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با حضور معاونان رئیس جمهوری ،وزیران و دولتمردان در سراسر کشور به بهرهبرداری رسید

افتتاح طرحهای عمرانی ،اقتصادی و صنعتی هفته دولت در استانها

عکس :مهر
افتتاح طرح آب شیرین کن سرخه سمنان

برش

ëëبیش از یک هزار طرح عمرانی ،اقتصادی ،ورزشی و صنعتی در نخستین روز هفته دولت با حضور معاونان
رئیسجمهوری،وزیرانودولتمرداندرسراسرکشورافتتاحوبهبهرهبرداریرسید.بهگزارشخبرنگارانایرنا
و«ایران»ازسراسرکشور،روزپنجشنبهدومشهریورماهکهمصادفبانخستینروزهفتهدولتبود،جایجای
ایران اســامی میزبــان اعضای کابینه جدیــد دولت دوازدهــم برای افتتــاح طرحهای عمرانــی ،اقتصادی،
بهداشتی،فرهنگی،ورزشی،کشاورزیوخدماتیبود.

بیشــترین طرحهــای افتتاحــی امســال
مربوط به بخش مسکن ،عمران شهری
و روســتایی با  306طرح ،فصل حمل و
نقل نیز با  257طرح ،فصل بهداشــت
و ســامت با  111طــرح ،فصل انــرژی با
 103طــرح و همچنیــن فصــل آموزش
بــا  95طرح درهرمزگان اســت.از لحاظ
ترکیــب شهرســتانی شــهر بندرعبــاس
بــا  266طــرح ،مینــاب بــا  115طــرح و
شهرســتان جاســک با  80طرح ،بستک
بــا  79طــرح و حاجــی آباد بــا  70طرح
بیشــترین ســهم طرحهــای عمرانــی را
به خود اختصاص داده اســت .استاندار
هرمــزگان خاطرنشــان کــرد :بیشــترین
درصد رشد طرحهای افتتاحی در هفته
دولــت امســال نســبت به هفتــه دولت

ســال گذشــته به فصــل حمــل و نقل با
 414درصد ،فصل بهداشت و سالمت با
 246درصد و فصل آموزش با 20درصد
مربوط میشود.
317ëëطرحعمرانی،خدماتیواقتصادی
دراردبیل
همزمــان با هفته دولــت  317طرح
عمرانــی ،خدماتــی و اقتصــادی در
شهرســتان اردبیــل بــا ســرمایهگذاری
251میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.
«جواد زنجانی» ،فرماندار اردبیل در
جلســه شــورای اداری این شهرســتان با
بیان اینکه توسط شهرداریهای اردبیل
و هیــر نیــز  41طرح عمرانــی و خدماتی
به بهرهبرداری میرســد ،اظهارداشت:
افتتاح یک کشتارگاه صنعتی با ظرفیت

صادراتی مناســب منطبق بر استاندارد
اروپایــی بــا ســرمایهگذاری  50میلیــارد
تومان و اشــتغالزایی  250نفر با حضور
مســئوالن کشــوری و اســتانی در هفتــه
دولت بــه انجام میرســد .وی از افتتاح
کارخانــه تولیــد ســیبزمینی نیــم پــز
در هفتــه دولــت خبــر داد و گفــت :این
کارخانه نیز توان فرآوری  50تا  100هزار
تن سیبزمینی تولید شــده در استان را
دارد .فرمانــدار اردبیــل از گازرســانی به
محرومترین مناطق در  4ســال گذشــته
خبر داد و گفت 150 :درصد توان توسعه
گازرســانی به روستاها در این چهار سال
افزایــش یافتــه و مــا تــا پایــان ســال 97
تمامی روستاهای شهرستان اردبیل را از
گاز طبیعی بهرهمند خواهیم کرد.

