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شیراز –توانایی،خبرنگارتوســعه ایرانی-همزمان با دهه 
فجر انقالب اسالمی، در راستای طرح بزرگ جهاد آبرسانی 
وزارت نیرو، طرح آبرسانی به روستای نوروزان افتتاح و به بهره 

برداری رسید.
طرح آبرسانی به روستای نوروزان )نوروزآباد( از توابع بخش 
سیاخ دارنگون در مدت زمان حدود شــش ماه و با همکاری 
شرکت آب و فاضالب شیراز، قرارگاه محرومیت زدایی احمد 
بن موسی )ع( شیراز، ناحیه مقاومت بسیج ثاراهلل، گروه های 
جهادی شهید قاجاری و شهدای شــرکت آبفای شیراز، به 

سرانجام رسید.

در این مراســم که بــا حضور محمــد هــادی ایمانیه 
استاندارفارس، شیبانی فرماندار شیراز، سردار بوعلی فرمانده 
سپاه فجر اســتان فارس و جمعی از فرماندهان ارشد سپاه و 
مسئولین استانی و محلی برگزار شد، در کنار پروژه ی نوروزان، 
20 پروژه دیگر شامل طرح های آبرسانی و شبکه فاضالب در 
این دهه پربرکت توسط شرکت آب و فاضالب افتتاح و به بهره 

برداری رسید.
اســتاندار فارس، حرکت جهادی آبرســانی روستایی را 
ارزشمند عنوان کرد و گفت: برای حل مشکالت حاشیه نشینی 
کالنشهر شیراز، راهی جز رســیدگی به مسائل روستاییان 

نداریم و امیدواریم با تداوم این همکاری ها دیگر هیچ روستایی 
از نعمت آب آشامیدنی بی بهره نباشد و سیر مهاجرت از روستا 

به شهر معکوس شود.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آبفا شیراز به جزئیات اجرای 
طرح آبرســانی نوروزان پرداخت و گفت: روستای نوروزان ) 
نوروزآباد( از توابع بخش سیاخ دارنگون با جمعیت حدود 300 
نفر، از نعمت آب شرب بی بهره بودند و در زمان تحویل روستا به 

آبفا شیراز آبرسانی توسط تانکر سیار صورت می گرفت.
بهمن بهروزی افزود: چاه آبرفتی به عمق ۱0۱ متر و دبی 20 
لیتر بر ثانیه حفاری  و خط انتقال این پروژه به طول هزار متر با 
لوله ۱۶0 میلی متر پلی اتیلن و شبکه گذاری به طول چهار هزار 

و 500 متر انجام شده است.
وی در ادامه سخنان خود به انجام مسئولیت های اجتماعی 

در جهت ارتقاء سطح خدمات در روستاها اشاره کرد و گفت: در 
زمان اجرای پروژه آبرسانی متوجه نواقص مدرسه عشایری این 
روستا شدیم و درجهت رفع برخی نیاز های آن، احداث سرویس 
بهداشتی، آبخوری، دیوار و برخی امکانات ورزشی را در دستور 

کار قرار داده و به سرانجام رساندیم.

ســمنان -خبرنگارتوسعه ایرانی- 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان 
با بیان اینکه پروژه انتقال آب به گرمسار 
وارد مرحله جدیدی شد گفت: پیمانکار 
لوله گذاری تا دو هفتــه آینده تعیین 

می شود .
محسن عسکری  با اشاره به تأکید 
وزیر نیــرو در زمینه ضــرورت تأمین 
آب شــرب و همچنین مساعدت های 
استاندار سمنان و پیگیری های مداوم 
و مؤثر نماینده مردم شهرســتان های 
گرمسار و آرادان برای تامین آب شرب 
شهرستان های غرب اســتان با اعالم 
انتخاب پیمانکار لوله گذاری خط انتقال 
طرح آبرسانی به گرمســار اظهار کرد: 
با اقدامات انجام شــده این پروژه مهم 
آبرسانی وارد مرحله جدیدی شده است.

وی با بیان اینکه طول طرح آبرسانی 
به گرمسار در محدوده استان سمنان 23 
کیلومتر است که بخشی از آن در سنوات 
گذشته اجرا شده اســت خاطرنشان 
کرد: مطالعات احداث پیش تصفیه و ۸ 
کیلومتر خط انتقــال باقی مانده از این 

طرح در سال ۱۴00 انجام شد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
ســمنان با اشــاره به ابالغ اعتبار برای 
اجرای این پروژه مهم آبرسانی در سال 

۱۴0۱ خاطرنشــان کرد: برای اجرای 
این پروژه مهم سه مرحله شامل احداث 
پیش تصفیه، تولید لوله های مورد نیاز 
و لوله گذاری مسیر با نیاز اعتباری بالغ 
بر ســه هزار میلیارد ریال پیش بینی 

شده است.

