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اخبار
مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداری:

مرکزهوشمندآموزشمدیریتپسماند
دراصفهانراهاندازیمیشود
اصفهان-سمیه کربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
شهرداری اصفهان از عزم جدی این سازمان برای پایان پروژه راهاندازی مرکز هوشمند
آموزش مدیریت پسماند و بهرهبرداری هر چه ســریعتر در راستای آغاز برنامههای
آموزشی و فرهنگی در این محل خبر داد.
غالمرضا ساکتی اظهار کرد :مرکز هوشمند آموزش مدیریت پسماند ،محل مناسبی برای
ارائه آموزشهای تخصصی به کودکان و نوجوانان است و در جریان ایدههای طراحی
شده در بخشهای مختلف نمایشگاه ،مخاطبان در قالب تکنیکهای مختلف آموزشی،
اطالعات گوناگونی را دریافت میکنند.
وی با اشاره به تکمیل فاز عمرانی این پروژه ،افزود :بخشی از تجهیزات الزم برای این
مرکز خریداری شده و مابقی نیز در مرحله بررسی و خرید است و در کنار این ،فاز تجهیز
را هم به صورت موازی پیش میبریم تا بتوانیم در  ۲۲بهمن ماه سال جاری مصادف با
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران ،این پروژه را به بهره برداری برسانیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان آموزش و فرهنگسازی را از
اولویتهای راهبردی این سازمان برای رســیدن به اهداف زیست محیطی دانست و
خاطرنشان کرد :به این منظور برنامههای مشخصی برای آموزش شهروندی در نظر گرفته
شده که تولید محصوالت مکتوب و دیجیتال ،راه اندازی مرکز هوشمند آموزش ،برگزاری
کارگاههای تخصصی و اجرای رویدادهای شهری ،از جمله این برنامههاست و انتظار
میرود با بهرهمندی از این ظرفیتها و مشارکت شهروندان بتوانیم از جانب شهروندان
شاهد بروز رفتارهای صحیح در حیطه مدیریت پسماند باشیم.
ساکتی خاطرنشان کرد :این مرکز در مکان موزه علوم و فنون اداره کل آموزش و پرورش
استان اصفهان به بهرهبرداری خواهد

در کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی؛

مشکلعدمامکاناخذکارتبازرگانیتوسط
شرکتهایپارکعلموفناوریبررسیشد

تکمیل ۶سد در لرستان نیازمند تخصیص اعتبار ویژه است

خرم آباد -رضا حبیبی،خبرنگاراقتصادسرآمد-سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت ۶:سد این استان به مرحله بهرهبرداری رسیده و تکمیل شبکههای پاییندست
آنها نیازمند تخصیص اعتبار ویژه است .احمدرضا دالوند در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی لرستان اظهار کرد :همچنین  ۴۵ایستگاه پمپاژ آب در بخش کشاورزی با پیشرفت فیزیکی
 ۸۵درصد در این استان وجود دارد که تاکنون به مرحله بهرهبرداری نرسیده است .وی بیان کرد ۱۸۵ :هزار هکتار زمین آبی در لرستان وجود دارد و برای رسیدن به میانگین کشور باید سطح این اراضی ۲
برابر شود .وی تاکید کرد :تصمیمات این کارگروه بسیار مهم و موثر است و مصوبات آن باید ویژه در دستور کار قرار گیرد چرا که حتی در شرایط نرمال و عادی هم باید به صورت جدی در مصرف بهینه
آب صرفه جویی کنیم .سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر تبدیل مصرف بهینه آب به یک فرهنگ گفت :این استان از لحاظ اقتصادی و معیشتی جزو استانهای آخر
کشور قرار دارد که باتوجه به اینکه شغل بسیاری از مردم منطقه کشاورزی میباشد باید اجرای طرح های آبی را برای آن در اولویت قرار داد .دالوند ادامه داد :لرستان در طول سالیان متمادی در بحث توسعه
زیرساختها دچار یک عقب افتادگی تاریخی یود و سیل ویرانگر سال  ۹۸مشکالت را دوچندان کرده است.

