترک 
جذب شده است که این امر بهره مندی ۹۹/۷ درصدی جمعیت کل استان را از نعمت گاز طبیعی به همراه داشته است.

ساری-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل راه و شهرسازی 
مازندران از آغاز عملیات اجرایی بیش از ۸۶۹۰ واحد مسکونی 

در استان خبر داد.
سید محمد نظری از آغاز عملیات اجرایی بیش از ۸۶۹۰ 
واحد مســکونی در مازندران خبر داد و گفت: ۱۱۶ هزار نفر 
تاکنون در طرح نهضت ملی مسکن استان نام نویسی کرده اند 

که پاالیش این افراد نیز درحال انجام است.
او می گوید: سهمیه استان ســاالنه ۳۸ هزار و ۵۰۰ واحد 
است که در این استان طی چهار ســال باید ۱۵۵ هزار واحد 

ساخته شود.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی مازندران تقریبا تامین 

زمین برای مدت زمان دو ساله اول انجام شده است.
او می گوید: بیش از ۴ هزار هکتار اراضی منابع طبیعی را دریافت کرده ایم که به دلیل ارزش باالیی که از لحاظ قیمت دارد، 
امکان آن وجود ندارد که این زمین ها وارد این فاز شود، اما براساس دســتور وزیر محترم راه و شهرسازی باید این اراضی را 

بفروشیم و زمین های مستعد و مناسب را جایگزین کنیم.
به گفته نظری همکاران ما در استان برای ایجاد شهرک جدید حدود ۳۸۰ هکتار زمین را از منابع طبیعی گرفتند و یک 
تفاهم نامه نیز با بنیاد مستضعفان منعقد شد که امروز اجرایی شد و مقرر شده ۱۲۰ هکتار از اراضی خود را ارائه دهند و این 

زمین ها برای دهک های یک تا سه رایگان و برای سایر به شکل توافقی باشد.
او از افتتاح واحد های جدید در هفته های آتی خبر داد و گفت: برای هفته های آینده افتتاح خواهیم داشت چراکه تعداد 

واحد ها از مرحله ۱۲ هزار و ۵۰۰ می گذرد.

  آغاز عملیات اجرایی ۸ هزار و 690واحد مسکونی در مازندرانرشد ۸۴ درصدی نصب علمک گاز در یزد

اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانــی- 
گردهمایی اســاتید خوشنویس شهرســتان مبارکه به 

منظور کتابت سوره قدر برگزار گردید
در این گردهمایی دکتر محمد مهدی احمدی شهردار 
مبارکه با اشاره به استعدادهای باالی هنری در شهرستان 
گفت : در مبارکه هنرمندان زیادی هستند که این نشان از 
فرهنگ باالی مردم شهرستان می باشد و مسئولین باید از 
این ظرفیت باالی هنری به نحو احسن در راستای پیشرفت 

شهرستان استفاده کنند.
وی افزود: هنر خوشنویسی گوشــه ای از شناسنامه 
و هویت ما می باشــد و باید برای ترویج و گسترش آن در 

جامعه تالش کنیم .
شــهردار مبارکه به جایگاه این هنر در کشــور اشاره و 
خاطرنشــان کرد: هنر خوشنویسی باید جایگاه باالیی در 
کشور داشته باشد و برای رسیدن این هنر به جایگاه اصلی 
خود هنرمندان باید حساسیت و اهتمام بیشتری ورزیده تا  

هنر زیبای خوشنویسی به جایگاه اصلی خود برسد.
محمد مهــدی احمدی افــزود: ایــن گردهمایی در 
شهرســتان مبارکه ابتکاری بزرگ برای شناساندن آثار 

هنرمندان به مردم می باشد.
در ادامه محمد ایران پور رئیس شــورای اسالمی شهر 
مبارکه برگزاری این گردهمایی را در شهرســتان مثبت 
ارزیابی کرد و افزود: امروز برگزاری چنین گردهمایی هایی 
در شهرستان کمک بزرگی به ترویج و انتقال فرهنگ های 

اصیل به جامه به خصوص نسل جوان خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: هنر خوشنویسی به دلیل ظرافت 
و زیبایی که دارد توانسته سهم عظیمی از هنر را در جامعه 

به خود اختصاص دهد

همدان –مریم قاسمی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-سرپرســت اداره کل تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی اســتان همدان بــه همراه 
سرپرســت اداره کل تامیــن اجتماعی و 
سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی 
اســتان همدان ضمن دیدار با کادر درمان، 
پرسنل،پرستاران و پزشکان این بیمارستان 
به مناسبت فرا رســیدن هفته کار وکارگر، 
از زحمات خالصانه ایــن عزیزان در خدمت 
رسانی به مردم عزیز اســتان به ویژه جامعه 

کار و تالش در شــرایط کنونی مبارزه با ویروس منحوس 
کرونا تقدیر نمودند.

