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شهرکرد-خبرنگارتوسعه ایرانی-
سرپرســت شــرکت گاز کهگیلویه و 

بویراحمد گفت: در حال حاضر عملیات 
اجرایی گازرســانی به ۴۹ روســتای 

اســتان با ۲ هزار و ۹۳۰ خانوار در حال 
اجرا است. ریحان بهادر گفت: با تکمیل 

و بهره برداری از طرح های گازرسانی 
ضریب نفوذ گاز روستایی واجد شرایط 

کهگیلویه و بویراحمد تا پایان ســال 
۱۴۰۱ به ۹۰ درصد ارتقا خواهد یافت.

او می گویــد: پارســال در بخش 
گازرســانی روســتایی ۴۳ روســتا با 
جمعیتی بالغ بر ۳ هــزار و ۶۹۰ خانوار 
از نعمت گاز بهره مند شــدند و ضریب 
بهره مندی خانوار روستایی استان به 

۸۷ درصد رسید.
به گفته سرپرســت شــرکت گاز 
استان، همچنین پارســال با شعار گاز 
محور توسعه، گازرســانی به ۴۳ واحد 

تولیدی صنعتی انجام شد.
بهادر گفــت: با این اقــدام مصرف 
میانگین ســاالنه حدود ۵ هزار و ۵۲۰ 
میلیون متر مکعب از ســوخت مایع 
واحدهای گازدار شــده با گاز طبیعی 
جایگزین شــد. او می گویــد: مطابق 
آخرین تقســیم بندی اســتانداری 
کهگیلویــه و بویراحمد هــزار و ۱۱۵ 
روستای واجد شــرایط گازرسانی در 
استان شناخته شده که تاکنون ۹۲۲ 

روستا به شبکه گاز متصل شده اند.
به گفته بهادر، در بخش شهری نیز از 

مجموع ۱۷ شهر واجد شرایط ۱۷ شهر 
گازدار شده است.

هم اکنون ۲۲۵ هزار مشــترک در 
استان کهگیلویه و بویراحمد از خدمات 

شرکت گاز بهره مند هستند.

ارتقای ضریب نفوذ گاز روستایی در کهگیلویه وبویراحمد

بهادر: با این اقدام مصرف 
میانگین ساالنه حدود 

۵ هزار و ۵۲۰ میلیون متر 
مکعب از سوخت مایع 

واحدهای گازدار شده با گاز 
طبیعی جایگزین شد

تبریز-محمدزاده،خبرنگارتوســعه 
ایرانی- شــهردار تبریــز از تالش برای 
تکمیل پارک موزه دفاع مقدس تا هفته 

دفاع مقدس امسال خبر داد.
یعقوب هوشیار، در جلسه هماهنگی 
تکمیل پارک مــوزه دفاع مقدس اظهار 
کرد: در این پروژه برخی مشکالت وجود 
دارد که باید روی آن ها متمرکز شــده و 

حل کنیم.
وی ادامه داد: همچنین یک ســری 
عملیــات عمرانی داخلی وجــود دارد 
که  موسسه عاشــورا قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا در کمترین زمان اجرا می کند.

وی، تاکید کرد: با توجه به اینکه فرصت زیادی تا فرا رسیدن هفته دفاع مقدس باقی نمانده، الزم است عملیات اجرایی تکمیل 
این پروژه در سریع ترین زمان انجام شود تا شاهد بهره برداری از آن باشیم. هوشیار، یادآور شد: با امضای تفاهم نامه های الزم، 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( می تواند در روزهای آینده عملیات اجرایی را آغاز کند. وی افزود: هر دو هفته یکبار جلسه 
هماهنگی تکمیل پارک موزه دفاع مقدس در محل همین پارک موزه برگزار می شود تا گزارشاتی از آخرین وضعیت پروژه ارائه 
شود. شهردار تبریز خاطرنشان کرد: این پروژه یکی از پروژه های ارزشمند شهرمان است که از ظرفیت های ویژه ای برخوردار 

بوده و پس از بهره برداری کامل، می تواند مورد استفاده شهروندان قرار گرفته و در جذب گردشگر موثر باشد.
در این جلسه همچنین مدیرکل حفظ آثار و نشر  ارزش های دفاع مقدس گزارشی درباره آخرین اقدامات انجام شده در 

پارک موزه دفاع مقدس ارائه کرد.