درسفررئیسسازمانبسیجسازندگیکشوربهآذربایجانشرقیتحققیافت؛

تخصیص ۱۲میلیاردریالاعتباربرایاشتغالزاییروستاییدربناب
تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-در
سفر رئیس سازمان بسیج ســازندگی کشور به
آذربایجان شــرقی و بازدیــد وی از صندوق قرض
الحسنه محدثه بناب ۱۲،میلیارد ریال اعتبار در قالب وام
های  ۵۰۰میلیون ریالی کم بهره در جهت اشتغالزایی
روستایی به اعضای صندوق تخصیص یافت.
سردار زهرایی با بیان اینکه صندوق های قرض الحسنه
 ،همواره پشتیبان کارآفرینان تا رسیدن به اشتغال پایدار
هستند  ،گفت :صندوقهای قرضالحسنه “تسهیل گر”
بین نهادهای حمایتی و مردم هستند که اساس تأسیس
آنها  ،برداشتن باری از دوش کارآفرینان است.
وی بــا بیــان اینکــه “کیفیســازی” صندوقهای
قرضالحسنه مدنظر قرار دارد ،افزود :یکی از عوامل مهم
کیفیسازی صندوقها ،مشارکت باالی افراد در آن است
و در این خصوص بعضی از روستاها از جمله روستای
قره چپق ظرفیت قابل توجهی را در مشارکت صندوق
دارا بودند و این خود یک نقطه قوت به شمار میرود.
مسئول ســازمان بسیج سازندگی کشــور گفت :هر
خرم اباد-حبیبی،خبرنگاراقتصادسرآمد-رئیس
پلیسامنیتعمومیلرستان،ازپلمبچهارمرکزدرمانی
غیرمجازبهعلتدخالتدرامرپزشکیوفعالیتغیرقانونی
در خرمآباد خبر داد .احمدرضا احمدیان ،اظهار کرد :در پی
دریافت اطالعاتی مبنیبر فعالیت غیرقانونی چهار مرکز
غیرمجازپزشکیدرخرمآباد،موضوعدردستورکارمأموران
اماکن عمومی اســتان قرار گرفت .وی افزود :انجام امور
پزشکینظیرلیزردرمانی،چربیکشیوغیرهاکیپنظارتی