گفتنی استدر بازدید از بخش های مختلف بیمارستان 
و بررسی روند رسیدگی به بیماران و نحوه خدمات دهی به 
آن ها و دیدار و گفتگو با کادر درمان و پزشــکان بخشهای 
بیمارستان و عیادت از برخی بیماران از دیگر برنامه های 

این دیدار بود.
همچنین در ادامه گزارشی از اقدامات انجام گرفته در 

بیمارستان آتیه علی الخصوص در شرایط کنونی مقابله با 
بیماری کرونا توسط کادر درمان ارائه شد.

در این مراسم یوسف شعبانی سرپرست اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان همدان ضمن تبریک فرا رسیدن 
هفته کار و کارگر، به همراه مدیران ستاد گرامیداشت هفته 
تجلیل از مقام کارگر با اهداء شاخه گل ارج نهادن به جایگاه 
شاخص کارگران در جامعه برای بیماران آرزوی سالمتی 

و بهبودی کامل نمود.

  تقدیر از کادر درمان بیمارستان آتیه همدان  
به مناسبت هفته کار و کارگر

    گردهمایی اساتید خوشنویس شهرستان مبارکه
 به منظور کتابت سوره قدر

خبرخبر

  رونمایی از نسخه خطی
 ۳00 ساله یک کتاب در مورد 

امام علی)ع( در مشهد

مشهد-خبرنگارتوسعه ایرانی-قدیمی ترین 
نســخه خطی کتاب مناقب علی بن ابیطالب )ع( 
با قدمت ۳۰۰ سال در کتابخانه های ایران، موجود 
در مرکز نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی 
در مشهد رونمایی شد. سیدرضا صداقت حسینی 
گفت: این اثر از تالیفات ابوالحسن علی بن محمد 
واسطی شافعی معروف به ابن مغازلی از محدثان و 
علمای قرن پنجم هجری قمری است که در قرن 

یازدهم توسط یکی از علما بازنویسی شده است.
کارشناس نسخ خطی کتابخانه آستان قدس 
رضوی گفت: این نســخه را دارای متنی روان و 
سلیس و مشــتمل بر ابواب مختلف در مناقب و 
فضائل حضرت علی )ع( برشمرد که مورد استفاده 
علما و فضالی بعــد از ابن مغازلی قــرار گرفته و 
احادیثی همانند حدیث غدیر و منزلت و حدیث 
مدینه العلم را در خود دارد. او گفت: اثر موجود در 
کتابخانه آستان قدس رضوی، قدیمی ترین نسخه 
خطی در کتابخانه های ایران است که در فروردین 
۱۳۷۴ از ســوی مقام معظم رهبری به کتابخانه 

آستان قدس رضوی اهدا شده است.
ســازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی 
شامل کتابخانه مرکزی و ۱۰ کتابخانه تخصصی 
در حرم مطهر رضوی و ۵۸ کتابخانه وابســته در 

دیگر نقاط کشور است.
    

 رونق صنعت چای با بسته بندی
 و برندسازی در گیالن

رشت-خبرنگارتوسعه ایرانی-استاندار گیالن در 
دیدار اعضای هیئت مدیره سندیکای کارخانجات 
چای توجه و اهتمام به بســته بندی و برندسازی را 

موجب رونق این محصول اعالم کرد.
اسداهلل عباسی گفت: کشاورز باید بداند وقتی برگ 
سبز چای را تحویل کارخانه می دهد، در یک برنامه 
زمان بندی مشخص، پول خود را دریافت می کند و 
بر این مبنا تطبیق زمان اهمیت زیادی دارد. او کیفیت 
باالی چای داخلی و معرفی صحیح این محصول را 
موجب افزایش تقاضا اعالم کرد و گفت: بهسازی و 
نوسازی همه حلقه های مرتبط با صنعت چای، به 