برگزاری جشنواره ملی فرهنگی  -ورزشی
روستا در شاهین شهر

نخســتین جشــنواره ملی فرهنگی  -ورزشــی روستا
«جــام ریاســت جمهــوری» بــا هــدف توجه بیشــتر
بــه مناطــق روســتایی و معرفــی فرهنــگ و ســنن و
رشــتههای ورزشــی بومــی محلــی و حفــظ میــراث
معنــوی و ناملمــوس و با حضور  960ورزشــکار زن و مرد از سراســر کشــور به
مدت  2روز در ورزشــگاه ملت شــاهین شــهر اســتان اصفهان برگزار شــد .به
گزارش ایرنا ،ورزشــکاران حاضــر در این جشــنواره در بازیهای بومی محلی
هفتسنگ ،دال پالن ،چوب کشی ،تیر و کمان دستی ،لی لی ،دوزبازی ،گانیه،
الختر و کشتی محلی به رقابت پرداختند.

خانوادههای جانباختگان حوادث جاده
ازنا  -اراک خواستار تعریض این جاده شدند

عکس :ایرنا

گیالن ،در نخستین روز هفته دولت
میزبــان محمــد باقر نوبخــت ،معاون
رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان
برنامــه و بودجــه بــود .آغازعملیــات
اجرایی ســاخت فــاز  3کارخانــه «گیل
راد شــمال» در شــهرک صنعتــی
ســفیدرود رشــت ،کلنگ زنی فاز ســوم
طرح توسعه یک شرکت تولید شمش
آلومینیومی در رشت ،افتتاح دانشکده
فناوریهــای نویــن در دانشــگاه گیالن
و همچنیــن طرحهــای شــرکت توزیــع
بــرق اســتان (جایگزینــی کابلهــای
خودنگهــدار بــه جــای ســیم مســی
فرســوده) ازجملــه طرحهایی بــود که
بــا حضــور معــاون رئیــس جمهــوری
انجام شد .وی در این سفر به پرداخت
مطالبــات بازنشســتگان اشــاره کــرد و
گفت :بــا وجود اینکه منابع مــا از 250
میلیارد دالر به  157میلیارد دالر تقلیل
یافتــه 340 ،میلیــارد تومــان مطالبات
بازنشستگان پرداخت شده است.
ëëبا همدلی و وحدت ،دولت را یاری کنید
«ســیدعلیرضا آوایــی» وزیــر
دادگســتری ،در نخستین سفرکاری خود
به استان ســمنان در آیین بهرهبرداری و
کلنگ زنی  36طرح عمرانی و آموزشــی
ســرخه بــا اعتبــار  13میلیــارد تومــان،
شــرکت کــرد .وی در ســمنان از همــه
گروههای سیاسی خواست ،تا با همدلی
و وحدت ،دولت را یاری رسانند.
ëëبهر هبرداریاز900طرحدرخراسانرضوی
در نخســتین روز هفتــه دولــت 900
طــرح عمرانــی ،خدماتــی ،مخابرانــی،
درمانــی و بهداشــتی در شهرســتانهای
مختلف خراسان رضوی به بهرهبرداری
رســید و عملیــات اجرایــی  3طــرح نیــز
آغــاز شــد .حســن قاضــیزاده هاشــمی
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی ،وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات ،دســتیاررئیس جمهــوری در
امور حقوق شــهروندی و معــاون وزارت
آمــوزش و پرورش نیز درمشــهد حضور
داشــتند .قاضــیزاده هاشــمی عــاوه بر
حضــور در مراســم گشــایش پنجمیــن
دوره شــورای اســامی شــهر مشــهد،
ازبیمارســتان تخصصی چشــم پزشکی
خاتماالنبیا(ص) مشهد نیز دیدن کرد.
همزمــان بــا نخســتین روز هفتــه
دولت  825طرح مخابراتی در خراســان
رضــوی نیــز بــا حضــور آذری جهرمــی
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات به
بهر هبرداری رسید.
ëëتجلیلازدستگاههایبرتر
جمشــید انصــاری ،معــاون
رئیسجمهــوری و رئیــس ســازمان امور
اداری و اســتخدامی کشــورنیز در روز اول
هفتــه دولت ب ه منظــور افتتــاح و کلنگ
زنــی طرحهــای عمرانــی و اقتصــادی
هفتــه دولــت و شــرکت در جشــنواره
شــهید رجایــی و تجلیل از دســتگاههای
برتــر به یاســوج ســفر کــرد .در این ســفر
71طرح عمرانی و اقتصادی شهرســتان
بویراحمــد بــا یــک هــزار و  370میلیارد
ریــال اعتبــار بــا حضــور انصــاری افتتاح
یــا کلنــگ زنــی شــد .انصــاری در جمــع
خبرنــگاران از جــذب  30هــزار نیــروی
جدیــد در ســازمانها و نهادهــای دولتی
خبــر داد و گفــت :هدفگــذاری اصلــی
دولت دوازدهم تحقق  950هزار فرصت
شــغلی در طول ســالهای برنامه ششم
توســعه و جلوگیــری از افزایــش تعــداد
بیکاران است.
ëëبررسیمسائلومشکالتزنانلرستان
«فریبــا محمدیــان» ،معــاون وزیــر
ورزش و جوانان نیز به لرســتان ســفر و از
بخشهــای مختلــف مجموعه ورزشــی
تختــی در خــرم آبــاد بازدیــد کــرد .وی
گفت :مأموریت ما در سفر به استانهای
مختلــف عــاوه بــر بررســی مســائل و
مشــکالت زنــان ،شناســایی و ارزیابــی
توانمندیهای زنان در رشتههای ورزشی
است .درنخستین روزازهفته دولت طرح
آبرســانی بــه روســتای قشــاق بروجــرد
بــا حضور مســئوالن اســتانی و  4اســتخر
پرورش ماهیــان گرمابی و  2طرح هادی
روســتایی با حضور مســئوالن شهرستان
پلدختر به بهرهبرداری رسید.
 47ëëطرح عمرانی یا تولیدی در ایالم
آییــن افتتــاح و کلنگ زنــی  47طرح
عمرانی یا تولیــدی با حضورمحمدرضا
مروارید اســتاندار ایالم شــماری از مردم
و مســئوالن منطقه در روز نخست هفته
دولت برگزار شد.
ëëگازرسانیبه53روستایخراسانجنوبی
در نخســتین روز از هفتــه دولــت 12
طرح بخش کشــاورزی طبس با اعتبار 9
میلیارد و  807میلیــون و  970هزار ریال
به بهرهبرداری رســید وعملیات اجرایی