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و
بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی « عدم امکان اخذ کارت بازرگانی
توسط شرکت های مستقر پارک علم و فناوری» برگزار شد.
جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع
بررسی « عدم امکان اخذ کارت بازرگانی توسط شرکت های مستقر پارک علم و فناوری
به دلیل عدم ارائه کدرهگیری اجاره نامه از سوی این شرکت ها» برگزار شد.
نسرین درخشانی ،مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این جلسه که با حضور
نمایندگانی از سازمان صمت ،پارک علم و فناوری ،اتحادیه مشاورین امالک استان و واحد
صدور کارت اتاق تبریز برگزار شد ،گفت :پارک علم و فناوری استان طی نامه ای ،مشکل
عدم اخذ کارت بازرگانی برای شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری را مطرح کردند
که بر اساس توضیحات ارائه شده ،این شرکت ها به دلیل استقرار در پارک علم و فناوری
و عدم وجود اجاره نامه رسمی ،امکان دریافت کد رهگیری ندارند و سازمان صمت به
دلیل نبود این کد رهگیری ،کارت بازرگانی برایشان صادر نمی کند.
وی ادامه داد :چندی پیش در بحث الزام ارائه تک برگ در فرایند صدور و تمدید کارت
بازرگانی از سوی وزارت صمت ،واحدهای تولیدی واقع در شهرک های صنعتی که
دارای دفترچه قرارداد از شرکت شهرک های صنعتی بودند ،با مشکل مشابهی مواجه
شدند.
درخشانی گفت :این موضوع در شورای گفتگوی استان طرح و پیشنهاد ارائه کدرهگیری
ذیل قراردادهای خاص سامانه امالک برای واحدهای تولیدی دارای دفترچه قرارداد ارائه
شد که با همت اتحادیه مشاورین امالک تبریز پیگیری و مشکالت این واحدها به این
صورت مرتفع شد که می توان پیشنهاد مشابهی در این خصوص ارائه داد.
صمد مظفرزاده ،مشاور حقوقی پارک علم و فناوری استان در این جلسه گفت :پارک
علم و فناوری مجموعه ای حمایتی است که شامل سه مرحله پیش رشد ،رشد و تجاری
سازی و تولید انبوه است .در این راستا محلی از طرف دولت در اختیار مجموعه قرار می
گیرد که با تقسیم بندی دفتری و یا کارگاهی با مبلغی ناچیز به صورت اجاره در اختیار
شرکت ها قرار می گیرد.
وی ادامه داد :در حال حاضر شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری به دلیل عدم
وجود اجاره نامه رسمی امکان اخذ کارت بازرگانی ندارند و این موضوع به یک چالش
برای این شرکت ها تبدیل شده است .دریافت کارت بازرگانی مستلزم ارائه سند و یا اجاره
نامه با کدرهگیری بوده و این شرکت ها با حمایت دولت اقدام به فعالیت کرده و اجاره
قابل توجهی به پارک پرداخت نمی کنند ،لذا اجاره نامه رسمی برای آن ها صادر نمی شود
تا به واسطه آن کد رهگیری صادر گردد ،از این رو امکان اخذ کارت بازرگانی ندارند.
مظفرزاده ادامه داد :با عنایت به اینکه این مجموعه دولتی بوده و ردیف اعتباری برای هزینه
بیشتر بنگاه ها اختصاص پیدا نکرده است ،لذا امکان حمایت پارک در این خصوص وجود
ندارد و شرکت ها مجبور می شوند اجاره نامه برای این موضوع تهیه کنند .از آنجایی که
صدور اجاره نامه نیازمند مالک و موجر است لذا رئیس پارک علم و فناوری که به عنوان
مالک در نظر گرفته می شود با مشکالت حوقی و مالیاتی مواجه خواهد بود.

صندوق تا حد امکان یک رشته شغلی و یک محصول
را مد نظر قرار دهد تا از پراکنده کاری پرهیز گردد و اثر
فعالیت خود را به صورت موثر شاهد باشند.
گفتنی است این صندوق ها از اوایل سال  ۹۷به عنوان
تســهیل گر صندوقهای قرضالحســنه شهرستان
بناب شروع به کار کرده و تاکنون  ،تعداد  ۴۸صندوق
تشکیل یافته است که  ۱۶مورد از آن ،صندوقهایی با
ســرگروهی آقایان و  ۳۲مورد آن با سرگروهی بانوان
بوده است.
همچنین تعداد اعضایی که از سال  ۹۷تا به امروز عضو
صندوق های قرض الحسنه اشتغالزایی و مردم یاری
بناب شده اند ۳۶۱۲ ،نفر و تعداد سرگروهها  ۲۶۲نفر
بوده اســت که در کل به طور میانگین هر صندوق ۳۰
نفر عضو دارد.
بنابر آمار ارائه شده ،تا به امروز بواسطه صندوق های
مذکور ،به  ۷۵۵نفر به مبلغ  ۵۱میلیارد ریال وام اعطا
شده است ،این در حالی است که این صندوق ها برای
 ۱۲۰۰نفر اشتغالزایی ایجاد کرده اند.