عسکری با اشاره به انعقاد قرارداد با 
پیمانکاران مراحل احداث پیش تصفیه 
در ابتدای مسیر و تولید لوله های مورد 
نیاز برای ۸ کیلومتر باقــی مانده از این 
خط انتقال در اســتان سمنان گفت: 
مناقصه انتخاب پیمانکار برای مرحله 

لوله گذاری پروژه ۸ کیلومتر باقی مانده 
از خط انتقال آب به گرمسار در محدوده 
استان سمنان نیز به موازات مراحل در 
دست اجرا صادر شد تا فرایند تکمیل این 

طرح در محدوده استان تسریع شود .
رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 

شــرکت آب منطقه ای سمنان با بیان 
اینکه خاکبرداری و پی کنی سازه های 
اصلی پروژه احداث پیش تصفیه به اتمام 
رسیده است افزود: پیمانکار این پروژه 
میلگردهای مورد نیــاز را خریداری و 
احداث سازه های جنبی و فرایندی را 

آغاز کرده است.
عســکری همچنین اعالم کرد: در 
بخش تولید لوله های مورد نیاز برای ۸ 
کیلومتر باقی مانــده از این خط انتقال 
اتفاقات بسیار خوبی تاکنون رقم خورده 
و بخش زیادی از کار به اتمام رســیده 
است و از ۶50 شاخه لوله مورد نیاز برای 
اجرای این پروژه تا کنون 525 شــاخه 
تولید شده که پوشش داخلی و خارجی 
برای ۱۱0 شاخه از این تعداد نیز انجام 

شده است.
وی افزود: از تعداد ۱۱0 شاخه لوله 
دارای پوشش داخلی و خارجی در این 
پروژه تعــداد 30 شــاخه لوله به محل 

کارگاه حمل و تخلیه شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان مطرح کرد؛

شمارش معکوس برای اجرای پروژه انتقال آب به گرمسار
مدیرعامل شرکت آب 

منطقه ای سمنان با بیان 
اینکه پروژه انتقال آب 
به گرمسار وارد مرحله 

جدیدی شد گفت: پیمانکار 
لوله گذاری تا دو هفته 
آینده تعیین می شود .

شهریار –زهرا قره باغی،خبرنگارتوسعه ایرانی-به همت معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری شهریار و با همکاری پلیس راهور شهرستان شهریار طرح اجرای 

دوره های آموزشی در حوزه ترافیک و ارتقاء سطح علمی دانش آموزان آغاز شد.
 نوروزی معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری شهریار در این باره گفت: از 
آنجاییکه یکی از وظایف ما در حوزه آموزش شهروندی برگزاری دوره های آموزشی 
توجیهی است، امروز با تالش پرســنل خدوم این معاونت و با همکاری صمیمانه 
پلیس راهور در آموزشگاه های حضرت سید الشهدا )ع( و شهدای مخابرات شهریار، 
دوره آموزشی توجیهی ترافیک با حضور سرهنگ همایی معاونت امور اجتماعی 

فرماندهی انتظامی شهرستان شهریار انجام گرفت.
وی یادآور شد: از آنجاییکه این طرح به صورت مستمر در دستور کار این معاونت قرار گرفته لذا سعی داریم با برنامه ریزی جامعی 
که در این راستا قرار گرفته طبق برنامه زمانبندی شده در آموزشگاه های دیگر سطح شهر نیز این دوره ها را تشکیل تا انشاءاهلل 

ثمرات مثبت آن مشمول شهروندان ودانش آموزان عزیز شهریاری بشود.
گفتنی است در پایان این دوره ها بسته های فرهنگی در حوزه مباحث ترافیکی نیز به دانش آموزان به رسم یادبود اهدا گردید.

گرگان آذری،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر مخابرات منطقه گلستان گفت: 
۱۷۷ پروژه مخابراتی در دهه فجربه بهره برداری می رســد و تامین ارتباطات 
مخابراتی در جای جای استان گلســتان وظیفه ما است.غالمعلی شهمرادی 
اظهار کرد: در دهه فجر ۱۷۷ پروژه مخابراتی به بهره برداری می رســد و این 

پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۱000 میلیارد ریال آماده بهره برداری است.
وی با تاکید بر اینکه پروژه های انجام شــده موجب ارتقاء بیشــتر کیفیت 
شبکه مخابراتی استان خواهد شد افزود: 32 پروژه  ارتباطات سیار، 2۸ پروژه 
شــبکه کابل و فیبر نوری، ۸5 پروژه دیتا، ۱5 پروژه سوئیچ اکسس، ۱0 پروژه 
سیستم های انتقال و ۷ پروژه پاور از جمله این پروژه ها هستند که اعتبار صرف شده برای آماده سازی آنها بالغ بر ۱000 

