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توسعه 5 هزار و 410 پورت 
مخابراتی در کردستان

  مدیر مخابرات منطقه کردســتان از توســعه پنج هزار و410 
پورت درحوزه توسعه سیســتم های مخابراتی در قالب 71 طرح 

،در استان خبر داد.
آزاد حکمت، مدیر مخابرات منطقه کردســتان، ضمن تاکید بر 
اهمیت ایجاد و توسعه زیرساخت های مخابراتی به منظور افزایش 
سطح کمی و کیفی ســرویس های قابل ارائه به مشتریان گفت: از 
ابتدای ســال جاری تا کنون پروژه ها و اقدامات فنی مختلفی در 

نقاط شهری و روستایی استان محقق و به اجرا درآمده است.
وی با بیان اینکه در ســال جاری32 میلیــارد و 792 میلیون 
ریال در حوزه توسعه سیستم های مخابراتی سرمایه گذاری شده 
اســت افزود: پنج هزار و 410 پورت مخابراتــی با اجرای 71 طرح 
توســعه و ظرفیت سازی شده اســت. حکمت با اعالم اینکه پورت 
های ایجاد شده برای توســعه ظرفیت های سه سرویس مخابراتی 
ADSL,VDSL و تلفن ثابت اجرا شده است اظهارداشت: بیش 
 ADSL از سه هزار و 135 پورت تلفن ثابت و یک هزار و 376 پورت
در نقاط شهری و روستایی و بیش از 895 پورت VDSL در نقاط 

شهری به ظرفیت های مخابراتی استان اضافه شده است.

پروژه آبرسانی به روستای نبی آباد 
دهگالن به بهره برداری رسید

طرح آبرسانی به روستای نبی آباد بلبان آباد از توابع شهرستان 
دهگالن با اعتبــار 4 میلیارد و 50 میلیون تومــان به بهره برداری 

رسید
این پروژه  با حضورفرماندار و معاون وی، بخشــدار بلبان آباد، 
امام جمعه، مدیران شهرســتانی، اعضای شــورا و مردم روستا در 

روستای نبی آباد افتتاح شد.
در این مراســم فرهاد باقری مدیر امور آبفا شهرستان دهگالن 
گفت: این پروژه با هدف تامین آب شرب بهداشتی و پایدار روستا 

به بهره برداری رسید .
وی افزود: در این پــروژه عملیات حفر و تجهیــز چاه، احداث 
ایستگاه پمپاژ و مخزن ذخیره 300 مترمکعبی، اتاق فرمان و نیرو 
رسانی انجام شد. وی با اشاره به اعتبار هزینه شده در این پروژه به 
مبلغ 4 میلیارد و 50 میلیون تومان ابــراز امیدواری کرد با اجرای 
این پروژه زمینه رضایتمندی مردم روســتای نبی آباد از خدمات 

آبفا و دولت فراهم شود.
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مدیــر کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی کردستان، گفت: حمایت از صنعتگران 
کردســتانی، اشــتغال زایی، کارآفرینی و توســعه 

اقتصادی استان را به همراه دارد.
یعقوب گویلیان در بازدید از مجتمع صنایع دستی 
ســنندج که با همراهی فرماندار این شهر انجام شد، 
اظهار کرد: صنایع دســتی استان مجموعه متنوعی از 
تولیدات صنعت گران است که با محوریت هنر و ذوق 
و خالقیت این هنرمندان و با بهره گیری از مواد اولیه 

بومی تولید و عرضه می شود
مدیــر کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 

صنایع دســتی کردســتان، افزود: به منظور حمایت 
از هنرمنــدان صنایع دســتی، ایــن مجتمــع بــا 
سرمایه گذاری بیش از 22 میلیارد تومان در سه طبقه 
و تعــداد 22 کارگاه، در هفته دولت بــه بهره برداری 

می رسد.
او با بیان اینکه با راه اندازی این مجتمع برای 130 
نفر به صورت مســتقیم شــغل ایجاد می  شود، عنوان 
کرد: خوشبختانه درسال جاری با حمایت از هنرمندان 
صنایع دستی ضمن اشتغال آفرینی و کمک به اقتصاد 
پایــدار، گام بلندی در زمینه معرفــی فرهنگ اصیل 

منطقه برداشته ایم.

مدیــر کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی کردستان گفت: همزمان با هفته دولت 
دو اقامتگاه بوم گردی در شهرســتان های سنندج و 

دیواندره به بهره برداری می رسد.
یعقوب گویلیان در این باره اظهار کرد: به مناسبت 
گرامیداشت هفته دولت، اقامتگاه بوم گردی گالویژ در 
روستای هشمیز سنندج و اقامتگاه بوم گردی سارال 

در روستای گالنه دیواندره به بهره برداری می رسد.
مدیــر کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی کردستان، حجم ســرمایه گذاری این 
دو پروژه را یک میلیارد تومــان اعالم کرد و افزود: »با 

افتتاح این پروژه ها زمینه اشتغال برای 6 نفر به صورت 
مستقیم ایجاد می شود.