رئیسپلیسامنیتعمومیلرستانخبرداد:

پلمبچهارمرکزدرمانیغیرمجازدرخرمآباد
اداره نظارت بر اماکن عمومی به همراه بازرسان سازمان
تعزیراتحکومتیبهمحلموردنظراعزامشدند .احمدیان،

بررسیموانعومشکالت ۵۵واحدتولیدیدراستانفارس
شیراز-توانایی،خبرنگاراقتصادسرآمد-
استاندار فارس با اشــاره به اینکه در این جلسه
مســائل و مشــکالت مربوط به  ۵۵طرح تولیدی در
شهرستانهای مختلف استان فارس بررسی شده است،
عنوان کرد :با توجه به اهمیتی که طرحهای تولیدی در
ایجاد اشتغال دارد ،تالش کردیم موانعی که در بعضی
بخشهای دولتی در مسیر این طرحها ایجاد کرده بودند
را حل و فصل کنیم.
دکتر محمد هادی ایمانیه ،در حاشــیه جلســه ستاد
اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه در این جلسه مسائل و
مشکالت مربوط به ۵۵طرح تولیدی در شهرستانهای
مختلف استان فارس بررسی شده است ،عنوان کرد :با
توجه به اهمیتی که طرحهای تولیدی در ایجاد اشتغال
دارد ،تالش کردیم موانعــی که در بعضی بخشهای
دولتی در مســیر این طرحها ایجاد کرده بودند را حل
و فصل کنیم.
به گفته اســتاندار فارس این طرحهــا در حوزههای
متنوعی از جمله غذایی ،کشاورزی ،دامداری ،صنعت،

گردشگری  ،فوالد و ....فعالیت میکنند.
نماینده عالــی دولت در اســتان فارس با اشــاره به
اینکه مســئله پرداخت تسهیالت عمده ترین مشکل
تولیدکنندگان استان را به خود اختصاص داده است،
یادآور شد :بر اســاس تبصره  ۱۸قانون بودجه کشور

توسعهشبکهکابلمخابراتدر ۴نقطهاز
شهرستانعلیآبادکتول

کشف ۱۸هزارو ۳۵۰لیترسمومکشاورزیاحتکاری
درگنبدکاووس

گرگان-آذری،خبرنگاراقتصادسرآمد-
فرمانده انتظامی استان گلســتان از کشــف  ۱۸هزار و  ۳۵۰لیتر انواع روغن و سموم
کشاورزی احتکارشده به ارزش بیش از  ۱۰میلیارد ریال در گنبدکاووس خبر داد.سردار
محمدسعید فاضل دادگر اظهارکرد :در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با
محوریت مبارزه با قاچاق کاال ،ماموران پلیس آگاهی گنبدکاووس پس از چندین روز
کار اطالعاتی و فنی موفق به شناسایی محل نگهداری اقالم احتکاری در یک انبار شدند.
فرمانده انتظامی استان گلستان افزود :ماموران با همراهی نمایندگانی از اداره تعزیرات
حکومتی و اداره صنعت و معدن شهرستان جهت بازرسی و انجام کارشناسی به محل
اعزام که مقدار  ۱۸هزار و  ۳۵۰لیتر انواع روغن و سموم کشاورزی کشف و مشخص شد
که اقالم مکشوفه در سامانه جامع انبارها ثبت نشده و احتکار شده است.
وی با اشاره به دســتگیری یک نفر در این رابطه و معرفی وی به مراجع ذیصالح ،بیان
کرد :برابر اعالم کارشناسان ارزش ریالی اقالم مکشوفه بیش از  ۱۰میلیارد ریال برآورد
شده است.

گفت:چهارواحدمذکورپلمبومتصدیانمربوطهتحت
تعقیبقضائیقرارگرفتند.

