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قم-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان از بهره برداری از 12 پروژه صنعت برق 

قم بااعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان قم، مهندس مهدی آهنین پنجه از بهره برداری 
از 12 پــروژه صنعت برق قــم همزمان بــا هفته دولت 
خبر داد و گفت: احداث خطوط فشــار ضعیف هوایی و 
شبکه روشــنایی معابر به طول ۳۰۰ متر در شهر قنوات 
محدوده ســراجه و احداث یک دســتگاه پســت فشار 
متوســط هوایی در بلوار همت شهر دســتجرد از جمله 

این پروژه ها است.
وی احداث خطوط فشــار متوســط هوایی در بلوار 
جمهوری اســامی محدوده انســجام به طول یک هزار 
و 1۰۰ متر، احداث یک دســتگاه پســت فشار متوسط 
هوایی در کوچه 11 بلوار غدیر، احداث 1۵۰ متر خطوط 

فشار ضعیف هوایی و شبکه روشنایی در خیابان انسجام، 
احداث 1۳۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی در بلوار امین 
و احداث شــبکه فشار ضعیف هوایی و شــبکه روشنایی 
معابر در کوچــه ۵۰ بلوار جمهوری اســامی را از دیگر 
پروژه های شــرکت توزیع نیروی برق قم در هفته دولت 

برشمرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق قم همچنین 
خاطرنشان کرد: در این هفته از یک دستگاه پست فشار 
متوســط زمینی در کوچه ۳ خیابــان 19 دی، 4 هزار و 
2۰۰ متر خطوط فشــار ضعیف هوایی و شبکه روشنایی 
معابر در خیابان بیطرفــان 19 دی، یک هزار و 7۰۰ متر 
شبکه فشار متوســط زمینی در محدوده علی آباد، یک 
دستگاه پست فشار متوســط هوایی در کوچه 12 بلوار 
خداکرم و پست فشار متوســط هوایی در خیابان سجاد 

بلوار فردوسی بهره برداری می شود.

  کرمان-فرسنگی،خبرنگارتوســعه ایرانی-عبدالوحید 
مهدوی نیا، مدیرعامل این شــرکت ضمــن تبریک هفته 
دولت و گرامیداشــت روز کارمند در خصــوص پروژه های 
قابل افتتاح به مناســبت این ایام، بیان نمود: برق رسانی به 
29 روستا با 412 خانوار در شهرســتان های تحت پوشش 
شــرکت با ســرمایه گذاری بالغ بر 282 میلیارد ریال آماده 

بهره برداری می باشد.
وی گفت: توســعه و احــداث شــبکه های توزیع جهت 
برق رسانی به بیش از 8۶۰۰ متقاضی فاقد برق با حجم 1۵9 
دستگاه پست توزیع با ظرفیت 22۰۰۰ کیلوولت آمپر و 2۶4 

کیلومتر خط فشــار متوســط و ضعیف و همچنین برق دار 
نمودن ۶۰ حلقه چاه کشــاورزی با ســرمایه گذاری 19۳ 
میلیارد ریال در 1۶ شهرســتان زیر مجموعه این شرکت از 

جمله پروژه هایی می باشد که در این هفته افتتاح می شوند.
مهدوی نیا همچنین اظهار کرد: اصاح و بهینه ســازی 
شــبکه های توزیع جهت رفع افت ولتاژ ۶۵ نقطه و قابلیت 
اطمینان شــبکه های توزیع با تبدیل 124 کیلومتر شبکه 
فشار ضعیف مسی به کابل خودنگه دار نیز با سرمایه گذاری 

۳1۰ میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.
این مقام مســئول درخصوص توســعه هوشمندسازی 

شبکه از تعویض و نصب 24۵8۰ دستگاه کنتور هوشمند و 
رویت پذیر و همچنین کنترل پذیر نمودن 17۰99 اشتراک 
خبر داد و افزود: این اقدام در راستای توسعه هوشمندسازی 
شبکه با سرمایه گذاری بیش از ۳2۰ میلیارد ریال انجام شده 
است. مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمان، همچنین از پروژه های آمــاده کلنگ زنی یاد کرد و 
گفت: برق رسانی به 21 روستای فاقد برق با 21۶ خانوار در 
شهرستان های تحت پوشش شرکت با اعتباری بالغ بر 21۵ 