گازرســانی بــه  42روســتا و گازرســانی به
11روستا آغاز شد.
 118ëëطرحعمرانیدرخراسانشمالی
در نخســتین روز از هفتــه دولــت،
118طرح عمرانی با اعتبــار  416میلیارد
ریــال بــا حضــور محمــد رضــا صالحــی
استاندار خراسان شــمالی در شهرستان
اسفراین به بهرهبرداری رسید.
ëëنمایشگاهدائمیصنایعدستی
درسیستانوبلوچستان
افتتــاح نخســتین نمایشــگاه دائمی
صنایع دســتی سیســتان و بلوچســتان با
 170غرفه با حضور علی اوسط هاشمی
استاندار ،بهرهبرداری از  20طرح عمرانی
در بخش مسکن ،برقرسانی و آسفالت
روستایی در شهرستان زهک ،کلنگ زنی
 93طــرح عمرانــی ،خدماتــی و رفاهــی
در ســراوان و افتتــاح یک واحــد تولیدی
شناورســازی بــا اشــتغالزایی  30نفــر در
شهرســتان کنــارک از جملــه طرحهایی
اســت که همزمان با نخســتین روز هفته
دولت در استان سیستان و بلوچستان به
بهر هبرداری رسید.
ëëتحویلمنازلمددجویاندرکرمان
همزمان با نخستین روز هفته دولت
4واحــد مســکونی در آیینــی بــا حضــور
مســئوالن بــه مددجویــان کمیتــه امداد
امــام خمینی(ره) شهرســتان فاریاب در
استان کرمان واگذار شد.
ëëاجرایطرحهایعمرانیدرگلستان
در گلســتان نیز در نخستین روز هفته
دولت افتتاح  10طرح و عملیات اجرایی
 59طــرح در مجمــوع با اعتبــاری حدود
یک هــزار و  658میلیارد ریــال آغاز و به
بهر هبرداری رسید.
 62ëëطرح جهاد کشاورزی در مرکزی
بهرهبــرداری از  62طــرح جهــاد
کشــاورزی همزمان در روز نخست هفته
دولت در استان مرکزی آغاز شد.
ëëساماندهیگلزارشهدادرمازندران
 2طــرح عمرانی شــامل ســاماندهی
گلــزار شــهدای روســتای تیله نــو گلوگاه
و خانــه بهداشــت روســتای ولمــازو بــا
ســرمایهگذاری  3میلیارد و  500میلیون
ریال روز پنجشــنبه گذشــته در نخستین
روز هفته دولت در شهرســتان گلوگاه در
مازندران به بهرهبرداری رسید.
 ëëطرحهــای عمرانی در شهرســتانهای
آذربایجانشرقی
در نخســتین روز از هفتــه دولت چند
طــرح عمرانــی ،خدماتــی در شــهرها
و روســتاهای آذربایجــان شــرقی بــه
بهرهبــرداری رســید 5 .طــرح عمرانــی،
خدماتی و آموزشــی با هزینه  22میلیارد
و  710میلیــون ریال در شهرســتان مرند
افتتــاح شــد .طــرح ســرویس نمایشــگر
تلفــن مراکــز روســتایی ،ســایت  3جی و
 4جــی شــهری و روســتایی و اینترنت پر
ســرعت روســتایی هریــس بــا هزینــهای
بالــغ بــر 15میلیــارد و  200میلیــون ریال
مورد بهرهبرداری قرار گرفت .همچنین
آموزشــگاه آزاد فنــی و حرفــهای و کارگاه
آمــوزش صنایــع دســتی و فــرش بــا
هزینهای بالــغ بر 3میلیارد ریال توســط
بخــش خصوصــی در هریــس افتتــاح
شــد .مخــزن یــک هــزار متــر مکعبــی
ذخیرهســازی آب روستای «اخیجهان»
آذرشــهر بــا اعتبــار  6میلیــارد ریــال بــه
بهرهبــرداری رســید .بــا افتتــاح ایــن
مخــزن ،یــک هــزار خانــوار روســتایی بــا
جمعیتی بالغ بر  3هزار و  200نفر از آب
آشامیدنی ســالم و بهداشــتی برخوردار
شــدند 3 .واحــد مســکن مقاومســازی
شــده مددجویــان کمیتــه امداد ،ســالن
اجتماعات مرکز ترک اعتیاد گلستان2 ،
مرکز مشــاوره روانشناســی و تحصیلی و
یک شــرکت بازرسی آسانســور در مراغه
بــه بهرهبرداری رســید.برای این طرحها
در مجمــوع  3میلیــارد و  570میلیــون
ریــال هزینــه شــده اســت.همچنین 16
طرح برقرســانی در شهرستان هشترود
بــا اعتبــار بیــش از  18میلیــارد ریــال بــه
بهر هبرداری رسید.
 941ëëطرح با اعتبار 18هزار میلیارد ریال
درهرمزگان
هرمزگان نخستین روز از هفته دولت
را بــا عطرافشــانی مزار شــهدا بــا حضور
خانواده شــهدا در شــهر بندرعباس آغاز
کرد .جاسم جادری استاندارهرمزگان با
بیان اینکه امســال تعداد طرحها نسبت
به ســال گذشــته بــا وجــود محدودیت و
مشــکالت در بخش تأمین اعتبــار ،روند
افزایــش و رشــد داشــته ،گفــت :امســال
 941طرح با اعتبــار 18هزار میلیارد ریال
افتتــاح و بــه بهرهبرداری خواهد رســید.
تعداد طرحهای امســال نسبت به سال
گذشته  686طرح بود که رشدی معادل
37درصد را نشــان میدهــد .همچنین