او یادآور شــد: خوشــبختانه روند ایجاد و توسعه 
زیرســاخت های گردشگری در کردســتان به خوبی 
دنبال می شود به طوری که در حال حاضر 34 اقامتگاه 
بوم گردی در استان به مسافران و گردشگران خدمات 
ارائه می دهند.  مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی کردســتان، یادآور شــد: باید ضمن 
پاسداشت فرهنگ و حفظ معماری سنتی منطقه، از 
تمامی ظرفیت ها برای معرفی هرچه بیشــتر و جذب 

گردشگران به استان استفاده کرد.

کرج -  خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل شرکت آبفای البرز 
گفت: 9 طرح آبرسانی ویک طرح جمع آوری فاضالب در البرز 
با اعتباری بالغ بر 73 میلیارد تومان برای هفته دولت امســال 
آماده بهره برداری شده است. ذوالفقار مهدی زاده، مدیرعامل 
شرکت آبفای البرز گفت: با تالش های انجام شده و با هدف ارائه 

خدمات آبرسانی پایدار و دفع بهداشتی فاضالب در البرز 10 طرح 
شامل: یک ایستگاه پمپاژ فاضالب و 9 طرح آبرسانی به شهر ها و 
روستا های استان برای هفته دولت آماده بهره برداری شده است.

او می گوید: 15 حلقه چاه با مجموع آبدهی 250 لیتر بر ثانیه 
به همراه دو ایستگاه پمپاژ آب ولوله گذاری به طول 12 کیلومتر 

ویک مخزن ذخیره آب به ظرفیت 500 متر مکعب درقالب 9 
طرح درشهر های نظرآباد، مهرشهر، فردیس، گرمدره، کمالشهر، 
اشتهارد، هشتگرد وروستا های رمنده، تنکمان، شلمزار، عرب آباد 
خسروی، فرخ آباد و هیو که جمعیتی درحدود 107 هزار نفر از 

خدمات آن بهره مند خواهند شد، به بهره برداری می رسد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان
حمایت از صنعت گران

 اشتغال زایی و توسعه اقتصادی استان را به همراه دارد

  بهره برداری از 2 اقامتگاه بوم گردی درکردستان 

درهفته دولت؛

10 طرح آب و فاضالب البرز آماده بهره برداری می شود

خبر

 ، ه د ا ز محمــد میــد  ا - یز تبر
یرانی-رئیــس  خبرنگارتوســعه ا
اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر 

حوادث دانشگاه منصوب شد 
طــی حکمــی از ســوی رئیس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی، دکتر 

اصغرجعفــری روحــی به ســمت 
رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی 

ومدیرحوادث منصوب شد.
 مراســم تکریــم دکتر فــرزاد 
رحمانی و معارفه دکتر اصغر جعفری 
روحی به عنوان رئیس مرکز اورژانس 

پیش بیمارســتانی و مدیر حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، با حضور 
دکتر جواد احمدیان  معاون درمان 
دانشــگاه ، دکتر بابــک محمدپور 
مدیردفتر رئیس دانشــگاه، محمد 
باقر هنر بر مدیر کل بحران اســتان 

و مســئولین امــدادی و انتظامــی 
استان آذربایجان شــرقی،  در مرکز 
فوریتهای پزشکی استان برگزار شد.

دکتر احمدیان در جلسه معارفه 
ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمات 
و تالش هــای شــبانه روزی مرکز 

اورژانس پیش بیمارســتانی با بیان 
اینکه اورژانس پیش بیمارســتانی 
یکی از حســاس تریــن واحدهای 
در تعالــی و حفظ جــان هم وطن 
های عزیزمان اســت. وی افزود: در 
این ســالها ما شاهد رشــد و ترقی و 
پیشــرفت این مرکز بلحاظ کمی و 
کیفی هستیم . وی افزود امیدواریم 
به همت همــکاران اورژانس و ارائه 
آموزش های مداوم برای کیفی سازی 
و برخورد مناســب بــا مصدومین، 
گسترش اورژانس هوایی، هماهنگی 
ســریع و بموقع بین اورژانس پیش 
بیمارســتانی و بیمارســتانی بتوان 
شاهد ترقی و پیشرفت این مرکز شد.