میلیارد ریال آماده کلنگ زنی می باشد.
وی تصریح نمود: پروژه های توسعه و احداث شبکه های 

توزیع جهت برق رسانی به 114۰۰ متقاضی فاقد برق با حجم 
4۰۰ دستگاه پست توزیع با ظرفیت ۵2۰۰۰ کیلوولت آمپر و 
2۰۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط و همچنین 
اصاح و بهینه سازی شبکه های توزیع جهت رفع افت ولتاژ 
و قابلیت اطمینان شبکه های توزیع با تبدیل 2۰۰ کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف مسی به کابل خودنگه دار، با بیش از ۶9۰ 

میلیارد ریال در این ایام آماده کلنگ زنی خواهند شد.
مهدوی نیا همچنین درخصوص هوشمندسازی شبکه 
و کنترل پذیر نمودن آن، از آغاز نصب تعداد 87۶1۰ کنتور 

هوشمند با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

همزمان با  هفته دولت ؛

۱۲پروژهبرقرسانیقمبهبهرهبرداریمیرسد

همزمان با هفته دولت انجام می شود ؛

افتتاحوبهرهبرداریازپروژههایبرقیشرکتتوزیعنیرویبرقجنوباستانکرمان

خبر

ساوه - لیا گراوند ،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-در نخستین روز از هفته دولت 
و با حضور شــهردار و اعضای شورای 
اسامی شهر ســاوه، از پروژه جایگاه 
عرضه ســوخت اتوبوس های شهری 
و یک دســتگاه اتوبوس ویژه معلوالن 
که به همت ســازمان حمل و نقل بار و 

مسافر شهرداری ساوه به انجام رسیده، 
بهره برداری شد.

دکتر امیررضا یوســفیان، شهردار 
ســاوه در این آیین در سخنانی اظهار 
داشت: امسال ســهمیه قیر یارانه ای 
پس از چهار سال به ساوه تعلق گرفت 
و با رایزنی صــورت گرفته بیش از یک 

هزار تن قیر دریافت شــد که تاکنون 
4۰ خیابان روکش آســفالت شدند و 
۳۶ محله نیز با اولویت بندی آسفالت 

خواهند شد.
وی گفت: در مدت 2 ماه گذشــته 
۳۶ میلیــارد تومــان ارزش افزوده به 
ســاوه اختصاص یافته در حالی که به 

طور متوسط شــهرداری ماهانه ۳۵ 
میلیارد تومان هزینه کرده اســت، اما 
این تفاوت هزینــه و درآمد خللی در 
امر خدمت رسانی به شهروندان ایجاد 

نکرده است.
یوسفیان بیان کرد: امسال دستمزد 
کارگــران ۵7 درصد افزایــش یافته 

که این امر بر قراردادهای شــهرداری 
تاثیر داشته و با توجه به ارزش افزوده 
اختصاص یافته به شهر ساوه، مجموعه 
مدیریت شهری در تامین منابع مالی 

با مشکات جدی مواجه شده است.
وی ادامــه داد: افزایش دســتمزد 
کارگران و تورم موجب شــده امسال 
پیمانکاران تا 7۰ درصد وجه بیشتری 
از شــهرداری مطالبــه کننــد. 14۰ 
میلیارد تومان در 4 ماه اخیر پرداخت 
داشــتیم که با دریافتی ارزش افزوده 
تناســب ندارد، ولی از طریق مدیریت 
خریدهای نقدی و تعهدی مانع از توقف 

امور شدیم.
وی در بخش دیگر ســخنان خود 
افزود: همزمان با هفته دولت، شــاهد 
افتتاح جایگاه ســوخت اتوبوس های 
شــهری و رونمایی از یک دســتگاه 
اتوبوس ویژه معلوالن با حضور اعضای 

شورای اسامی شهر ساوه هستیم.
شــهردار ســاوه ادامه داد: جایگاه 
سوخت اتوبوس های شهری با ظرفیت 
چهار نازل سوخت رســانی می کند و 
با صرف اعتبار ۳ میلیــارد تومانی راه 

اندازی شده است.
وی ادامه داد: در حــال حاضر ۵۰ 
اتوبوس شهری در ساوه خدمات دهی 
می کنند که با پیگیــری های صورت 

گرفته و دوبرابر شــدن تعداد اتوبوس 
های ناوگان حمل و نقل شــهری این 
شــهر در آینده نزدیک، نیاز به جایگاه 
سوخت مخصوص بود که خوشبختانه 

این مهم محقق شد.
شهردار ساوه ادامه داد: همچنین 
همزمان با هفته دولت، یک دســتگاه 
اتوبوس شــهاب نیز برای اســتفاده 
شــهروندان معلول عزیز رونمایی شد 
که با صرف اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان 
تعمیر اساســی و مجهز به جک باالبر 

گردیده است.