ëëبهروزرسانی سامانههای مدیریتی ایزو
نیروگاهشهیدرجاییقزوین
«موســی اصلی بیگی» ،مدیر روابط
عمومی نیروگاه شــهید رجایی هم از به
روزرســانی ســامانههای مدیریتی ایزو با
دریافــت گواهینامههای جدید از ســوی
این شرکت خبر داد و گفت :سامانههای
مدیریــت کیفیــت ،مدیریــت زیســت
محیطــی ،مدیریــت انــرژی ،مدیریــت
زیست محیطی با رویکرد شاخصهای
ارزیابیعملکرددرسازمان،سامانههایی
اســت کــه گواهینامههــای آن براســاس
آخرین مــدل بازنگری ،صادر و از ســوی
نیــروگاه دریافــت شــده اســت .شــایان
ذکراست ،سامانههای مدیریت کیفیت
ایزو  9001و مدیریت زیست محیطی ایزو
 ،14001در میان نیروگاههای کشــور ،تنها
از سوی نیروگاه شهید رجایی با ویرایش
 2015دریافت شــده اســت .مدت اعتبار
این گواهینامهها  3سال است.
ëëطرحهای گازرسانی استان البرز آماده
بهرهبرداری
«حســین تقــی نــژاد» ،مدیرعامــل
شرکت گاز استان البرز تعداد طرحهای
آمــاده بهرهبــرداری در هفتــه دولت در
استان را  ۱۴مورد اعالم کرد و یادآور شد:
اعتبــاری بالــ غ بــر  ۳هــزار و  ۱۰۰میلیون
تومان برای این تعداد طرح صرف شده
است .مدیرعامل شرکت گاز استان البرز
تصریــح کرد :بناشــده بهمنظــور تأمین
پایــدار گاز موردنیــاز مرکــز اســتان البرز
از ســال  ۹۷یکرشــته خط لولــه انتقال
گاز بــا قطر  ۳۶اینچ و طــول تقریبی ۶۵
کیلومتر حدفاصل کیلومتــر  ،۱۰۰۹خط
لوله ســوم سراســری تا نزدیکی منطقه
چهارباغ بااعتبــاری بالغبر  ۱۵۰میلیارد
تومان اجرا شــود .وی رفع مشــکل افت
فشــار در تمامــی نقــاط مصــرف ،رفــع
مشــکل ســرعت بیشــتر از حد مجاز در
خطوط لوله و مشکل خوردگی اتصاالت
ولولهها را ازجمله مزایا و لزوم ســاخت
سیجیاس اعالم کرد.

