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اخبار
بهمیزبانی شرکت گاز استان؛

جلسههماندیشیدستگاههایخدماتی
استان آذربایجان شرقی برگزار شد

نشست مدیرکل اداره کل تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی بامدیرکل بنیاد مسکن استان

تبریز-امیدمحمدزاد،خبرنگاراقتصادسرآمد -حجه االسالم والمسلمین سیدمحمود حسینی مدیرکل تبلیعات اسالمی استان با مهندس حجت اله سروری مدیرکل بنیاد مسکن استان طی نشستی
درخصوص اجرایی نمودن تفاهمنامه احداث خانه های عالم درسطح روستاها وشهرهای زیر۲۵000نفرجمعیت درمحل بنیاد مسکن استان ،طبق تفاهمنامه منعقده قبلی درخصوص نحوه زمان
اجراواحداثخانهعالمدراستانبهبحثوتبادلنظرکردندودرخصوصسایربندهایمهماینتفاهمنامهتصمیماتالزمرااتخاذنمودند.
دراینجلسهکهحجهاالسالموالمسلمینصادقیمسئولدفترنمایندگیولیفقیهومهندسرادبهمعاونبازسازیومسکنروستاییبنیادمسکناستاننیزحضورداشتندبندهایتفاهمنامهموردبحثوبررسی
قرارگرفت.درابتدایجلسه سیدحسینیدرخصوصمسائلومشکالتمتقاضیانروحانیوناستانوواجدالشرایطدرروستاهامسائلیراعنواننمودند.
وی بابیان اینکه نگاه این اداره به تامین خانه عالم درروستاها نگاه مردمی است،تصریح کرد:نیت ما این است که مردم با خواست خود درساخت خانه های عالم مشارکت داشته باشند وافرادی که متقاضی اهدا
زمینبرایساختخانهعالمهستندمیتوانندباپرداختهزینهایازطرفسازمانتبلیغاتبهمتقاضیاندراینامرمشارکتداشتهباشند.

استاندار:

کرمانشاهبایدقطب«سرمایهگذاری»غربکشورشود

تبریز-امیدمحمدزاد،خبرنگاراقتصادسرآمد -جلسه به اشتراک گذاری تجربیات موفق
شرکتگازباحضورمعاونهماهنگیامورعمرانیاستانداری،دستگاههایخدماتیاستان،
بهمیزبانیشرکتگازبرگزارگردید.
مدیرعامل شرکت گاز استان در این جلســه ضمن خوش آمدگویی به مدعوین ،گفت:
برگزاریجلسههماندیشیواشتراکگذاریتجاربموفقدستگاههایخدماتی،راهبردی
برگرفته از مصوبات کارگروه توسعه مدیریت بوده که با هدف دانش افزایی ،رعایت صرفه
و صالح اقتصادی و بهبود عملکرد جمعی سازمان ها در خدمت رسانی به مردم ،امروز
محققشدهاست.
سیّدرضارهنمایتوحیدیضمنمعرفیشرکتگازاستانواستراتژیهایاجراییدرنیل
به اهداف سازمانی افزود :این شرکت در سال 68در گستره سه استان شمال غرب کشور و
از سال 77با ماهیت خدماتی مستقل فعالیت های خود را آغاز نموده و تاکنون با گازرسانی
به تمامی شهرها و 98.۲درصد خانوار روستایی تمامی تعهدات گازرسانی مصوب خود را
در استان محقق ساخته و در تداوم پروژه های عمرانی ،گازرسانی به110روستا در مرحله
طراحی و انتخاب پیمانکار و گازرسانی به 1۵8روستا در مرحله اتمام قرار دارد.
وی اظهار داشت :خدمات ارائه شده در شرکت گاز استان در قالب 6۲فرآیند تدوین و بر
اساس نقشه استراتژیک و اهداف و چشم انداز سازمانی عملیاتی می شود.
توحیدی مهم ترین تجــارب ارزنده قابل ارائه در شــرکت را مباحث مدیریت دانش،
ارزیابی مدیران به روش  360درجه ،نظام پیشنهادات ،پایش اهداف استراتژیک بر اساس
مدل  BSCاعالم و تصریح کرد :هدف بهینه کاوی ،بهبود فعالیت ها برای نیل به بهترین
وضعیتممکنازلحاظصرفهاقتصادی،کاراییواثربخشیبودهکهنهایت ًاسطحموردانتظار
ذینفعان سازمانی را نیز برآورده سازد.
معاونهماهنگیامورعمرانیاستاندارینیزدراینجلسهضمنتقدیرازمیزبانیواقدامات
ارزندهشرکتگازاستاندرتجمیعوبهبودعملکرددستگاههایخدماتیاستانگفت:هدف
از این هم اندیشی و به اشتراک گذاری دانش ،پیوند سازمانی در ارتباط با گروه بندی های
زیربناییدرسطحاستاناستتاباتغییرشیوههایارزیابیوادغامفرآیندهایمشترک،زمینه
مناسب تری برای رقابت و بررسی عملکردهای اجرایی فراهم گردد

