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قزوین-خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرعامل شرکت 
نمایشــگاه های بین المللی استان قزوین از برگزاری 
نمایشــگاه فروش پاییزه به مناســبت بازگشــایی 

مدارس در قزوین خبر داد.
 احمد خورگامی  با اعالم این خبر افزود: در آستانه 
بازگشایی مدارس، برگزاری نمایشگاه فروش پاییزه 
فرصت بسیار مناسبی اســت تا خانواده ها کاالهای 

مورد نیاز فرزندان خود را از نمایشگاه تهیه کنند.

وی اظهار داشــت: ایجاد تعادل میــان عرضه و 
تقاضا، تنظیم بــازار و ایجاد فضا جهــت تهیه اقالم 
مورد نیاز و رقابت میان عرضه کنندگان و مشــارکت 
کننــدگان از جمله اهداف برگزاری این نمایشــگاه 

است.
خورگامی تصریح کرد: در ایــن رویداد اقتصادی 
۱۳۵ مشارکت کننده از اســتان های قزوین، تهران، 
البرز و زنجان کاالهایی نظیر پوشاک، کیف و کفش، 

مشاغل خانگی، نوشــت افزار، لوازم کمک آموزشی، 
محصوالت فرهنگی، نشــریات و کتــاب، انواع مواد 
غذایی، مرغ و گوشــت، مواد شــوینده و بهداشتی 
و ســلولزی را با تخفیف پنج تــا ۲۰ درصدی عرضه 
خواهند کرد و همچنین کاالهــای تنظیم بازار نظیر 
برنج و شکر در محوطه نمایشــگاه نیز عرضه خواهد 

شد.
این مسوول افزود: کاالهایی که در این نمایشگاه 

عرضه می شــود مورد تایید کارشناســان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان است و بازرسان این 
سازمان طی ایام برگزاری در نمایشگاه مستقر بوده 

و بر نحوه فروش غرفه داران نظارت خواهند داشت.
وی یادآور شد: نمایشگاه فروش پاییزه از ۱۸ تا ۲۵ 
شهریورماه به مدت یک هفته از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین 

برگزار می شود و پذیرای بازدید عموم خواهد بود.

 تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-همزمان 
با هفته دولت پروژه های مدیریت برق شهرســتان اسکو به 
تعداد ۱۲۳ پــروژه و با اعتباری بالغ ابــر ۲۷ میلیارد تومان 

افتتاح شد.
، در این مراسم که با حضور امام جمعه ایلخچی، فرماندار 
شهرستان اسکو، بخشدار و شهردار ایلخچی و سایر مقامات 
و مسئوالن این شهرستان برگزار شد، جعفر باقری مدیریت 
برق شهرســتان اســکو، ضمن تبریک هفته ی دولت یاد 
شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و گفت: از این تعداد 
۲۱ پروژه با اعتبــار ۸ میلیارد تومان بــه عنوان پروژه های 

شاخص مورد بهره برداری قرار می گیرد..
 باقــری در ادامه گزارش مبســوطی از پروژه های انجام 
یافته در این شهرســتان ارایه کرد و افزود: در حوزه ی برق 
شهرســتان اسکو به ۳ شــهر و 4۰ روســتا خدمات رسانی 
می کنیم و به دلیل وســعت بســیار زیاد شهرستان، پایدار 

سازی شبکه ی برق در طول سال، کار دشواری است.
 وی با اشــاره به اینکه در شهرستان اســکو ۱9۸ هزار 
مشــترک برق وجود دارد، یادآور شــد: خدمات ارائه  شده 

توسط شرکت برق، از شاخص های خوبی برخوردار است و 
میانگین واگذاری برق در اسکو ۱۳ روز است و از این لحاظ 

رتبه اول را در کل شرکت برق دارا هستیم.
 به گفته ی وی؛ طول شبکه ی فشار متوسط ۲۰ کیلوولت 
در سطح شهرســتان، ۵9۷ کیلومتر است که عموما هوایی 
هستند و به همین دلیل در معرض عوامل جوی قرار دارد و 
هر از چندگاهی هم با مشکل مواجه می شود. طول شبکه ی 
فشار ضعیف هم ۵۱۶ کیلومتر اســت و در مجموع ۱۱۱4 
کیلومتر شــبکه در شهرســتان داریم. جا دارد از همکاران 
بویژه از سیمبانان و تکنسین ها تشکر کنم که به صورت ۲4 