کوتاه از
ایران
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جمعی از خانوادههای جانباختگان حوادث جاده ازنا  -اراک که تعداد
آنان بیش از یک هزار نفر بود ،عصر چهارشــنبه گذشــته با حضور در
ابتدای این جاده ،خواستار رسیدگی مسئوالن و تعریض جاده شدند.
توگو با ایرنا ،با بیان اینکه پیگیریها برای اصالح
یک منبع آگاه در گف 
جــاده ازنا  -اراک در حال انجام اســت ،اظهارداشــت :حدود ســاعت
 19چهارشــنبه گذشــته مردم شهرستان ازنا که بیشــتر آنان از روستای
«مؤمــن آبــاد» بودند در اعتراض به وقــوع تصادفهای خطرناک در
ابتدای این جاده حاضر شــدند که این تجمع منجر به مســدود شدن
جاده شد.مأموران نیروی انتظامی با حضور در محل تجمعمردم ازنا،
بــدون هیچ گونه درگیــری آنان را به حفظ آرامش دعــوت و خودروها
را برای تردد به جادههای ارتباطی دیگر هدایت کردند .گفتنی اســت،
طول این مسیر 70کیلومتر است که 50درصد این مسیر در شهرستان
ازنا و  50درصد دیگر در شهرستان شازند قرار دارد.

مازنیها شهریورماه منتظر باران نباشند
اداره کل هواشناسی مازندران براساس بررسی نقشههای پیشبینی هواشناسی
اعالم کرد که مردم این خطه شــمال کشــور در شهریورماه منتظر باران و خنک
شدن دمای هوا نمانند« .سید محمدرضا رضوی» مدیرکل هواشناسی مازندران
توگو با ایرنا ،اظهار داشــت :بررســیها نشــان میدهد که در شــهریورماه
درگف 
باران چندانی در این استان نخواهیم داشت و از لحاظ دما نیز کاهش محسوسی
اتفــاق نمیافتــد .وی با اشــاره به اینکه آمــار دقیق  5ماه گذشــته بارندگی هنوز
مشخص نیست ،افزود :در این مدت میزان بارش باران در مازندران در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل تقریباً 27درصد کاهش داشت و برآورد ما این است که
این کاهش بارشها در شهریورماه به  40درصد نیز برسد.

