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اصفهان -مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-شهردار 
اصفهان گفت:مدیریت شــهری بیشــتر بــه دنبال توزیع 

عادالنه خدمات در محالت کمتر برخوردار است.
علی قاسم زاده در مراسم کلنگ زنی و افتتاح پروژه های 
عمرانی منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان، گفت: بر اســاس 
برنامه ریزی های انجام شــده هر دو هفتــه یکبار در قالب 
ویژه برنامه »به احترام مردم اصفهان« پروژه های مختلف 

مجموعه شهرداری افتتاح یا کلنگ زنی می شود.
او با بیان اینکه  به ایستگاه افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 

پروژه های عمرانــی و خدماتی در منطقه ۱۰ شــهرداری 
رســیده ایم، افزود: عملیات احداث میدان عروج )شش راه 
ســابق( و خیابان سردار شــهید منصور رئیسی در یکی از 
مهمترین گلوگاه های ترافیکی این منطقه آغاز می شــود، 
چراکــه در این محدوده بــه دلیل تردد زیــاد خودرو ها و 
نداشتن گنجایش الزم معابر، شــاهد تصادفاتی بودیم که 
امیدواریم عملیات احداث میدان عروج تا نوروز ۱۴۰۲ به 
بهره برداری برسد. شــهردار اصفهان با اشاره به کلنگ زنی 
احداث پارک و زمین ورزشی به وســعت ۶۵۰۰ مترمربع 

در محله مصلــی )واقع در محدوده منطقــه ۱۰( با حضور 
خانواده شهدا، تصریح کرد: قرار است این بوستان محلی به 
نام »شهید ابوالفضل شیروانیان« اولین شهید مدافع حرم 

استان نامگذاری شود.
قاســم زاده خاطرنشــان کرد: درصدد هستیم احداث 
پارک و زمین ورزشــی محله مصلی تا پایان ســال تکمیل 
شود و به بهره برداری برســد تا عیدی خوبی به شهروندان 

این محله بدهیم.
او با بیان اینکه رویکرد جدید این دوره مدیریت شهری، 

محله محوری است، گفت: مدیریت شهری بیشتر به دنبال 
توزیع عادالنه خدمات در محالت به خصوص محالت کمتر 

برخوردار است.
شــهردار اصفهان اظهار کرد: طی ســال های گذشته 
تســهیالت و خدمات خوبی به مناطق مرکزی و میانی این 
کالن شهر ارائه شده است، لذا در این دوره مدیریت شهری 
درصدد هســتیم ارائه خدمات را به ســمت محالت کمتر 
برخوردار سوق دهیم؛ در این راستا عالوه بر توزیع عادالنه 

امکانات، شاهد کاهش سفر های شهری خواهیم بود.

  قزوین  -  مصطفی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-در 
مراســمی با حضور مدیران فرهنگی و صنعتی اســتان از 
پوستر رویداد طراحی بســته بندی در خانه خالق قزوین 

رونمایی شد.
 مراسم رونمایی از پوستر رویداد طراحی بسته بندی با 
همکاری اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی و شرکت شهرک 
های صنعتی اســتان در خانه خالق سعدالسلطنه قزوین 

برگزار شد.
در این مراسم که رضا صفاری مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی استان، محمد حسین فائزی مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، رضا افضلی رئیس سازمان صمت، صدقی 
مسئول توســعه زیرســاخت پارک علم وفنآوری قزوین 

و جمعی از هنرمندان حضور داشــتند از پوســتر رویداد 
طراحی بسته بندی در قزوین رونمایی شد.

محمد حسین فائزی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان قزوین در این مراسم گفت: خانه خالق نقش مهمی 
در اتصال هنرمند به بخش صنعت و ایجاد چرخه اقتصادی 
در استان دارد وتالش می کنیم با اجرای طرح های خالقانه 

به اقتصاد و معیشت هنرمندان کمک کنیم.
وی افــزود: در گام اول در بخش طراحی بســته بندی 
بدنبال ارتقای کیفی و مهارت افزایی اهالی هنر در سطوح 
حرفه ای هســتیم وامیدواریــم بتوانیم کمــک کنیم تا 
مشتریان صنعتی درک درســتی از هنر گرافیک وطراحی 
داشته باشــند و با ایجاد شــناخت به طراحی مناسبی هم 