میلیارد بوده است.
وی توسعه مخابرات استان را مستمر دانست و گفت: تامین ارتباطات مخابراتی در جای جای استان وظیفه ما است و 
بهسازی، نوسازی و ایجاد زیرساختهای مخابراتی از اولویتهاست تا بتوانیم خدمات و سرویس های مناسب مردم استان 

را در اختیار آنها قرارداده و رضایت حداکثری مشتریان را جلب کنیم

توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری انجام شد؛
برگزاری دوره آموزشی ترافیک دانش آموزی  شهریار

مدیر مخابرات منطقه استان:
۱۷۷ پروژه مخابراتی  گلستان    به بهره برداری می رسد

گرگان آذری،خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرعامل شرکت 
خدماتی شهرک صنعتی سیمین شــهر با بیان اینکه تعداد 
زیادی تقاضا جهت دریافت زمین و سرمایه گذاری برای احداث 
واحدهای تولیدی جدید در این شهرک دریافت کرده ایم، گفت: 
این ظرفیت وجود دارد که 50 هزار مترمربع بر وسعت موجود 
شهرک اضافه شــود.لطیف کلته در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکه بالغ بر 2۶ واحد تولیدی در شهرک صنعتی سیمین شهر 
احداث شده اســت، اظهار کرد: از این تعداد واحد تولیدی 5 
واحد راکد و تعداد معدودی هم نیمه فعال هستند. مدیرعامل 
شرکت خدماتی شهرک صنعتی سیمین شهر با تأکید بر اینکه 
از ابتدای سال جاری تاکنون سه واحد راکد این شهرک تعیین 
تکلیف و پس از سال ها فعال شده است، ادامه داد: مالکیت یکی 
از واحدهای راکد توسط ســرمایه گذار جدید خریداری و دو 
واحد دیگر برای راه اندازی مجدد به سرمایه گذار جدید اجاره 
داده شده است.وی تعیین تکلیف واحدهای صنعتی راکد و 
نیمه فعال را از مهمترین برنامه های پیش روی شرکت خدماتی 
شهرک صنعتی سیمین شهر عنوان کرد و افزود: نوسانات بازار 

و برخی مشکالت داخلی از دالیل اصلی رکود و نیمه فعال شدن 
این واحدها بوده و دادستان و سایر مسئوالن استان گلستان به 
طور جدی پیگیر راه اندازی مجدد، واگذاری به غیر در صورت 
عدم توانایی ادامه فعالیت و در مجموع تعیین تکلیف این واحدها 
هستند.کلته با اشاره به اینکه در ماه های اخیر تعداد زیادی تقاضا 
جهت دریافت زمین و سرمایه گذاری برای احداث واحدهای 
تولیدی جدید در این شهرک دریافت کرده ایم، خاطرنشان 
کرد: این تقاضاها در زمینه تولید مواد پالستیکی، بسته بندی 

خشکبار، احداث سردخانه و دیگر واحدها است.

 قزوین-مصطفــی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: 
در طول یک سال گذشته 20 قرارداد به لحاظ نقض تعهدات 
قراردادی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان فسخ  و ۱۶۹ 
هکتار از اراضــی راکد صنعتی شــهرک های تقاضامحور 

آزادسازی شده است.
رضا صفاری در حاشیه بهره برداری از یک واحد تولیدی 
در شهرک صنعتی کاسپین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
در راستای فعال سازی قراردادهای راکد و غیرفعال و در جهت 
اجرای دستور استاندار قزوین در خصوص اعمال قانون نسبت 
به بازپس گیری اراضی راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی 
تابعه اســتان و جلوگیری از داللی با برگزاری ســه جلسه 
هیئت حل اختالف و داوری با حضور نماینده سازمان صنایع 
کوچک ایران، درمجموع ۷۸ پرونده قرارداد واگذاری راکد و 

ناقص تعهدات قراردادی موردبررسی حقوقی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: از ۷۸ پرونده بررسی شده، 20 مورد به 
فسخ قطعی منجر شده و ۱۶۹ هکتار از اراضی راکد صنعتی 

شهرک های تقاضامحور آزادسازی شده و در راستای جذب 
سرمایه گذاران دارای اهلیت صنعتی، مجدداً به متقاضیان 
واجد صالحیت واگذار و یا در مرحله واگذاری است که این 
میزان مساحت فسخ شده نســبت به 2 سال گذشته رشد 
قابل توجهی داشته است. صفاری یادآور شد: در صورت عدم 
اجرای تعهدات از سوی سرمایه گذاران در مهلت تعیین شده، 
اراضی واگذارشده پس از سیر مراحل قانونی بازپس  گرفته 
شده و قراردادهای منعقد شده آنان با شرکت شهرک های 

صنعتی استان قزوین فسخ می شود.