تشکیل 5کمیته برای ایجاد محور گردشگری غرب ایران

کرمانشاه-کبودی،خبرنگاراقتصادسرآمد-بهمن
امیری مقدم استاندار جدید کرمانشــاه در مراسم
معارفه اش که با حضور وزیر کشــور برگزار شــد ،با
قدرانی از زحمات چهارساله هوشنگ بازوند استاندار
پیشین کرمانشاه گفت :ایشان تا لحظه آخر مسئولیت به
وظایف خود عمل کردند که جای تقدیر دارد .وی افزود:
اینوظیفههمهماستکهتالحظهآخرمسئولیتپایکار
باشیم ،چرا که فرصت مسئولیت یعنی فرصت خدمت
به مردم و باید از این فرصت بهره گرفت .امیری مقدم با
اشارهبهمشکالتفراواناستانگفت:کرمانشاهنیازبهکار
جهادی دارد و تمام مدیران باید مانند دوران دفاع مقدس
در این استان فعالیت کنند .وی افزود :مردم کرمانشاه حق
بزرگی بر گردن کشور و همه ما دارند و باید برای خدمت
بهآنهاازهیچتالشیفروگذارنکنیم.
استاندار کرمانشاه با اشاره به نگاه ویژه رییس جمهور به
این استان گفت :رییس جمهور قبل از آمدنم به استان
سه وظیفه مهم اشتغال ،اشتغال و اشتغال را به من تاکید
کردندوقطعاایجاداشتغالورفعمعضلبیکاریاولویت
اول من در استان خواهد بود .وی تصریح کرد :کرمانشاه

زیرســاخت ها و ظرفیت های خوبی در بحث ایجاد
اشتغال دارد که از جمله آن نیروی جوان و باسواد است،
همچنین زیرساخت های خوبی است در حوزه آب و
برق و گاز داریم ،همچنین وجود پنج مرزی رسمی و

 370کیلومتر مرز مشــترک با عراق نیز از ظرفیت های
استان است .امیری مقدم گفت :از طرفی وجود فرودگاه
بین المللی ،راه آهن ،بزرگــراه کربال که از تهران تا مرز
خسری ادامه دارد ،ذخایر نفتی بسیار و  ....ظرفیت های

دیگریهستندکهبایددرایجاداشتغالازآنهابهرهگرفت.
استاندار کرمانشــاه تاکید کرد :با وجود این ظرفیت ها
باید کرمانشاه را به قطب سرمایه گذاری در غرب کشور
تبدیلکنیم.
امیری مقدم بر بازگشایی مسیر سرمایه گذاران در استان
تاکیدکردوافزود:بایدهرچهمانعدرمسیرسرمایهگذاران
اســت برداریم ،چرا که برای ایجاد اشتغال به حضور
سرمایه گذاران نیاز داریم .امیری مقدم گفت :هرکسی
برای سرمایه گذاران مانع ایجاد کند جایی در استان ندارد
و همه باید در کنار هم تالش کنیم مسیر را برای سرمایه
گذاران باز کنیم.
استاندار کرمانشاه یکی از راهبردهای اصلی برای توسعه
استان را جذب اعتماد مردم عنوان کرد و افزود :اعتماد
مردم باالترین سرمایه است و درکنار آن باید وحدت در
استان هم در اولویت قرار گیرد .امیری مقدم گفت :نباید
اجازهدهیمموضوعاتحاشیهایبرایاستانمشکلساز
شود و باید این موضوعات کنار گذاشته شوند .وی تاکید
کرد :نقد سازنده خوب است و از آن استقبال می کنیم،
اماحاشیههامیتواندتوسعهاستانرابهعقببیاندازد.