رشد و رونق آن کمک می کند.
استاندار گیالن رفع دغدغه های کشاورزان از جمله 
باغداران چای و فعاالن این بخش را وجهه همت خود 
بیان و ساماندهی وضعیت چای را مورد اهتمام و توجه 
دولت ذکر کرد که در رایزنی با وزیر جهاد کشاورزی 
پیگیری می شود. جلوگیری از عرضه چای سنواتی 
به بازار مصرف داخلی و صادرات آن به کشــور های 
غیرهمســایه برای مصارف صنعتی و غیرغذایی، 
تعامل و هم افزایی اعضای سندیکا در جهت برقراری 
زنجیره های مرتبط با رشــد صنعت چای از دیگر 

مواردی بود که استاندار گیالن بر آن تأکید کرد.
۹۰ درصد باغ های چای کشور در استان گیالن و 

۱۰ درصد دیگر در استان مازندران قرار دارد.

    
 خط کشی هزار و 6۵0 کیلومتر
 از راه های ایالم در سال 1۴00

ایالم – حســن بیگی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرکل راهداری و حمل و نقــل جاده ای ایالم 
گفت: عملیات خط کشی یک هزار و ۶۵۰ کیلومتر 
از راه های ارتباطی این استان در سال گذشته اجرا 
شد. نوراهلل دلخواه اظهار داشت: خط کشی راه ها که 
از مقرون به صرفه ترین نوع عالئم ایمنی محسوب 
می شود، بطور مستقیم در دید راننده قرار گرفته 

و با وی یک حس نزدیک و متقابل برقرار می کند.
وی ادامه داد: نیروهای اداره ایمنی، ترافیک و 
حریم این اداره کل در این راستا به منظور افزایش 
ایمنی راه ها، هدایت وسایل نقلیه و آگاهی دادن به 
کاربران راه بویژه در شب با دید محدود، تفکیک 
باندهای رفت و برگشت در نقاط بدون جدا کننده 
وسط و کاهش میزان تصادفات و سوانح رانندگی 
عملیات خط کشی راه های ارتباطی زیرپوشش 
را به طور ویژه انجام می دهند. مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای ایالم یادآور شــد: این اداره 
کل به منظور کاهش هزینه ها و اســتفاده بهینه 
از اعتبارات این خط کشــی ها  را به صورت امانی 
و پیمانی با استفاده از توان اکیپ های فعال خود 

انجام داده است.

استانها

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-بیش از ۳۹ 
هزار کیلومتر شــبکه گاز در سال گذشــته در استان اصفهان 

نشت یابی شد.
سرپرست شرکت گاز اســتان اصفهان هدف از نشت یابی 
هرساله شبکه و تاسیسات گازرسانی را به منظور حفظ و صیانت 
از دارایی ملی و افزایش ایمنی تاسیسات و مشترکان دانست و 
گفت: سال گذشته ۳۹ هزار و ۳۱۹ کیلومتر شبکه و ۲ هزار و ۱۶۴ 
CGS/ و CGS واحد ایستگاه تقلیل فشار شــامل ایستگاه های

TBS، TBS و MS و MRS نشت یابی شد.
ابوالقاسم عسگری، نشت یابی و رفع نشت را از اولویت های 
اصلی شرکت گاز استان برشمرد و گفت: برنامه های مدونی برای 
شناسایی و رفع نشتی ها در شرکت گاز استان تدوین شده است.

نشــتی عوامل مختلفی از جمله نشســت زمین به دالیل 
مختلف، حفاری های غیر مجــاز و بدون هماهنگی، تنش های 

ناشی از عبور وسایل نقلیه سنگین دارد.
سرپرست شرکت گاز استان اصفهان از مشترکان خواست 
از هرگونه حفاری، ساخت و ساز غیرمجاز و دستکاری علمک، 
رگوالتور و کنتور بدون اخذ مجوز از شرکت گاز استان اصفهان 
خودداری کرده و در صورت مشــاهده هرگونه شرایط نا ایمن، 

مراتب را به ۱۹۴ مرکز امداد گاز استان اطالع دهند.

نشت یابی بیش از ۳9 هزار کیلومتر از شبکه گاز در استان اصفهان