خبر۷
بندرعباس-خبرنگارتوسعه ایرانی-
مانور نصب و آنالین سازی ۱۰۰ دستگاه 
سکسیونر کنترل پذیر با حضور مهندس 
حائری معاون وزیر نیــرو در امور برق و 

انرژی آغاز شد.
مانور نصــب و آنالین ســازی ۱۰۰ 
دستگاه سکسیونر کنترل پذیر با حضور 
مهندس حائری معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی و مدیران عامل صنعت برق 

استان آغاز شد.
این مانور به مــدت دو روز با رویکرد 

مدیریت اضطراری بار در پیک تابستان با هزینه ۱۱۰ میلیارد ریال در حال اجرا میباشد .
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان هرمزگان در این مانور گفت: عملیات نصب و آنالین سازی ۱۰۰ دستگاه 
سکسیونر موتور دار اتوماسیون در سراسر استان آغاز شده که با اجرای آن ۲۴۰ مگاوات از بار شبکه توزیع برق استان از راه دور 

کنترل می شود.
مهندس محمد کریمی گفت: این عملیات در راستای سیاســت های کالن وزارت نیرو و شرکت توانیر با هدف مدیریت 
خاموشی ها بویژه در پیک بار تابستان، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه و کنترل پذیری بارهای کشاورزی و صنعتی 

اجرا می شود.
عملیات نصب سکسیونر با حضور ۷۵ نفر از گروههای عملیاتی در قالب ۲۰ تیم اجرایی و ۴۳ دستگاه خودروی عملیاتی 

سبک و سنگین در استان اجرا می شود.

شهردار تبریز خبر داد:

تکمیل پارک موزه دفاع مقدس تبریز تا شهریورماه سالجاری
با حضور مهندس حائری معاون وزیر نیرو:

آغاز مانور نصب 100 دستگاه سکسیونر کنترل پذیر در هرمزگان

قزوین-مصطفی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: 
نیازهای فناورانه صنایع مستقر در شهرک های صنعتی 
استان از طریق فن بازارها و استارتاپ ها و شرکت های 

دانش بنیان شناسایی و تامین می شود.
رضا صفاری روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا افزود: در همین رابطه شــاهد یــک رویداد ارایه 
نیازهای فناورانه در حوزه صنعت غذا از ســوی یکی از 
صنایع غذایی مســتقر در شهرک های صنعتی قزوین 

بودیم.
وی اظهار داشــت: این رویداد با کمک شــبکه فن 
بارار ملی و شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین 
همزمان با یازدهمین نمایشــگاه بین المللی نوآوری 
و فناوری اینوتکــس ۲۰۲۲ در پارک فناوری پردیس 

تهران برگزار شــد.  مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی اســتان قزوین گفت: در ایــن رویداد ۳۵ نیاز 

فناورانه صنایع غذایی شناسایی شد.
صفاری با بیان اینمه خدمات سازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی لیران به آماده سازی اراضی و 
ایجاد زیر ساخت در شهرک های صنعتی محدود نمی 
شود بلکه خدمات فنی و مشاوره ای به صنایع مستقر نیز 
با هدف تقویت تولید در دستور کار قرار دارد، افزود: بهم 
رسانی نوآوری ها و فناوری ها از نیازهای مهم صنایع و 
یکی از راه های تکمیل زنجیره تولید به شمار می رود 
که در دستور شرکت شــهرک های صنعتی قزوین به 

شمار می رود.
حدود هزار واحد تولیدی بهره بردار در شهرک های 

صنعتی لستان قزوین فعالیت می کنند.

ســنندج- خبرنگارتوســعه ایرانی-بــه مناســبت 
گرامیداشــت هفته هالل احمر، مانور تیم های بهداشت و 
درمان اضطراری )BHCu( جمعیت هالل احمر استان 
در روستای جنت بو شهرستان سنندج با هدف ارایه خدمات 

پزشکی برگزار شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان کردستان  در 
این مانور اظهار داشت: هر سال همزمان با هفته هالل  احمر 
مانورهای مختلفی اعم از مانور بهداشت و درمان اضطراری 
BHCu برگزار می شــود که در سال  جاری نیز این مانور 
در روستای جنت بو ســنندج با توجه به بُعد مکانی برای 
ارائه خدمات درمانی انتخاب شد. پیام جاللی افزود: در این 
مانور خدماتی اعم از پزشکی، بهداشت محیط، روانشناسی، 
پرستاری، غربالگری و توانبخشــی ارایه و همچنین دارو 
و بسته های بهداشتی نیز توســط جمعیت هالل احمر به 

صورت رایگان توزیع شده است. وی ادامه داد: در این طرح 
تیم های بهداشــت و درمان اضطراری معاونت بهداشت، 
درمان و توانبخشــی هــالل احمر، با همــکاری جوانان، 
امدادگران و پزشکان داوطلب این جمعیت به مدت ۲ روز 
در مناطق کم برخوردار سنندج خدمات بهداشتی و درمانی 