پیشرفت ۹۰درصدیساختمانساماندهیکارگرانفصلیوموقتشهرگرگان
گرگان-آذری،خبرنگاراقتصادســرآمد-معاون
خدمات شهری شهرداری گرگان از پیشرفت 90
درصدی ساختمان «ایستکار» خبر داد .احمد ساالری
اظهار داشت :پس از دســتور مهندس سبطی شهردار
محترم گرگان در خصــوص راه اندازی ســاختمان
مخصوص کارگران فصلی و ساختمانی موقت موسوم
به «ایستکار» ،این موضوع به طور جدی در دستور کار
حوزه معاونت خدمات شهری قرار گرفت.
ساالری افزود :در همین راستا جلســه هم اندیشی و

هماهنگی در خصوص تهیه تفاهم نامه روند اجرایی با
حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط ،نیروی انتظامی،
فنی حرفه ای و اداره کار در حــوزه معاونت خدمات
شهریبرگزارشد.
وی تصریح کرد :حضور افراد جویای کار در حاشــیه
برخی از معابر و میادین تحت عنوان کارگران ساختمانی
عالوه بر مشکالت ترافیکی ،شأن این قشر زحمتکش
نیز مورد خدشه قرار می دهد که با اجرای این طرح این
مشکلنیزحلمیشود.

معاون خدمات شهری شــهرداری گرگان خاطرنشان
کرد:عملیاتعمرانیساختمانایستکاردرمراحلپایانی
قرار دارد و در حال برنامه ریزی جهت تجهیز آن هستیم.
به گفته ساالری ،ساختمان استقرار کارگران فصلی و
ساختمانیتادههفجربهبهرهبرداریخواهدرسید.
وی ابراز امیدواری کرد با راه اندازی این مرکز به کارگیری
کارگران ضابطه مند و هوشمند گردد و دیگر در گرما و
سرماشاهدحضوراینقشرزحمتکشدرمعابرومیادین
شهرینباشیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین خبرداد:

اتصالدستگاههایکارتخوانبانکی بهپروندههایمالیاتی
کرمانشاه-کبودی،خبرنگاراقتصادسرآمد-معاونگردشگریمیراثفرهنگیاستانکرمانشاه
ازتشکیلپنجکمیتهبرایتسریعدرروندشکلگیریمحورگردشگریغربایرانخبرداد.
علیصابربااشارهبهبرگزاریهمایش«بررسیراهکارهایتوسعهگردشگریمنطقهغرب
کشور» که اخیرا به میزبانی کرمانشاه برگزار شد ،اظهار کرد :در این نشست که مسئولین و
فعالین گردشگری پنج استان کرمانشاه ،کردستان ،همدان ،ایالم و لرستان در آن حضور
داشتند ،مقرر شد به منظور تبدیل منطقه غرب کشور به یک محور گردشگری همکاری
هایی بین این استان ها صورت گیرد که در قالب مصوباتی به تایید اعضا رسید .وی تدوین
سند توسعه گردشگری غرب کشور را یکی از مصوبات این نشست دانست و گفت :در
این راستا قرار است تا نشست بعدی این استانها که احتماال اردیبهشت سال آینده به میزبانی
لرستان خواهد بود ،این سند تدوین شود و در نشست آتی تصویب شود.
معاون گردشگری استان کرمانشاه به موافقت استان های غرب کشور با شکل گیری کمیته
هایی برای پیشبرد سریعتر تحقق محور گردشگری غرب کشور اشاره کرد و افزود :قرار
بود پنج کمیته تخصصی تشکیل شود که هر استان هم مسئولیت یکی از این کمیته ها را
برعهده داشته باشد که این مصوبه را اجرایی کرده ایم و به وزارتخانه نیز معرفی شده است.
وی خاطرنشان کرد :براین اساس ،کمیته برنامه ریزی و سیاستگذاری به عنوان دبیرخانه در
کرمانشاه،کمیتهتبلیغات،بازاریابیواطالعرسانیدرلرستان،کمیتهاقتصادیوزیرساخت
درهمدان،کمیتهآموزشوپژوهشدرکردستانوکمیتهتوسعهگردشگریخارجیباتمرکز
روی کشورهای همجوار در ایالم تشکیل شده است.
صابرادامهداد:هرکدامازایناستانهاطبقمسئولیتیکهبهآنهاواگذارشدهدرراستایتحقق
هدفشکلگیریمحورگردشگریغربکشوردرکمیتهمربوطهخودفعالخواهندبود.
وی با بیان اینکه برگزاری هر سه ماه یک بار و دوره ای این نشست نیز از دیگر مصوبات
نشست اخیر بود ،عنوان کرد :همچنین با موافقت اعضا ،استانداری کرمانشاه با هماهنگی
دیگر استان های منطقه نسبت به برنامه ریزی بازدید از مناطق جنگی غرب کشور تحت
عنوان راهیان نور اقدام خواهد کرد.