دکتر امیررضا یوسفیان، 
شهردار ساوه در این آیین 
در سخنانی اظهار داشت: 

امسال سهمیه قیر یارانه ای 
پس از چهار سال به ساوه 

تعلق گرفت و با رایزنی 
صورت گرفته بیش از یک 

هزار تن قیر دریافت شد که 
تاکنون ۴۰ خیابان روکش 
آسفالت شدند و ۳۶ محله 

نیز با اولویت بندی آسفالت 
خواهند شد.

 سرپرست میراث فرهنگی استان 
خبرداد؛

درآمدزایی۶میلیاردتومانی
صنایعدستیگلستانطی۳ماه

 گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی 
گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: در سه 
ماهه نخست امسال درآمد صنایع دستی گلستان از 
فروش در بازارهای داخلی ۶ میلیارد و 1۵۰ میلیون 
تومان بوده است.رحمان فرمانی اظهار کرد: گلستان 
در گردشــگری کشــاورزی پیرو بــوده و پایلوت 
کشور هســتیم و اولین مجوز آن در گلستان صادر 
شده است.سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی گلســتان افزود: 19 
مزرعه داشتیم و 2۰ مزرعه هم در حال اخذ مجوز 
است که تا پایان ســال می تواند به چرخه فعالیت 
اضافه شــود و همچنین 1۰9 متقاضی عاقه مند 
هم در این عرصه داریم.وی عنوان کرد: بالغ بر ســه 
هزار اشتغال توسط بخش گردشگری ایجاد شده 
است.فرمانی در خصوص صنایع دستی هم گفت: 
در سه ماهه اول سال، هزار و 144 نفر پروانه فعالیت 
اشتغال خانگی خود را تمدید کرده و 122 نفر هم 
مجوز گرفتند و به 1۰2 طرح بیش از ۶ میلیارد تومان 
تسهیات پرداخت شده است.سرپرست اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
گلستان عنوان کرد: در سه ماهه نخست امسال 27 
هزار و ۶2۵ دالر صنایع دستی به صورت چمدانی 
صادر شــده و همچنین ۶ میلیارد و 1۵۰ میلیون 

تومان فروش در بازارهای داخلی بوده است.
طبق گفته وی 22 بازارچه موقت در ســه ماه و 

همچنین 2۰ نمایشگاه افتتاح شده است.
فرمانی با اشاره به اینکه 19 اثر برای ثبت در سال 
قبل ارسال شده است، گفت: برج قابوس تا پایان سال 

از حصار فلزات نجات خواهد یافت
       

افتتاح7۳پروژهمخابراتی
درکردستان

 سنندج - گاله فرهادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیر مخابرات منطقه کردستان از افتتاح 7۳ پروژه 

مخابراتی در هفته دولت در استان خبر داد.
آزاد حکمــت ضمــن تبریک هفتــه دولت و 
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجائی و باهنر، 
گفت: بســترهای الزم بــرای افتتــاح 7۳ پروژه 

مخابراتی در استان فراهم است.
وی افزود: ایجاد نیوسایت تلفن همراه اول، ارتقا 
سایت های مخابراتی، ایجاد مرکز جدید مخابراتی 
در روستاها با هدف ارائه اینترنت پرسرعت مخابرات 
و ظرفیت سازی تلفن ثابت از جمله پروژه های قابل 
افتتاح مخابرات منطقه در هفته دولت است. مدیر 
مخابرات منطقه کردستان با اشاره به اعتبار هزینه 
شده برای تکمیل این پروژه ها اظهارداشت: مبلغ 
سرمایه گذاری این طرح ها بیش از ۶۵۰ میلیارد ریال 
اســت. حکمت توجه ویژه به مناطق کم برخوردار 
و توســعه متوازن خدمات مخابراتی و ارتباطی در 
استان، جلب رضایت مشــتریان در ارائه خدمات 
مطلوب و پایدار ، توسعه و بهینه سازی شبکه  تلفن 
ثابت، همراه و دیتا، ارائه و ارتقاء فناوری های نوین 
و همگام بودن با ســرعت پیشــرفت تکنولوژی و 
استفاده از ظرفیت های موجود را از جمله اهداف 

اجرای پروژه های مخابراتی عنوان کرد.
      