برسیم.
فائزی تصریح کرد: تا زمانی که شناختی نباشد سفارشی 
صورت نمی گیرد و گاهی کارها به تهران ارجاع می شــود 
وهنرمند بومی از درآمدزایی محروم می شــود لذا تالش 
می کنیم یک لبه گفتگو برای تعامل بیشــتر بین هنرمند 

وصنعتگر ایجاد شود.
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان قزوین 
یادآورشــد: کمک به تقویت چرخه اقتصادی در طراحی 
بســت بندی از دیگر اهداف ما در این کار جدید اســت و 
امیدواریم کمک کنیم تا هنرمندان طراح برای معیشــت 
و زندگی مجبور به مهاجرت از اســتان نشوند و در هیمن 

منطقه به کسب درآمد مشغول شوند.

وی گفت: باید بپذیریم که بخش مهمی از صنایع استان 
از دانش تخصصی بســته بندی برخوردار نیستند در حالی 
که این ظرفیت در استان وجود دارد تا از مهارت و تخصص 
هنرمندان قزوینی برای رفع نیازها اســتفاده شود و در این 
رویداد با دعوت از اســاتید برجسته هنر گرافیک و طراحی 
برای مهــارت افزایی هنرمنــدان و ایجاد میــز گفتگوی 
هنرمند و صنعتگر و تولید محصولی حرفه ای مهیا خواهد 

شد.

 شهردار اصفهان:
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کرمانشــاه-کبودی ، خبرنگار 
توســعه ایرانی-سرپرست شرکت 
گاز اســتان کرمانشــاه گفــت: 
امیدواریم تا پایان ســال گازرسانی 

به حدود یکصد روســتای استان و 
شهر ریجاب انجام شود.

ناصر حســینی با بیان اینکه در 
نیمه اول امســال نزدیک به ســه 

میلیارد مترمکعب گاز در اســتان 
کرمانشاه مصرف شــد، این میزان 
را معادل مصرف ۱۵ تا ۱۶ میلیون 
مترمکعب در روز دانســت و افزود: 

میزان مصرف گاز در ســطح استان 
نسبت به نیمه اول سال گذشته ۱۵ 
تا ۲۰ درصد بیشتر شده که عمدتا 
ناشــی از افزایش تعداد مشترکین 

بوده است.
وی بیشــترین مصــرف گاز در 
نیمه اول ســال را مربوط به صنایع 
دانســت و ادامه داد: در این مدت 
ســهم بخش خانگی از مصرف گاز 
تنها نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.

سرپرســت شــرکت گاز استان 
کرمانشاه از گازرسانی به ۷۰ روستا 
و ۱۱۰ واحــد صنعتی اســتان در 
نیمه اول امسال خبر داد که چیزی 
نزدیک بــه ۱۴۷۰ میلیــارد ریال 
اعتبار برای این پروژه ها هزینه شده 
و تاکید کرد: در ایــن مدت بیش از 
۹ هزار اشتراک گاز جدید در استان 

داشتیم.
حسینی از پروژه های گازرسانی 
که در دست انجام اســت نیز یاد و 
اظهار کرد: هم اکنون گازرسانی به 
۲۰۱ روستا استان و شبکه داخلی 
شــهرهای ریجاب و ازگله در دست 
اجرا می باشــد که اعتبار این پروژه 
ها نزدیک بــه ۶۶۰۰ میلیارد ریال 

است.
وی خاطرنشان کرد: گازرسانی 
به شهر ریجاب تا پایان امسال انجام 

خواهد شد و از روستاهای در دست 
اقدام هم گازرســانی به ۹۰ تا ۱۰۰ 

روستا به بهره برداری می رسد.
حســینی ابراز امیــدواری کرد 
گازرســانی به شــهر ازگله و سایر 
روستاها نیز در سال آینده به اتمام 

برسد.
به گفته سرپرســت شرکت گاز 
اســتان کرمانشــاه، هم اکنون در 
استان کرمانشاه ۶۶۰ هزار مشترک 
گاز داریــم و با بهره بــرداری از این 
پروژه های گازرسانی ضریب پوشش 
گاز در بخش روستایی به حدود ۹۴ 
درصد و در بخش شهری به بیش از 

۹۹ درصد می رسد.