دیدار مدیر مخابرات منطقه اصفهان با شورای شهر
ورنامخواست زرین شهر

اصفهان-سمیه کربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیر مخابرات منطقه اصفهان با شورای
شهر ورنامخواست زرین شهر دیدار کرد.
اسماعیل قربانی مدیر مخابرات منطقه اصفهان در این دیدار با اشاره به طرح های اجرایی
مخابراتدراینمناطقگفت:تاکنونبههمتمخابراتمنطقهاصفهانطرحهایتوسعهای
بسیاریدرمناطقاینشهرستان،دربخشثابتوسیارعملیاتیشدهکهباحمایتنهادهای
حاکمیتی و مردمی این روند ادامه خواهد یافت.
وی شورای شهر را یکی از نهادهای مردمی تصمیم ساز در عرصه شهر و روستا دانست و
گفت :شوراهای شهر و روستا می توانند با اتخاذ روشهای عملکردی موثر و همکاری با
مجموعههاییمانندمخابرات،تاثیربسزاییدرروندتوسعهشهروروستاداشتهباشند.
گفتنی است در این جلسه حضار به بحث و تبادل نظر در مورد راه های کاهش مشکالت
پیشرویتوسعهزیرساختهایارتباطیدراینشهرستانپرداختند.
الزم به ذکر است ،ورنامخواست ،شهری در شهرستان لنجان از توابع استان اصفهان است
که در محور ارتباطی زرین شهر -مبارکه بر روی جلگه رسوبی زاینده رود واقع شدهاست.
این منطقه از شهرهای حاشیه زاینده رود می باشد که از چشم انداز بسیار زیبای شالیزارهای
برنج لنجان برخوردار است.

قزوین-مریم نقدی،خبرنگاراقتصادســرآمد-
مدیرکل امور مالیاتی اســتان قزویــن از اتصال
دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت
الکترونیک به پرونده هــای مالیاتی با همکاری بانک
مرکزی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان
قزوین ،سعید حوائج ،با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی
کشور با همکاری بانک مرکزی در حال ساماندهی و
تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاه
های پرداخت الکترونیکی و اتصــال آنها به پرونده
مالیاتی است ،خاطرنشــان کرد :کلیه اشخاص دارای
ابزار پرداخت های بانکــی میتوانند با ورود به درگاه

ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.
 gov.irفهرست تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی
و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده
نموده و نسبت به الصاق آنها به پرونده های مالیاتی قبلی
و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام نمایند.
وی تاکید کرد :تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و
یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده
مالیاتی نباشند ،غیرفعال خواهند شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین تصریح کرد :بر این
اساس ،ضرورت دارد مودیان محترم مالیاتی از طریق
شماره ملی خود وارد درگاه ملی خدمات الکترونیک
سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیmy.tax.gov.ir

مسؤول بسیج رسانه استان:

 70درصد خبرنگاران همدان عضو
بسیج رسانه هستند

همدان -فتانه ازانی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مســؤول بسیج
رسانه استان همدان گفت 70 :درصد خبرنگاران همدان عضو
بسیجرسانههستند.
ناصر قوامی در نشست خبری به مناسبت روز بسیج رسانه اظهار کرد:
مسؤول بسیج رسانه استان همدان هدایت جامعه را از مهمترین اهداف
مقابلهبادشمندانستوافزود:طبقفرمایشاتمقاممعظمرهبریمبنیبر
اینکه«اگرخطتحریفرابشکنیمخطتحریمرامیشکنیم»،اینموضوع
درراستایعملکردرسانهملینسبتبهمقابلهبارسانهدشمنبسیارحائز
اهمیتاست.
وی با اشاره به اینکه جهاد تبیین راهکار خنثیسازی جنگ روایتها و
خطر تحریف است گفت :در مقابله با خطرات دشمن رسالت رسانهها
سنگین اســت چرا که تحلیلگران به روز و آگاهان جامعه هستند که
میتوانندبهدرستیتبیینوروشنگریکنند.
قوامی از پیگیری حل مشکالت رسانههای استان گفت :متاسفانه 99
درصد مشکالت رسانهها در استانها قابل حل نیست به طوری که با
پیگیری مکرر و مداوم امکانپذیر است و ما از طریق نمایندگان استان در
مجلسشورایاسالمیپیگیرهستیم.
مسؤول بسیج رسانه استان همدان رسانه در تراز جمهوری اسالمی را
دارای ویژگیهایی نظیر ورود عالمانه و مدبرانه ،مطالبهگری و پرهیز از
معاملهگری دانست و افزود :رسانه تراز انقالب اجاره احزاب و طیفها
نبوده و قلماش آزاد است و میتواند در راستای آرمانهای نظام و انقالب
مطالبهگریکند.
قوامی با تاکید به اینکه دغدغه و هدف مشترک تمام رسانهها فارغ از نوع
تفکر و جناحبندی رفع مشکالت مردم است بیان کرد :مطالبهگری در
راستای خواستههای مردم با حرکت و نزدیکی به تمدن اسالمی محقق
شده که راه رسیدن به تمدن اسالمی نیز دولت اسالمی است.
مسؤول بسیج رسانه استان همدان با اشاره به اینکه جذب ،آموزش و
ظرفیتسازیافرادازاولویتهایبسیجرسانهاستبهنحویکهتاکنون
 70درصد از خبرنگاران استان عضو بسیج رسانه هستند و به دنبال این
هستیم سایرین نیز عضویت یابند گفت :بسیج رسانه به دنبال ایجاد هیچ
نوع خط کشی و جناح بندی نبوده و همه در دایره و زیر چتر نظام اسالمی
قرار دارند .وی به ارائه خدماتی به اعضای بسیج رسانه استان اشاره کرد
و افزود :فراهم کردن اســتفاده از اینترنت رایگان  ADSLمخابرات و
بهرهمندی از تخفیفات اماکن گردشگری و تفریحی در استان از جمله
اقدامات بوده است.
قوامیبااشارهبهانجاممکاتباتبابانکهابرایپرداختتسهیالتیادآور
شد:قراردادهاییباهتلهاییدرقم،خوزستانومشهدبرایبهرهمندیاز
تخفیف ۵0درصدیاقامتخبرنگارانمنعقدشدهودرحالرایزنیبرای
انعقاد قراردادهایی نیز نسبت به استفاده خبرنگاران از امکانات هتل سایر
استانهایگردشگرینیزهستیم.

شده و اطالعات مربوط به پذیرنده های خود را کنترل
نمایند و در صورت نیاز نسبت به الصاق دستگاه های
کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی
خود به پرونده های مالیاتی متناظر ،درخواست غیر فعال
سازی ،حذف ثبت نام اضافی ایجاد شده توسط بانک
مرکزی و یا ایجاد پرونده جدید اقدام نمایند.
وی در تبیین پیامدهای راه اندازی شــبکه پایانه های
فروشــگاهی و ســامانه مودیان اظهار داشت :تالش
برای پیریزی یک نظام مالیاتی مبتنی بر اطالعات و
ریزدادههای شفاف از مهمترین برنامههای نظام مالیاتی
کشور اســت که در صورت اجرای کامل آن ،تحقق
عدالت مالیاتی را نیز به عنوان دستاوردی مهم به ارمغان