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 
زرندیه :

چاهجدیدآبشربشهرمامونیه
واردمداربهرهبرداريشد

اراک-صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی-براي تامین 
پایدار آب شرب شهروندان شهر مامونیه ، یک حلقه 
چاه جدید وارد مدار بهره برداری شــد. حمیدرضا 
کاووسي مدیر امور آب و فاضاب شهرستان زرندیه 
با اعام این خبر اظهار داشت : با هدف جبران بخشي 
از کمبود آب شرب  شهر مامونیه و همچنین کاهش 
نوسانات فشار در شبکه توزیع و ضرورت تامین پایدار و 
پیوسته آب شرب برای شهروندان ، حفر یک حلقه چاه 
آب شرب در دستور کار امور آب و فاضاب شهرستان 
زرندیه قرار گرفت که حفر این چاه به اتمام رسید و 
وارد مدار بهره برداری شد. وي در ادامه عنوان کرد: 
تاکنون بالغ بر2۵ میلیارد ریال براي حفر و تجهیز چاه 
جدید هزینه شده و  برق رساني ، عملیات حصارکشي 

و ساخت اتاقک این چاه  در دست اقدام است.
مدیر امور آب و فاضاب زرندیه  افزود : آب شرب 
شهر مامونیه با جمعیتي بالغ بر ۳۰هزار نفر از طریق 
۶حلقه چاه  تامین مي شد که با کاهش بارندگي ها ، 
افت منابع آبي زیر زمیني و بروز خشکسالي در سالهاي 
اخیر میزان تولید و مصرف آب در نقطه برابر قرار گرفته 
بود که با حفر و تجهیز چاه جدید ، مشکل تنش آبي در 

این شهر برطرف گردید.

استانها

 اراک-صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی-شهردار اراک 
با اشــاره به برگزاری هفته فرهنگی این کانشهر، گفت: 
هدف از برگزاری این برنامه ها، ارتقا شاخص های فرهنگی 
و سطح همبســتگی اجتماعی، تقویت روحیه نشاط در 

بین شهروندان و معرفی تاریخ و پیشینه اراک است.
دکتر علیرضا کریمی با بیان اینکه هفته فرهنگی اراک 
از بیست  و هشتم مهرماه تا چهارم آبان ماه برگزار می شود، 
اظهار داشت: جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های این 
هفته با حضور مسئوالن دستگاه های دولتی و نمایندگان 

گروه های مردم نهاد در شهرداری اراک برگزار و پیرامون 
چگونگی و تاریــخ برگزاری هفته فرهنگــی و همچنین 
برنامه هایی که دستگاه ها و نهادهای مختلف در این هفته 

به اجرا خواهند گذاشت، بحث و رایزنی شد.
شــهردار اراک افزود: در این جلســه مقرر شد ظرف 
یک بازه زمانی مشــخص، نهادهای ذیربط پیشنهادات 
خود را به صورت مکتوب به این کمیته ارائه دهند تا پس 
از مطالعه و بررســی به صورت برنامه ای مدون از طریق 
رسانه های مکتوب و تصویری انتشار پیدا کند و در اختیار 

شهروندان قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: هدف از برگــزاری هفته فرهنگی 
اراک، ارتقا شــاخص های فرهنگی و ســطح همبستگی 
اجتماعی، تقویت روحیه نشاط در بین شهروندان، معرفی 
تاریخ و پیشینه، توانمندی ها و ظرفیت های این کانشهر 
و شخصیت ها و مشاهیر آن، معرفی آداب و رسوم و سنن 
و تولیدات ســنتی و محلی و همچنین ایجاد همگرایی و 
همدلی بین شهروندان و تثبیت نگرش ها و رویکردهای 

اصیل فرهنگی است.

شهردار اراک:

ارتقاشاخصهایفرهنگیوهمبستگیاجتماعی،ازاهدافبرگزاریهفتهفرهنگیاراکاست

همزمان با آغاز  هفته دولت  برگزارشد؛

 بهره برداری از جایگاه عرضه سوخت اتوبوس های
 شهری و اتوبوس ویژه معلوالن    در ساوه