 لزوم افزایش وسعت شهرک صنعتی سیمین شهر فسخ قرارداد ۱۶۹ هکتار  از اراضی شهرک های صنعتی قزوین

خبرخبر

 سرپرست سازمان حمل نقل
 بار و مسافر شهرداری سنندج خبر داد؛

استفاده از حیاط مدارس 
سنندج به عنوان پارکینگ 
تاکسی در زمان بارش برف

سنندج –گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
سرپرست سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری 
ســنندج گفت: با توجه به پیش بینی بارش برف 
طی هفته جاری در اســتان و به منظور جلوگیری 
از گیر کردن تاکســی ها در محــالت و همچنین 
خدمات رسانی شایسته به شهروندان تمهیداتی 

برای پارک خودروها در حیاط انجام شده است.
حمید خضری با اشــاره به اعالم ورود سامانه 
بارشی جدید به استان، اظهار کرد: به دنبال اعالم 
هواشناســی مبنی بر بارش برف در هفته جاری و 
به منظور جلوگیری از گیر کردن تاکســی ها در 
محالت و همچنین خدمات رســانی شایسته به 
شهروندان تمهیداتی برای پارک خودروها در شهر 
سنندج انجام شده است. سرپرست سازمان حمل 
نقل، بار و مسافر شهرداری سنندج خاطرنشان کرد: 
رانندگان تاکسی می توانند از امروز تا پایان هفته 
و در ایام بحرانی به ویژه هنگام نزوالت آســمانی) 
برف( برای پارک خودرو خــود از فضای مدارس 
پیش بینی شــده اســتفاده کنند. خضری افزود: 
مدرســه مائده در »نایســر روبروی وین مارکت، 
مدرســه صداقت در »عباس آباد پایین – روبروی 
کالنتری ۱۷«، مدرسه شهید بهمنی در »ایستگاه 
عباس آباد«، مدرســه عفاف در» کانی کوزله تپه 
قیر«، مدرسه فتح در »چهار راه عباس آباد روبروی 
مطب دکتر افرازه«، مدرسه استقالل واقع در خیابان 
گلشن روبروی بانک ملی« و مدرسه نواب صفوی در 
»ابتدای شهرک اندیشه« برای استفاده رانندگان 

تاکسی در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشــان کرد: با هدف خدمات رسانی 
شایسته به شهروندان سنندجی در ایام بارش برف، 
25 دستگاه اتوبوس و ۱0 دستگاه مینی بوس برای 

جابجایی مردم فعالیت می کنند.
سرپرســت ســازمان حمل نقل، بار و مسافر 
شهرداری سنندج اضافه کرد: همچنین در قالب 
ستاد برفروبی 2 محل اســکان برای مسافرین در 
راه مانده در پایانه ســنندج و محل اسکان راهیان 
نور با ظرفیت حدود ۷0 نفر و 200 تخته پتو آماده 

شده است.

خدمات دندانپزشکی تحت 
پوشش بیمه سالمت قرار گرفت

خرم آباد –نصراله صیاد،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرکل بیمه سالمت لرســتان گفت: خدمات 
دندانپزشکی تحت پوشش سازمان بیمه سالمت 

قرار گرفت.
دکتر محسن اسدبیگی با بیان اینکه سازمان 
بیمه ســالمت ایران تعهدات بیمه پایه در حوزه 
دندانپزشــکی را افزایش داده اســت، اظهار کرد: 
سازمان بیمه سالمت در زمینه بیماری های محیط 
دهان و دندان خدمات بســیار خوبی را ارائه کرده 
که با اطالع رسانی گسترده عموم مردم باید از این 

خدمات بهره مند شوند.
وی افزود: سازمان بیمه سالمت ایران خدماتی از 
قبیل ویزیت، رادیوگرافی دهان، آموزش بهداشت، 
فیشور ســالمت، وارنیش فلوراید، فلوراید تراپی، 
ترمیم دندان دائمی کودکان زیر ۱۴ سال،کشیدن 
دندان های خلفی، قدامی، عقل و جرم گیری را در 

تعهدات خود قرار داده است.
مدیر کل بیمه سالمت اســتان لرستان ادامه 
داد: بیمه شــدگان می توانند با مراجعه به مراکز 
دندانپزشــکی طرف قرارداد در ســطح استان از 
خدمات بیمه پایه در حوزه دندانپزشکی استفاده 
نمایند.دکتر اســدبیگی افزود: دندان پزشکان در 
لرستان به منظور عقد قرارداد با هدف افزایش سطح 
دسترسی بیمه شدگان به این خدمات می توانند به 

اداره کل بیمه سالمت در این استان مراجعه کنند.

استانها

    

با حضور استاندار فارس؛
طرح آبرسانی به روستای نوروزان به بهره برداری رسید