گرگان-آذری،خبرنگاراقتصادسرآمد-شــبکه کابــل
مخابرات در  ۴نقطه از شهرستان علی اباد کتول  ،در دست
توسعه است.
به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان  ،مهندس
کوروش مزیدی از عملیات توســعه شــبکه کابل در  ۴نقطه از
شهرســتان علی آباد کتول خبر داد و افزود  :توسعه شبکه کابل
پاساژ های پارسیان و پرشــین ،توسعه شــبکه کابل کافو  ۰۶و
هتل زرندی ،توسعه شبکه کابل شــهرک پیچک محله و توسعه
شبکه کابل و کافو نوری روستای نوده کتول هم اکنون در دست
اجراست که با اتمام آنها ارتباطات تلفن ثابت و اینترنت از کیفیت
بیشتری برخوردا بوده و پایداری شبکه افزایش خواهد یافت.
رییس اداره مخابرات شهرستان علی آباد کتول همچنین راه اندازی
سایتهای همراه اول در روستاهای خاک پیرزن  ،چینو و االزمن
همچنین ارتقاء تکنولوژی در سایتهای وسیع سر و میان رستاق از
 2Gبه  4Gرا از پروژه های توسعه ای در این شهرستان نام برد
و افزود :با تاسیس این سایتها پوشش همراه اول از کیفیت بسیار
مناسبتری برخوردار خواهد شد.
وی همینطور جا نمایی و تخصیص ســایت موبایل در روستای
چلی و کارخانه خاور دشت شهرستان علی آبادکتول و عملیات
نصب باتــری کافوی نوری بیمارســتان  ،زریــن گل  ،امیر آباد
فندرسک و ماهســتان را ازجمله اقدامات دیگر مخابرات علی
آباد در ماه گذشته برشمرد و گفت :تمامی اقدامات انجام شده در
جهت افزایش کیفیت شــبکه و ارتباطات پایدار مخابراتی است
که حق مردم است.

پرداخت وام و تسهیالت بانکی به پروژه هایی که دارای
پیشرفت فیزیکی باالی  ۷۰درصد هستند باید با در نظر
گرفتن سود کمتر انجام شود؛ از این رو تقاضای ما این
است که تعیین درصد پیشــرفت فیزیکی پروژه ها به
استان واگذار شود.

رییسسازمانبسیجسازندگیکشور:

حمایتازصنایعیهمچونذوبآهن،پیروزی
درجنگاقتصادیرارقممیزند

اصفهان-سمیه کربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمدسردار محمد زهرایی رییس
سازمان بسیج سازندگی کشور در همایش تجلیل از منتخبین جهادی استان
اصفهان با اشاره به این که جهادگران بسیج سازندگی امروز ،موتور
محرکه قوی شدن ایران اسالمی هستند گفت :همان طور که توان
موشکی کشور برابر دشمنان قدرت بازدارندگی دارد ،نیروهای جهادی
همان تعریف را در پیش برندگی اهداف انقالب اسالمی دارند.
رییس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به این که این دست تالشگران
ذوب آهن اســت که می تواند آهن سرد را به محصوالت مهم تبدیل کند
گفت :تمامی کارکنان ذوب آهن اصفهان بسیجی هستند زیرا با تالش و
کوشش و استفاده از ایده های نو می توانند اقتصاد کشور را رونق ببخشند
و این همان تفکر رشد کشور و بسیجی بودن اســت  .منصور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در این همایش ،این مجتمع عظیم صنعتی
را یک واحد صنعتی ملی و مردمی دانست که متعلق به همه می باشد و گفت:
این شــرکت از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی خدمات شایسته ای نظیر
ساخت قطعات مورد نیاز جبهه ها در ۸سال جنگ تحمیلی ،اعزام دواطلبان
به جبهه برای دفاع از این میهن ،تولید محصوالت مورد نیاز کشور ،کمک
به توسعه صنایع کشور ،آموزش نیروهای متخصص و  ...انجام داده است
و همواره افتخار می کنیم که در این راه ثابت قدم هستیم  .مدیرعامل ذوب
آهناصفهانگفت:دراینمجتمععظیمصنعتیهموارهتفکربسیجیحاکم
بوده است و همین تفکر باعث شده این مجموعه یکی از بالنده ترین صنایع
فوالدی کشور باشد که توانسته بسیاری از غیر ممکن ها را به واقعیت تبدیل
کند .از جمله این دستاوردها می توان به تولید ریل با تنوع باال به عنوان یکی
از استراتژیک ترین محصوالت فوالدی اشاره کرد .یزدی زاده با اشاره به
این که فرایند تولید ذوب آهن اصفهان با سایر تولید کنندگان متفاوت است
گفت :حامل های انرژی را با قیمت جهانی خریداری می کنیم و  ۵۰درصد
هزینه های این شرکت مربوط به حامل های انرژی است .همچنین تامین
مواد اولیه از دیگر چالش های ذوب آهن اصفهان است که باعث شده یک
میلیون تن کمتر از ظرفیت تولید کنیم و همین امر نیز باعث می شود هزینه
های تولید افزایش داشته باشد لذا امید اســت در دولت جدید برای این
مشکل راه حلی پیش بینی شود .