ساعته به مردم خدمت رسانی می کنند.
 مدیریت برق شهرستان اسکو با بیان اینکه در این مراسم 
به مناســبت هفته ی دولت پروژه ی تبدیل شبکه ی بیست 
کیلوولت روســتای خاصبان به طــول ۵ کیلومتر به هادی 
روکش دار افتتاح و به مردم شــریف این شهرســتان هدیه 
می شود، خاطرنشــان کرد: در پروژه ی حاضر ۵ کیلومتر از 
شبکه ی فشار متوسط بدون روکش را که تحت مخاطرات 
جوی قرار داشــت با تــالش همکاران به شــبکه ی هادی 

روکشدار تبدیل شــد. با اجرای این پروژه قابلیت اطمینان 
شبکه افزایش یافته و شــبکه ی فشار متوسط را روکش دار 
می کنیم.   حســین فیروزی فرماندار اسکو نیز با بیان اینکه 
ما همگی خادمین مردم هستیم، گفت: باید کاری کنیم که 
شبکه ی برق در اسکو از پایداری حداکثری برخوردار باشد 
و تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی قرار نگیرد و در مقابل رعد 

و برق و طوفان پایدار بماند.
 گزارش روابط عمومی حاکی است؛ طی هفته ی دولت 
۱۵4۷ پروژه در برق تبریز به بهره برداری می رسد که ۱۲۸۱ 
پروژه در محدوده ی شهرستان تبریز با اعتبار بالغ بر ۲۲۵۵ 

میلیارد ریال، ۱4۳ پروژه در محدوده ی آذرشــهر با اعتبار 
بالغ بر ۱۶۷ میلیارد ریال و ۱۲۳ پروژه در محدوده ی اسکو 
با اعتبار بالغ بر ۲۶۵ میلیارد ریال به بهره برداری می رسند.

 گفتنی است؛ تامین برق و احداث ساختمان پست زمینی 
نارنجستان، تامین برق مجتمع مســکونی تجاری تعاونی 
کارکنان ریخته گری ماشین سازی و تبدیل شبکه ی لخت 
به هادی روکشدار مســیر فیدر ۲ ممقان از پل خاصبان تا 
سرین دیزج به طول ۵ کیلومتر از مهمترین پروژه های قابل 
بهره برداری در شهرستان اسکو بودند که طی این مراسم به 

بهره برداری رسیدند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان:

نمایشگاهفروشپاییزهدرقزوینبرگزارمیشود

همزمان با هفته ی دولت صورت گرفت؛

افتتاح123پروژهبرقتبریزدرشهرستاناسكو

خبر

 ، ســمی قا یــم  مر - ن ا همد
خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان همدان 
گفت: به منظور تامین بخشی از آب 
آشامیدنی مورد نیاز شهر همدان، ۲ 
حلقه چاه با آبدهی حدود ۲۰۰ لیتر 

در ثانیه در منطقه تفریجان حفاری 
می شود. به گزارش بامداد سه شنبه 
خبرنگار ایرنا، فرهاد بختیاری فر  در 
هفدهمین نشســت اعضای شورای 
آب استان همدان افزود: این چاه ها 
در نزدیکی ســد اکباتــان قرار دارد 

و مشــکالت آب مناطقی از شــهر 
همدان کــه از تصفیه خانه شــهید 
بهشتی تغذیه می شــدند همچون، 
شــهرک بهشــتی و مناطق اطراف 
آن را برطرف می کند. وی با اشــاره 
به اینکه ۶ حلقه چــاه نیز در منطقه 

آق حصار حفاری و وارد شــبکه شده 
است، اظهار داشــت: با حفر دوچاه 
جدیــد در روســتای تفریجان، آب 
چاه های منطقه آق حصار مستقیم به 
مخزن امید اکباتان منتقل می شود. 
بختیاری فر تصریح کــرد: عملیات 

لوله گذاری طرح گذرگاه)بای پس( 
آبرسانی به همدان تکمیل شده است 
و از شمال به خط آبرسانی بلندمدت 

همدان)تالوار( متصل شده است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه 
ای اســتان همدان اظهار داشت: با 
اضافه شدن ســه گروه تازه نفس از 
استان های همجوار، در حال حاضر 
پنج گروه به صورت شــبانه روزی در 
حال نشــت یابی و بر طــرف کردن 