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان اعالم کرد؛

بهره برداری  16کیلومتر از محور گنبد
اینچه برون تا پایان سالجاری
گرگان-آذری،خبرنگاراقتصادســرآمد-مدیرکل راه و
شهرســازی گلســتان گفت 16 :کیلومتر از جاده ترانزیتی
«نفت» واقع در گنبدکاووس به طول  ۵4کیلومتر از محل اعتبارات
 1400زیرسازی و آسفالت و آماده بهرهبرداری میشود.محبوبی»
مدیر کل راه و شهرسازی گلستان با بیان اینکه در حوزه راه ،جاده
نفت مهمترین پروژه شهرستان گنبدکاووس است ،اظهارداشت:
تاکنون  110میلیارد ریال برای آســفالت این پروژه تا کیلومتر 6
و زیرســازی آن به طول چهار کیلومتر هزینه شده است.وی با
اشــاره به اینکه سال گذشــته  37میلیارد ریال برای تکمیل جاده
ترانزیتی نفت مصوب شــد که فقط هفت میلیارد و  ۵00میلیون
ریال آن تخصیص یافت ،افزود :امســال افزایش اعتبار خوبی در
این حوزه داشتیم به طوری که  3۵0میلیارد ریال برای تکمیل این
پروژه مصوب شد که تاکنون  30درصد آن تخصیص یافته است و
دریافت قیر رایگان برای آن هم در برنامه قرار دارد.
مدیرکل راه و شهرســازی گلستان پیشــرفت فیزیکی عملیات
زیرسازی و آسفالت جاده نفت را  30درصد اعالم کرد و افزود :
طبق برنامه ریزی از محل اعتبارات امسال  16کیلومتر این پروژه
از ســمت گنبد به اینچه برون توســط پیمانکار راه و شهرسازی
انجام میشــود و کیلومتر  ۲۵به بعد آن هم توسط پیمانکار بنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان در حال انجام است.محبوبی افزود:
از طریق نماینده مردم شریف شهرستان گنبدکاووس در مجلس
شورای اسالمی در حال پیگیری هستیم تا این پروژه در ماده ۲3
قانون بودجه  1401لحاظ شود تا بخشی از هزینههای آن از محل
اعتبارات ملی اختصاص یابد.
وی گفت :با توجه به عــرض کم و ترانزیتی بودن مســیر فعلی
گنبدکاووس به اینچه برون ،جاده نفــت جایگزین خوبی برای
به حداقل رســاندن بار ترافیکی و کاهش سوانح رانندگی در این
مسیر خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان ضمن اشاره به علت نامگذاری
جاده نفت گفت  :اطالع دقیقی از تاریخ احداث و علت نامگذاری
جاده نفت در دست نیست اما برخی اهالی معتقدند حدود  ۲دهه
قبل وزارت نفت به گمان وجود میــدان گازی اقدام به حفاری و
احداث دکل در این منطقه کرد و برای رسیدن به این هدف جادهای
خاکی  -شــنی با عرض کمتر از چهار متر و طــول  ۲3کیلومتر
بازگشایی کرد و آنرا آماده تردد ســاخت.وی افزود :سالها بعد
از احداث این مســیر  ۲3کیلومتری ،مســئوالن وقت شهرستان
گنبدکاووس به این نتیجه رسیدند که با ادامه جاده نفت میتوانند
راه دسترسی به مرز اینچه برون را حدود  30کیلومتر کوتاهتر کنند

خواهد آورد .با اجرای قانون «پایانه های فروشگاهی
و سامانه مودیان» گام بســیار موثری در مسیر نیل به
یک نظام مالیاتی هوشمند ،کارآمد و شفاف برداشته
خواهد شد.