دکتر ایمانیه با تاکید بر اینکه اکنون اهتمام ویژه ای در
مدیریت ارشد استان برای حمایت از تولید و واحدهای
تولیدی ایجاد شده است از تولیدکنندگان و فعاالن این
حوزه خاص اگر با موانعی در راه فعالیت خود مواجه
شدند به معاونت اقتصادی استانداری مراجعه کنند تا
بر اساس قانون و همچنین پیگیری های انجام شده در
سطوح ملی به رفع آنها بپردازیم.
وی با بیان اینکه میزان تسهیالت پرداختی از سوی بانک
های خصوصی نسبت به ســپرده گذاری مردم استان
فارس بسیار اندک است ،عنوان کرد :در حال حاضر
این بانک ها  ۱۸تا  ۱۹درصد سپردههای واگذار شده از
سوی مردم را به عنوان تسهیالت در اختیار استان قرار
میدهند در حالی است که بانکهای دولتی بیش از ۶۰
درصد سپرده ها را در قالب تسهیالت واگذار میکند.
استاندار فارس به پیگیری های خود در این زمینه اشاره
کرد و گفت در جلســه ای که با وزیر اقتصاد داشتیم
و همچنین مکالمه تلفنی بــا رئیس بانک مرکزی این
موضوع مطرح شده است.

رئیس اداره ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی کشاورزی
استان خبرداد؛

صدور۵۲فقرهسندتکبرگی
اراضیکشاورزیدرهمدان

همدان-فتانــه ازانی،خبرنگاراقتصادســرآمد -محمدرضا
بیگلــری از صدور  ۵۲ســند تک برگــی اراضی کشــاورزی به
درخواست  ۱۷بهرهبردار خبر داد.
رئیس اداره ســاماندهی و تعیین تکلیف اراضی کشاورزی استان
همدان ،در جمع خبرنگاران گفت :در زمینه صدور اسناد مالکیت
حدنگار اراضی کشاورزی ،با توجه به اهمیت و نقش موضوع در
کاهش دعاوی و تســهیل ســرمایهگذاری در بخش کشاورزی و
همچنین فراهم کردن زمینه نظــارت و کنترل بر تولید محصوالت
کشاورزی و اجرای الگوی کشت در کشــور و در اجرای ماده ۵۴
قانون رفع موانــع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشــور و
ماده  ۹قانون جامع حدنگاری (کاداستر)اقدامات متعددی صورت
گرفته است.
بیگلری افزود :در روستای نجف آباد شهرستان تویسرکان ،تعداد
 ۱۳نفر بهرهبردار دارای  ۱۵۶قطعه زمین به مســاحت  ۲۲.۵هکتار
به اداره ثبت تویسرکان معرفی شده که از این تعداد  ۳۹فقره اسناد
تک برگی به مساحت تقریبی  ۶هکتار صادر و تحویل شده است.
وی خاطرنشان کرد :در روستای میالجرد شهرستان همدان طی دو
مرحله تعداد  ۲۵نفر بهرهبردار دارای  ۱۱۹قطعه و به مساحت کل
 ۵۴۹.۸هکتار به اداره ثبت شهرســتان معرفی شده که از این تعداد
 ۱۳فقره سند متعلق به  ۴نفر از بهرهبرداران صادر و به آنان تحویل
شده است.
رئیس اداره ســاماندهی و تعیین تکلیف اراضی کشاورزی استان
همدان یادآور شد :عالوه بر موارد فوق تعداد  ۱۰۰۰فقره پرونده در
روستاهای تابعه شهرستانهای استان از جمله نجف آباد و ابداالن
تویسرکان ،روستای جهانآباد نهاوند و صالح آباد بهار و آبمشکین و
سرخاب کبودرآهنگ و فیض آباد فامنین و میالجرد همدان و هریان
رزن تشکیل شــده که به علت نواقصی از جمله انحصار وراثت و
عدم توافق بین وراث و  ...قابلیت ارسال به اداره ثبت را ندارند.
بیگلری افزود :تا تاریخ  ۱۴۰۰/۸/۳۰نقشه کاداستر تعداد  ۱۳۱پالک
به مساحت  ۱۷۹۳۷۰هکتار و به تعداد  ۱۴۴۷۴۹قطعه تهیه شده که
به شرط تامین نیروی انسانی و اعتبارات الزم جهت اجرا در دستور
کار صدور اسناد کاداستر قرار میگیرد.
وی خاطرنشــان کرد :فرآیند صدور اسناد کاداســتر کشاورزی
متقاضی محور بوده و اکثر زارعین صاحب نسق اولیه فوت نموده
و وراث نیز غالبا در تقسیم ملک با یکدیگر مشکل داشته و معموال
فاقد انحصار وراثت هســتند که این موضوع یکی از مشکالت و
موانع استقبال متقاضیان جهت صدور سند است.
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مدیرعاملآبفااستانخبرداد؛