ایرادات شبکه هستند.
وی تاکید کرد: مجــوز حفر ۳۰ 
حلقه چاه جدید از سوی وزارت نیرو 
صادر و اکنون عملیــات حفر چهار 
حلقه آغاز شده است. در پی کاهش 
جدی بارش ها و خشکســالی ناشی 
از آن، ذخیره آب ســدهای اســتان 
همدان به ویژه سد اکباتان به عنوان 
منبع اصلی تامین آب شــهر همدان 
بســیار کاهش یافته اســت. همین 
موضوع در چند هفته گذشته موجب 
بروز مشــکل و تنش آبی در شــهر 
همــدان و اعمال زمــان بندی قطع 

شبکه در شهر شده است.
در ایــن مــدت »علــی اکبــر 
محرابیان« وزیر نیرو دو بار به صورت 
ســرزده به همدان سفر کرده است و 

در جریان این ســفرها در بازدید از 
طرح آبرسانی به همدان و همچنین 
بررســی روند مســایل و مشکالت 
مرتبط با خشکسالی و تنش آبی این 
استان با اشاره به تالش جدی دولت 
برای رفع مشــکل تنش آبی ناشی از 
خشکسالی از جمله در استان همدان 
گفت: شمارش معکوس برای افتتاح 
ابرپروژه آبرسانی به همدان آغاز شده 
و مرحله اول طرح آبرسانی به همدان 
ظرف دو تا ســه هفته آینده به بهره 

برداری می رسد.

خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان همدان 
گفت: به منظور تامین 

بخشی از آب آشامیدنی 
مورد نیاز شهر همدان، ۲ 

حلقه چاه با آبدهی حدود 
۲۰۰ لیتر در ثانیه در منطقه 
تفریجان حفاری می شود.

نماینده ولی فقیه در استان :
تالشوهمتمدیریت
وکارکنانشرکتگاز
کردستانمثالزدنیاست

 ســنندج - گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-نماینده ولی فقیه در استان کردستان  
در دیدار با مدیر عامل و کارکنان شــرکت گاز 
استان کردســتان اظهار داشــت : با گسترش 
خدمات گازرســانی در استان کردستان سطح 
رفاه و آسایش با شــدت مضاعفی ارتقاء یافته و 
توسعه عدالت اجتماعی در این منطقه از کشور 
عزیزمان فراهم شده اســت و دلسوزی ، تالش 
و همت مدیریت و کارکنان شــرکت گاز استان 

کردستان مثال زدنی است .
در ایــن دیدارحجــت االســالم عبدالرضا 
پورذهبــی ضمن تبریک هفتــه دولت وتقدیر 
و تشــکر از تمام زحمات دولتمــردان ؛ گفت : 
مدیر و کارکنان شرکت گاز استان کردستان با 
توانایی و پشتکار مشــغول به خدمت رسانی به 
مردم شریف و نجیب و مرز دار این خطه از ایران 
اسالمی اند و امیدوارم خداوند به همه ما توفیق 
بدهد که در راه ارائه خدمات بیشــترموفق تر 

عمل نمائیم.
وی یادآوری کرد: خوشــبختانه در بخش 
گاز و در زمینه های توسعه خدمات گازرسانی 
در سطح شهرها و روستاهای استان کردستان 
اقدامات بســیار مثبتی توســط شــرکت گاز 
استان کردســتان صورت گرفته و اکنون مردم 
کردستان در زمینه تامین انرژی برای مصارف 
خانگی و صنعتی به رفاه مطلوبی دست یافته و 

هیچ دغدغه ای برای تامین انرژی ندارند .
در ادامه این جلســه مهندس فعله گری به 
گازرسانی به ۱۵۰۵ روستای استان کردستان 
اشاره کرد و گفت : در گرامیداشت هفته دولت 
سال جاری ۱۸۱ پروژه با اعتبار بالغ بر ۱ هزار و 
9۵۰ میلیارد ریال در استان کردستان به بهره 
برداری رســیده و یا عملیات و شــروع فعالیت 
های گازرســانی آغاز گردیده است که با برنامه 
ریزی های منظم و مدونی کــه صورت گرفته 
اســت تا پایان ســال ۱4۰۲ کلیه روستاهای 
استان کردســتان تحت پوشــش گاز طبیعی 
قرار می گیرد که می توان به اتمام گازرســانی 
به۱4۰ کوخ هم در مناطق مرزی شهرســتان 