ساماندهی شبکههای برق
در بازار قیصریه اصفهان

اصفهان-سمیه کربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-شبکههای
برق در بازار قیصریه اصفهان و سرای ملک التجارساماندهی

شد.
مدیر برق منطقه یک شرکت توزیع برق اصفهان گفت :بیش از یک
کیلومتر بهینه سازی شبکههای برق سرای ملک التجار بازار قیصریه
اصفهان در  4مرحله نصب ترانس هوایی ،کابل کشی فشار متوسط
و ضعیف ،بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی داخل سرای ملک
التجار و برکناری شبکه فرسوده نا ایمن با بیش از  6هزار میلیون ریال
هزینه اجرا شد.
علیرضا عریضی با بیان اینکه در این طرح شــبکه فشــار ضعیف
سیمی که از پشت بام به صورت خطرناک عبور کرده بود و شبکه
داخلی ملک التجار را تغذیه میکرد حذف شد افزود :یک دستگاه
ترانسفورماتور به ظرفیت 400کیلو ولت آمپرنصب و در مدار قرار
گرفت و اصالح شبکه با کابل خود نگهدار ،همراه تعویض پایههای
فرسوده و نصب  ۲1دستگاه چراغ  LEDو  9اصله پایه فشار ضعیف
و  ۲اصله پایه فشار متوسط در این طرح اجرا شد.
وی گفت :در بازارهای ایران یکی از بازارهایی که قدمت طوالنی
دارد بازار قیصریه اســت که از نظر اقتصادی ،فرهنگی وپیشــینه
تاریخی بسیار مهم اســت و برق رسانی به این مرکز خرید جدای
از ســاختار ،قالب و چهارچوبهای آن آیینه تمام نمای فرهنگ
ایران است.
وی افزود:پس از بهینه سازی شــبکه برق بازار قیصریه از عوامل
اجرایی این طرح با حضور معاونت برنامــه ریزی و تحقیقات و
معاونت مهندسی و نظارت در امور برق یک قدردانی شد.
بازار قیصریه اصفهان از بزرگتریــن و مجللترین مراکز خرید و
فروش در دوران صفویه به حساب میآمد.
این بازار در بافــت تاریخی اصفهان که عمدتــا به فعالیت فرش
فروشان اختصاص دارد و در حال حاضر به عنوان بزرگترین مرکز
عرضه صنایع دستی در استان اصفهان شناخته میشود که در سال
 10۲9هجری قمری در شمال میدان تاریخی امام ساخته شد.
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آخرینآمارمتقاضیانطرحنهضتملی
مسکندراستانگلستان

گرگان-آذری،خبرنگاراقتصادســرآمد -مدیــر کل راه و
شهرسازی استان گلستان از ثبتنام بیش از  4۲هزار متقاضی
در طرح نهضت ملی مســکن در گلســتان خبرداد مهندس
محبوبی مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان درباره آخرین
آمار ثبت نام متقاضیان در طرح نهضت ملی مســکن در استان
گفت :تاکنون  4۲۲09متقاضی در استان گلستان تا پایان مهلت
ثبتنام مرحله اول در سامانه نهضت ملی مسکن ثبتنام کردند
.وی در خصوص جزییات آمار ثبت نام کنندگان توضیح داد :تا
پایان مهلت ثبتنام مرحله اول در شهر گرگان  ،16441در شهر
مینودشت  ، 46۵4در شهر آق قال  ، ۲871در شهر آزادشهر ۲398
نفردر سامانه نهضت ملی نام نویسی کرده اند.
وی با اشاره به این که نتایج اولیه استعالمات از سوی وزارت راه
و شهرسازی اعالم می شود توضیح داد :به زودی نتیجه پاالیش
اولیه ثبت نام متقاضی اعالم می شود و در سامانه نهضت ملی
مسکن (ثمن) قابل مشاهده خواهد بود.
وی افزود :تعداد متقاضیان حائز شرایط تاکنون  19940نفر بوده
که با توجه به اینکه پاالیش متقاضیان جدید هنوز ادامه دارد ،با
پایش جدید تعداد متقاضیان واجد شرایط افزایش پیدا می کند.
محبوبی ضمن اشاره به ثبتنام کنندگانی که به دالیل مختلف
درخواست آنها رد شده است ،بیان داشت :درخواست تعدادی
از این ثبتنام کنندگان به دلیل وجود سابقه مالکیت و تعدادی
نیز بابت وجود سابقه بانکی رد شده است که امکان اعتراض
متقاضیان به نتیجه پاالیش در مهلت تعیین شده در سامانه فراهم
شده است.
مهندس محبوبی با تاکید بر اینکــه مهلت ثبتنام برای تمامی
متقاضیان به غیر از مردان مجرد باالی  ۲3ســال سن  1۵ ،دی
به پایان رسیده است گفت :دوشنبه  ۲0دی ماه سامانه نهضت
ملی مسکن برای مردان مجرد باالی  ۲3سال باز میشود و این
دسته از متقاضیان باید با مراجعه به نشانی saman.mrud.
 irنسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.
وی توضیح داد  :ثبتنام مردان مجرد باالی  ۲3ســال سن در
شهرهایی که باز شده انجام میشــود و برنامهریزی شده تا در
شهرهایی دیگری که تامین زمین در حال انجام است به زودی
ثبتنام انجام بشود که جزییات آن به محض فراهم شدن شرایط
اعالم خواهد شد.
گفتنی است ،مجردها به شرط تنظیم تعهد نامه محضری برای
ارائه عقد نامه در هنگام واگذاری واحد مســکونی میتوانند
در طرح نهضت ملی مسکن بعد از ابالغ نهایی دستورالعمل،
ثبتنام کنند.