ساخت ۵تصفیهخانهفاضالبدرکرمانشاه

کرمانشاه-کبودی،خبرنگاراقتصادسرآمد -خمدیرعامل شرکت
آب و فاضالب استان کرمانشاه گفت :پنج تصفیه خانه فاضالب
در استان کرمانشاه در دست ساخت است.
علیرضا کاکاوند اظهار کرد :با توجه به نیاز استان کرمانشاه برای
تأمینتصفیهخانههایفاضالبعملیاتساختپنجتصفیهخانه
در حال اجرا است .وی افزود :در حالحاضر تصفیه خانه شهر
کرند یکی از پنج پروژهای است که از اواسط سال  ۹۸کار آن آغاز
شده و  ۴۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مدیرعامل آب و فاضالب استان کرمانشاه تصریح کرد :تصفیه
خانه شــهر کرند با فرآیند لجن فعال و هوادهی ممتد و قابلیت
هضم نیتروژن برای جمعیتی در حدود  ۱۴هزار نفر طراحی شده
و  ۲هزار و  ۲۰۰متر مکعب آب را در شبانه روز تصفیه میکند.
کاکاوند بیان کرد :از دیگر تصفیه خانههای در حال ساخت پروژه
تصفیه خانه شهر تازهآباد است که  ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی
داشته اســت .وی ادامه داد :پروژه تصفیه خانه شهر تازهآباد در
اسفند ماه ســال  ۹۹تحویل زمین شــد و از ابتدای سال ۱۴۰۰
عملیات اجرایی آن آغاز شده و این تصفیه خانه برای جمعیتی
حدود  ۱۳هزار و  ۵۰۰نفر و دبی یکهــزار و  ۸۰۰لیتر بر ثانیه
طراحی شده است .مدیرعامل آب و فاضالب استان کرمانشاه
گفت :تصفیه خانه فاضالب روانســر  ۵۴درصد ،جوانرود ۵۹
درصد و سرمست  ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
کاکاوندگفت:پروژهتصفیهخانهشهرهایسنقروکلیاییوصحنه
با پیشرفت فیزیکی  ۱۳و  ۳۶درصدی در سال  ۱۳۹۸کلنگ زنی
شد که در صورت تأمین اعتبار الزم در سال  ۱۴۰۲وارد مدار بهره
برداری خواهد شد.

کشتکلزاردر ۳هزار هکتار
ازمزارعکرمانشاه

کرمانشاه-کبودی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیر زراعت جهاد
کشاورزی کرمانشــاه گفت :ســه هزار هکتار از مزارع استان
کرمانشاه زیر کشت کلزا قرار دارد.
محمدسعید هوشیار اظهار کرد :در سال جاری در سه هزار هکتار
از مزارع استان کرمانشاه کلزا کشت شده است.
وی افزود :یک هــزار و  ۷۲۵هکتار از مــزارع مناطق معتدل و
سردسیری و یک هزار و ۴۰۶هکتار از مزارع مناطق گرمسیری در
استان کرمانشاه زیر کشت کلزا رفته است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح
کرد :بیشترین سطح زیر کشــت کلزا در مناطق گرمسیری در
شهرستان قصرشیرین در  ۵۵۰هکتار از مزارع است و رشدی سه
و نیم برابری داشته است.