ارائه کردند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر کردستان یادآور شد: در 
سال های گذشته جمعیت هالل احمر نشان داده است که 
هرجا و در هر زمان نیاز به ارائه خدمات درمانی و بهداشتی 
باشــد این نهاد در خدمت مردم اســت. ۲۳ پایگاه امداد و 
نجات ثابت و سیار در سطح کردستان فعال است که از این 
تعداد ۱۳ پایگاه ثابت در محورهای مواصالتی و ۱۰ پایگاه 
پشتیبانی ســیار در سطح شهرستان ها مســتقر و آماده 

خدمات رسانی به حادثه دیدگان هستند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کردستان؛

 مانور تیم های درمان اضطراری هالل احمر 
در سنندج برگزار شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین:

 نیازهای فناورانه صنایع قزوین شناسایی 
و تامین می شود

خبرخبر

خرید ۳ تن زباله خشک از 
شهروندان رشتی

رشت-خبرنگارتوسعه ایرانی-شهردار رشت 
گفت: ۳ تن زباله خشک در یک هفته از شهروندان 

خریداری شده است.
سید امیرحسین علوی از فعال شدن یک خط 
تلفن گویا برای خرید زباله از شهروندان خبر داد 
و افزود: در همین بــازه زمانی یک هفته ای درصد 
خرید زباله خشک بســیار افزایش پیدا کرده و به 

۳ تن رسیده است.
به گفته او، مناطق شهرداری رشت سطل های 
تفکیک را خریداری کرده اند و این سطل ها تا یکی 

دو روز آینده نصب خواهد شد.
شهردار رشت انجام سمپاشــی، شن ریزی و 
آهک پاشی در لندفیل ســراوان به شکل روزانه را 
از دیگر اقدامات این نهاد برشــمرد و گفت: برای 
جلوگیری از خطر رانــش زباله در محدوده ای که 
شــهرداری رشــت در حال انجام عملیات است، 

تعدادی چاه گاز حفر خواهد شد.
منطقه سراوان در ۱۷ کیلومتری رشت در جوار 
جنگل های هیرکانی در بیش از ۳ دهه گذشــته 
میزبان دپو و دفن زباله این شهر و چند شهرستان 

دیگر است.
    

کشف ۲ هزار و ۳00 دستگاه 
ماینر غیر مجاز در کرمانشاه

کرمانشاه-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از کشف 
۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه ماینر غیر مجاز در کرمانشاه 

خبر داد.
محمد مرادی گفت: تعداد مراکز کشف شده 
رمز ارز ها ۱۲۶ مکان بود که این مکان ها بصورت 
غیر قانونی اقدام به اســتخراج رمز ارز دیجیتال 
کرده اند. به گفته مرادی، میزان محاســبه شده 
برای اســتخراج این رمز ارز ها ۳۱۵ میلیون کیلو 

وات ساعت بوده است.
مرادی از شهروندان خواست در صورت اطالع 
از رمز ارز ها با شماره تلفن ۳۸۲۱۲۷۴۷ و یا سامانه 

۱۲۱ تماس بگیرند.
    

وزیر ارشاد: مردمی سازی 
فرهنگ و هنر اولویت اصلی 

این وزارتخانه است

مشهد-خبرنگارتوســعه ایرانی-وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گفت: مردمی سازی فرهنگ و هنر 
یکی از برنامه های اصلی و کالن این وزارتخانه است 
که شبکه گسترده مساجد یکی از بسترها و مزیت 

اصلی جامعه در این زمینه محسوب می شود.
 محمد مهدی اسماعیلی، در اختتامیه سومین 
رویداد ملی فهما و همایش معرفی پایتخت فرهنگ 
و هنر مساجد ایران در مشهد افزود: شبکه گسترده 
و اصیل فرهنگی مساجد، هیاتها، تکایا و امازاده ها 
در حرکت های بزرگ تاریخ معاصر ایران تاکنون 

نقش بسزایی داشته اند.
وی ادامه داد: پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
امام راحل رادیو، تلویزیــون و روزنامه برای بیان 
نظرات خود در اختیار نداشت ولی با سازمانی که در 
شبکه مساجد و تکایا وجود داشت بیانیه ها، پیام و 
نوارهای صوتی او به سرعت تکثیر و اطالع رسانی 
می شــد. او اظهار کرد: در برهه ای توجه به کانون 
مساجد کمرنگ شد و سعی شد تا از ظرفیت سایر 
بخش های دیگر استفاده شود ولی به هیچ عنوان 

جایگاه مساجد را پیدا نکرد.
اسماعیلی گفت: در زمان برگزاری جشنواره 
فیلم فجر از رییس سازمان سینمایی خواسته شد تا 
برخی از فیلم های نمایش داده شد در این جشنواره 
به وسیله سینماهای سیار در مناطق محروم و کم 

برخوردار نمایش داده شود.

استانها