سرپرست شرکت گاز 
استان کرمانشاه گفت: 
امیدواریم تا پایان سال 

گازرسانی به حدود یکصد 
روستای استان و شهر 

ریجاب انجام شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور 
عمرانی استانداری البرز:

فازیکقطارشهریکرج
دههفجرافتتاحمیشود

 کرج-خبرنگارتوســعه ایرانی-سرپرست 
معاونــت هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
البــرز گفت: مقرر شــد فاز یک خــط دو قطار 
شهری کرج در ایام اهلل دهه مبارک فجر به بهره 

برداری برسد.
احمــد افضلی گفــت: قطار شــهری کرج، 
آزادراه شــمالی کرج، دو طبقه شــدن اتوبان 
تهران کرج، احداث بیمارســتان های جدید با 
هدف ارتقاء سرانه های درمانی و تعیین تکلیف 
بیمارســتان تخصصی امــام خمینی، راه های 
مواصالتی اســتان و گازرســانی به روستاها از 
مهمترین برنامه ها و پروژه های عمرانی استان 
است که به صورت جدی در دستور کار معاونت 
عمرانی اســتانداری بوده و جلسات مختلف و 
بازدیدهای مســتمری نیز انجام شده که امید 
می رود در آینده ای نزدیک شاهد افتتاح و بهره 

برداری برخی از آنها باشیم.
وی در خصــوص پروژه قطار شــهری کرج 
گفت: کل خطوط این پروژه ۲۷ کیلومتر است 
که از کمالشــهر آغاز شــده و پس از ایستگاه 
میدان شهید ســلطانی، تا مالرد ادامه می یابد 
اما با توجه به اینکه این پروژه بســیار هزینه بر 
است، نیازمند تخصیص اعتبارات ملی است که 
امید می رود با توجه به اهتمام دولت در به ثمر 
رســاندن و تکمیل پروژه های عمرانی، شاهد 

تخصیص اعتبار کامل این پروژه باشیم.
وی افزود: با توجه به تاکید اســتاندار البرز 
مبنی بر عملیاتی شــدن فاز به فــاز این پروژه 
و کاهش بــار ترافیکی در محــدوده چهارراه 
طالقانی تا ۴۵ متری گلشــهر مقرر شد فاز یک 
خط دو قطار شهری کرج در ایام اهلل دهه مبارک 

فجر به بهره برداری برسد.
بخش دیگری از سخنان سرپرست معاونت 
هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری البرز به 
اقدامات صــورت گرفته در خصــوص آزاد راه 

شمالی کرج اختصاص داشت.
افضلی در این رابطه با اشــاره به اینکه این 
پروژه در سه فاز تعریف شده است، خاطر نشان 
کرد: فاز اول، ادامه همــت تا خط چهار حصار و 
پلی به ارتفاع ۱۰۰ متر از رودخانه تا عرشه است 
که وارد جاده چالوس شــده و بخش مهمی از 

پروژه را به خود اختصاص می دهد.
       

 شهردار اندیشه خبر داد؛ 
آغازعملیاتآسفالت

جدولگذاریوبهسازی
معابرسطحشهراندیشه

اندیشــه -  زهرا قره باغی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-بهروز کاویانــی از آغاز عملیات اجرایی 
جدول گذاری ، اصالح انهار، پیاده رو ســازی ، 
ترمیم پیاده روهای سطح شهر، بهبود وضعیت 
آسفالت فاز ۲، فاز ۳، فاز ۴ و فاز ۵ شهر اندیشه 

با اعتبار قریب به ۱۰ میلیارد تومان خبر داد.
شهردار اندیشــه در این خصوص افزود: از 
آنجا که توجه و رفع نواقص معابر شــهر بعنوان 
شریان های اصلی تردد شــهروندان از وظایف 
ذاتی شهرداری محسوب می گردد در این راستا 
با هدف آســایش و آرامش خاطر شهروندان و 
همچنین بهبود وضعیت آسفالت معابر و با توجه 
به پیگیری های اعضای محترم شورای اسالمی 
شهر اندیشه و تصویب الیحه آن در اسرع وقت 
عملیات بهســازی و ترمیم کلیه معابر فاز های 
۴،۳،۲و ۵ شهر اندیشه در دستور کار شهرداری 