بانه اشاره کرد.
مدیر عامل شــرکت گاز اســتان کردستان 
در ادامه بــه تامین گاز برای صنایع هم اشــاره 
ای داشــتند و بیان کرد : در حال حاضر ۱ هزار 
و ۱۱۸ واحد تولیدی مصوبه شــورای اقتصاد 
تحت پوشــش گاز طبیعی قرار دارد که تعداد 
9۳ مورد آن در هفته دولت سال جاری محقق 
شده است و نکته مهم در این مورد هزینه رایگان 
گازرسانی به واحدهای صنعتی مصوبه شورای 
اقتصاد است که تامین منابع مالی آن به عهده 

شرکت ملی گاز ایران است.
       

  صدور۹۰فقرهپروانه
بهرهبرداریصنعتیدرمازندران

 ساری -خبرنگارتوســعه ایرانی-9۰ فقره 
پروانه بهره بــرداری صنعتی طــی ۵ ماه در 

مازندران صادر شده است.
مجید فانی سرپرســت اداره کل صنعت، 
معدن و تجــارت مازندران گفــت: 9۰ فقره 
پروانه بهره برداری صنعتی از ابتدای امسال تا 

پایان مرداد صادر شده است.
او افزود: ســرمایه گذاری انجام شــده در 
پروانه هــای بهره برداری صادر شــده بالغ بر 

۶۵۵۱ میلیارد ریال بوده است.
سرپرســت اداره کل صنعــت، معــدن و 
تجارت مازندران گفت: با بهره برداری از این 
واحد های صنعتی برای ۱۱9۶ نفر اشــتغال 

ایجاد شده است.

استانها

  کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل 
دامپزشکی کرمانشاه از خروج ۱9۳ تن فرآورده دامی از 
چرخه مصرف طی یکسال گذشته در کرمانشاه خبر داد. 
علیرضا حیدری با اشــاره به واکسیناسیون دام ها از 
ســال گذشــته تاکنون، اظهار کرد: بیش از ۱۵ میلیون 
دام ســبک و ســنگین بر علیه انواع بیماری های دامی و 
بیماری های مشترک بین انسان و دام واکسینه شده اند. 
وی با اشاره به اقدامات انجام شــده برای واکسیناسیون 
طیور بومــی، افزود: در اســتان کرمانشــاه بیش از یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه از انواع طیور بومی در روستاها 
و مناطق کم برخوردار علیه بیماری نیوکاســل به صورت 

رایگان واکسیناسیون انجام شده است. 
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشــاه تصریح کرد: 
نظارت بهداشــتی بر پرورش بیــش از ۳۳ میلیون قطعه 
جوجه ریزی انجام شــده در ظرفیت واحدهای مرغ های 
گوشــتی و تخم گذار صــورت گرفته اســت. وی با بیان 
اینکه کشــتارهایی که اصولی انجام نشــده مورد ضبط 
قرار گرفته اند، خاطر نشــان کرد: از سال گذشته تاکنون 
بیش از ۱9۳ تن انواع فرآورده های خام دامی که با اصول 
بهداشتی دامپزشکی نداشــته اند هم در کشتارگاه و هم 
در مراکز عرضه شناســایی و ضبط شده اند. وی به حضور 
مستمر ناظران و مســئوالن فنی در کشتارگاه ها اشاره و 

بیان کرد: مســئول فنی، ناظر بهداشــتی و ناظر شرعی 
از جمله افرادی هســتند کــه تمامی مراحــل ذبح در 
کشتارگاه ها را نظارت داشــته که در صورت عدم رعایت 
الزامات در بهداشــت و ذبــح دام آن را از چرخه مصرف 

خارج می کنند.
حیدری عنــوان کــرد: اســتان کرمانشــاه یکی از 
استان های فعالی است که در تمامی کشتارگاه های دام 
و طیور ناظران ســه حوزه بهداشتی، فنی و شرعی حاضر 
هســتند و تاکنون بیش از ۷۰ هزار بــار رصد و پایش در 
تمامی حوزه های دام، طیور و آبزیان طی یکسال گذشته 

انجام شده است.

 طی یکسال گذشته صورت گرفت؛

خروج1۹3تنفرآوردهدامیازچرخهمصرفدرکرمانشاه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان  اعالم کرد؛

حفر 2 حلقه چاه جدید برای تامین آب آشامیدنی شهر همدان 