در ایــن مراســم دکتر فــرزاد 
رحمانــی رئیــس ســابق مرکــز 
اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر 
حــوادث دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریز با تقدیر و تشــکر از سازمانها و 
نهادهای یاری کننده مرکز اورژانس 
پیش بیمارســتانی و مدیر حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ضمن 
قدردانی از همه همکاران شــاغل در 

این مجموعه گفــت: مرکز اورژانس 
پیش بیمارستانی یکی از مهمترین 
واحدهای دانشــگاه علوم پزشــکی 
می باشد چون همیشه شاهد تالش 
شبانه روزی عزیزان شــاغل در این 
مرکز هستیم و همچنین هیچ گونه 

تعطیلی در این مرکز وجود ندارد.
در ادامه دکتر رحمانی گزارشــی 
از اقدامات مهم انجام یافته در طول 
تصدی خدمت در ایــن مجموعه را 
بیان کرده  و قول همکاری های الزم 
با رئیس جدید مرکز اورژانس پیش 
بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه 

علوم پزشکی تبریز را اعالم کرد

طی حکمی از سوی رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی، 

دکتر اصغرجعفری روحی به 
سمت رئیس اورژانس پیش 
بیمارستانی ومدیرحوادث 

منصوب شد.

همزمان با هفته دولت ؛
5 پروژه  شرکت  توزیع برق 

شیراز افتتاح می شود

شیراز - توانایی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر 
عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: پنج 
پروژه نیرو رسانی، اصالح و بهینه سازی، روشنایی 
معابر، برق رسانی کشاورزی و روستایی با اعتباری 
بالغ بر 615 میلیارد ریال با حضور مســئوالن در 

سطح 10 شهرستان افتتاح میشود.
مهنـــدس محمد رضا سالحی گفت: رویکرد 
اصلی از افتتـاح این پروژه ها افزایـش رضایت مندی، 
محرومیت زدایی و توسعه عادالنه زیرساخت های 
انرژی در حوزه برق و استفاده بهینه از زیرساخت ها 
و امکانات و منابع موجــود و همچنین تامین برق 
مطمئن و پایدار مشترکان است. او گفت: پروژه های 
قابل افتتاح در هفته دولت امسال شامل طرح های 
توســعه ای از قبیل ایجاد انشــعاب، نیرورسانی، 
افزایش قدرت، توســعه فیدر، روشــنایی معابر و 

کاهش تلفات خواهد بود.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق شیراز 
گفت: با بهره برداری از این پروژه ها 3000 خانوار در 
10 شهرستان از مزایای این طرح ها بهره مند خواهد 
شد. سالحی با بیان اینکه تمام روستا های باالی 10 
خانوار دارای کد آبادی تحت پوشش این شرکت 
تاکنون برقدار شده اند گفت: طی یک سال گذشته 
دو روستای عشایری که به تازگی کد گرفته بودند 
با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال برق رسانی شده 
است. مدیر عامل شرکت توزیع برق شیراز گفت: در 
اجرای این پروژه ها برقراری انشــعابات کشاورزی 
با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال اصالح شبکه 
روســتایی، با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال، 
نصب لوازم اندازه گیری با اعتبـار 70 میلیارد ریال، 
توسـعه شبکه، اصالح و بهینه سازی و نیـرو رسانی 
و روشنایی با اعتبار 191 میلیارد ریال هزینه صورت 

گرفته و آماده بهره برداری است.

استانها

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: بهره برداری 
مناسب از ظرفیت های صنعت گردشگری در استان 
می تواند نقش به ســزایی در ایجاد اشتغال و تحقق 

اهداف شعار سال داشته باشد.
حجت االسالم و المسلمین عبدالرضا پورذهبی 
در بازدید از اجرای طرح  ســرمایه گذاری سرزمین 
موج های خروشان در شهرستان سنندج اظهار کرد: 
»فرصت ها و ظرفیت های مناســبی درحوزه های 
گردشگری و صنایع دستی کردســتان وجود دارد 

که توجه به آن ها می تواند در اشــتغال زایی و توسعه 
و پیشرفت استان تأثیرگذار باشد. نماینده ولی فقیه 
در کردســتان بر لزوم حمایــت از بخش خصوصی 
تاکید کرد و افزود: »اجرای طرح های سرمایه گذاری 

نیازمند حمایت ویژه و همکاری همه جانبه است.
حجت االسالم پورذهبی با اشــاره به نام گذاری 
امســال از ســوی مقام معظم رهبری به نام تولید، 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین، یادآور شد: باید تمام 
امکانات و ظرفیت ها از ســوی دستگاه های مربوطه 

به کار گرفته شود تا شاهد تحقق این شعار در استان 
باشیم. سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی شهرستان ســنندج نیز در این بازدید 
گفت: دولت با پرداخت تسهیالت مناسب و کم بهره 
از محل تبصره 18 سرمایه گذاران بخش خصوصی را 

حمایت می کند.
پیام مجیدی اظهار کرد: با توسعه زیرساخت های 
گردشگری در این شهرستان مدت زمان ماندگاری و 
همچنین میزان رضایت گردشگران افزایش می یابد.

لزوم استفاده از ظرفیت های گردشگری کردستان برای تحقق شعار سال

     رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز منصوب شد

سرپرست و خبرنگار: گالله فرهادی ویژه استان کردستاناستان برگزیده

    