قرار گرفت.
وی تصریح کرد: برای انجــام این عملیات 
گسترده در جهت رفع مشــکالت معابر ، تمام 
مراحل قانونی آن طی شــد و تــالش داریم در 
کوتاه ترین زمان نســبت به جــدول گذاری و 
اصالح انهار و پیاده روســازی در سطح شهر به 
طور کاماًل جهادی اقدام نماییم تا با اجرای این 
طرح شاهد بهبود آسفالت معابر در فازهای ۲، 

۳، ۴ و ۵ شهر اندیشه باشیم
شهردار اندیشــه در پایان افزود : امیدواریم 
شهروندان عزیز ضمن رضایتمندی از خدمات 
خادمــان خــود در مجموعه مدیریتی شــهر 
اندیشــه با اجرای ایــن پــروژه بتوانند تردد 

آسان تری را در نقاط مختلف شهر انجام دهد.

استانها

بندرعباس-خبرنگارتو.ســعه ایرانی-توســعه و 
تجهیز مدارس استان هرمزگان، اولین مدرسه پیش 
ســاخته در منطقه احمدی حاجی آباد این استان در 
زمینی به مساحت ۱۸۷ مترمربع و با اعتباری بالغ بر 

۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان احداث شد.
مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان با اشاره به اینکه 
مدارس پیش ســاخته امروزه در کشورهای پیشرفته 
جایگاه ویژه ای دارد، افزود: با گذشت زمان روز به روز 
بر تعداد این نوع از ساختمانهای پیش ساخته افزوده 

می شود.

سیدفخرالدین هاشمی  در خصوص مزایای مدارس 
پیش ســاخته اظهار کرد: اســتفاده از مدرسه پیش 
ســاخته به عنوان جایگزینی مناســب برای سیستم 
های سنتی و قدیمی به شــمار می رود، این مدارس 
با اســتفاده از متریال هــای روز جهانــی و با کیفیت 
بســیار باال طراحی و ساخته می شــوند که نسبت به 
سایر ســاختمان ها از استحکام بیشــتری برخوردار 

خواهند بود.
وی همچنیــن در ادامه از دیگر مزایای اســتفاده 
از این مدارس را سرعت ساخت بســیار باال آنها، وزن 

پایین و سبک بودن این نوع از سازه ها، امکان احداث 
در مناطق دوردست و صعب العبور، کاهش هزینه های 
اجرا، استفاده از سیســتم پیچ و مهره برای اتصاالت 
و امکان افزایش و کاهش مســاحت و حتــی انتقال 

ساختمان به مکانی دیگر بیان داشت.
مدیرکل نوســازی مدارس هرمزگان با بیان اینکه 
سازه مدرســه از نوع بتنی پیش ســاخته می باشد، 
خاطرنشان ســاخت: این مدرسه در حال حاضر مورد 
بهره برداری قرار گرفته و تعداد ۷۵ دانش آموز در این 

فضای آموزشی مشغول به تحصیل هستند.

اندیشه-زهرا قره باغی ،خبرنگارتوسعه -ایرانی پروژه 
بهبود آســفالت معابر فاز ۴ شهر اندیشــه با بیش از ۱۶ 

میلیارد ریال اعتبار در حال اجراست
توســعه ایرانی-اندیشــه-زهرا قره باغی: معاون فنی 
عمرانی شهرداری شهر اندیشه یکی از پروژه های اولویت 

دار شهرداری اندیشه را در راستای رفع نواقص و مشکالت 
معابر سطح این شهر را بهبود آسفالت معابر فاز ۴ اندیشه 
دانست و   افزود: طرح بهســازی آسفالت معابر سطح شهر 
اندیشــه را می توان یکی از دغدغه هــای مهم مدیران 
شــهری عنوان نمود که با توجه به تاکید اعضای شورای 

اسالمی و شهردار محترم این طرح در دستور کار اجرایی 
شهرداری قرار گرفته است.

ایزدی در ادامه افزود : این طرح با اعتبار ۱۶میلیارد و 
پونصد میلیون ریال هم اکنون مراحل پایانی خود را می 
گذراند و با توجه به میزان پیشــرفت این پروژه انشااللله 
در آینده نزدیک شاهد اتمام آن خواهیم بود و امیدواریم 

شهروندان شریف فاز ۴ از آن بهره مند گردند.

احداثاولینمدرسهپیشساختهدرهرمزگان
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گازرسانیبه"ریجاب"و۱۰۰روستایکرمانشاهتاپایانامسالانجاممیشود
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