اجرایطرحهادیدر ۸۲۳روستایلرستان
خرم آباد -رضا حبیبی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مسعود رضایی
با بیان اینکه تمامی روســتاهای باالی  ۲0خانوار میتوانند از
اجرای طرح هادی بهرهمند شــوند ،اظهار داشت :تاکنون در
 8۲3روستای استان لرستان اجرای طرح هادی انجام شده است
که این میزان معادل  ۵4درصد روستاهای لرستان بوده است.
وی با بیان اینکه میانگین اجرای طرح هادی در کشــور ۵۲
درصد است ،افزود :استان لرستان در زمینه اجرای طرحهای
هادی در کشور از روند مطلوبتری برخوردار است.
مدیرکل بنیاد مسکن و انقالب اسالمی لرســتان با اشاره به
تنگناهای اعتباری موجود ،عنوان کرد :بین پنج تا هشت درصد
از اعتبارات اســتانی ما به اجرای طرحهای هادی اختصاص
مییابد و در این زمینه دارای مشکالت مالی در پیشبرد اجرای
طرحهای هادی روستایی هستیم که الزم است هم افزایی بین
اعتبارات بنیاد مسکن و دهیاریها باشد.
وی بیان کرد :این آمادگی در بنیاد مســکن وجــود دارد در
صورتی که روستاهایی که جدول گذاری و زیرسازی آنها از
اعتبارات دهیاری ها انجام شود ،آسفالت این روستاها از محل
قیر رایگان انجام شود.
رضایی با اشاره به مقاوم سازی مسکن های روستایی ،تصریح
کرد :از  1۵3هزار واحد مسکن روستایی لرستان تاکنون 118
هزار واحد مقاومسازی شده که  80درصد واحدهای مسکونی
روستایی استان را شامل میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن و انقالب اسالمی لرستان گفت :اولویت
بنیاد مسکن انقالب ساخت مسکن در روستاهای باالی ۲0
خانوار است و واحدهای فرسوده با کمکهای فنیِ ؛ صدور
پروانه و اعطای تسهیالت نوسازی میشود.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در استان خبر داد؛

توزیع ۲۱۰دستگاهگرمایشی
بیننیازمندانلرستان

خرم آباد-سبحان حبیبی،خبرنگاراقتصادسرآمد -مدیرکل ستاد
اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در لرستان از توزیع  ۲10دستگاه
گرمایشی بین نیازمندان خبر داد.
حامد ویســکرمی گفت :برای تهیه  ۲10بخاری گازی که بین
نیازمندان توزیع شد چهار میلیارد ریال هزینه شده است.
وی افزود :این بخاریها با کمک  ۵0گروه جهادی بین نیازمندان
شناسایی شده استان توزیع شد.
ویسکرمی عنوان کرد :ستاد اجرایی فرمان امام خمینی تاکنون
 ۲30رزمایش احســان و همدلی در استان اجرا کرده است که
در قالب آنها بیش از  ۲70هزار بسته معیشتی ،لوازم التحریر،
مواد پروتئینی و بستههای بهداشتی بین جامعه هدف و آسیب
دیدگان از کرونا توزیع کرده است.