معاونبهرهبرداریشرکتآبوفاضالب
همدانمطرحکرد؛

تسریعدررونداجراییساختتصفیهخانه
فاضالبیلفانوابرو

همدان-فتانه ازانی،خبرنگاراقتصادسرآمد-فرهاد بختیاری فر
از تسریع در روند اجرایی پروژه ساخت تصفیه خانه فاضالب
روستاهای یلفان و ابرو خبر داد .فرهاد بختیاری فر ،معاون بهره
برداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب استان همدان
با اعالم این خبر گفت :قرارداد ساخت تصفیه خانه مذکور سال
 ،۹۶به صورت ( EPCمهندسی  -تامین تجهیزات  -اجرا) منعقد
شد که به علت مشکالت اعتباری و افزایش قیمت ها طی سالیان
اخیر ،روند ساخت این تصفیه خانه از پیشرفت معمول برخوردار
نبود که پس از ادغام آبفای شهری و روستایی با پرداخت بخشی
از مطالبات پیمانکار ،عملیات اجرایی با سرعت بیشتری در حال
انجام است .وی ضمن اشــاره به محل پکیج های مربوط به هر
تصفیه خانه ،ابراز امیدواری کرد :با ساخت و اجرای سایر قسمت
های تصفیه خانه ،شــاهد اتمام پروژه بوده و از ورود فاضالب
روستاهای مذکور به رودخانه ها جلوگیری میگردد.

بازدیدبانوانهمکارشرکتآبمنطقهای
گلستانازسد نرمابمینودشت

گرگان-آذری،خبرنگاراقتصادسرآمد-
به همت مشاور امور بانوان و خانواده شرکت آب منطقه ای استان،
جمعی از بانوان همکار با هدف آشنایی با روند عملیات اجرایی
پروژه سد نرماب و مسائل و مشکالت مربوط به آن از سد نرماب
مینودشت بازدید به عمل آوردند .در این بازدید مهندس مهدی
ضیائی نماینده مجری طرح سد نرماب گزارشی از روند ساخت
این ســد ارائه کرد و گفت :نرماب ،بزرگترین ،حساسترین و
مهمترین سد استان اســت که  ۱۲۰میلیون متر مکعب ظرفیت
ذخیره و ۱۰۰میلیون متر مکعب نیز ظرفیت تنظیم دارد.
وی افزود :این ســد با هدف تامین شرب استان ،کنترل سیالب
های شرق استان و تامین آب بخشی از صنعت در حال ساخت
است و :از مجموع  ۷.۲میلیون متر مکعب خاکریزی سد ،حدود
 ۶.۴میلیون متر مکعب انجام شده و عملیات دوشیفته در طول
شبانه روز ادامه دارد.مهندس ضیائی تصریح کرد :سدنرماب سد
مخزنی خاکی و با ارتفاع  ۶۰متر و بر روی سه رودخانه نرماب،
چهل چای و خرمارود در مینودشت در حال ساخت است.مشاور
مدیر عامل در امور زنان و خانواده ،هدف از این بازدید را آشنایی
بیشتر بانوان با فعالیت های عمرانی شرکت و شناخت زحمات
و مسئولیت های واحدهای تخصصی دانست« .هاتفه عالالدین»
افزود :با فضای همدلی ایجاد شده در این بازدیدها ،روحیه نشاط
و صمیمیت بین همکاران افزایش می یابد.گفتنی است در این
بازدید بانوان همکار از قسمت های مختلف سد نرماب بازدید
و از نزدیک در جریان روند احداث بخش های مختلف ســد
قرار گرفتند

