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 اراک-غالمی،خبرنگارتوســعه ایرانی-حسن قربانی 
عضو شورای شهر و شهردار سابق اراک گفت:عملکرد عماد 
مردانی و حامد امینی دو نایــب رئیس اتاق بازرگانی اراک 
قابل قبول اســت و هر دو تعامل خوبی با شورا و شهرداری 

تا به اینجا داشته اند و امیدواریم این روند ادامه دار باشد.
قربانــی افزود:مردانی چه در زمانی که ریاســت خانه 
صمت و امینی زمانی که مدیرعاملی شــرکت صال را عهده 
دار بود و در حال حاضر که هر دو در اتــاق بازرگانی اراک 
عهده دار مسئولیت هستند به خوبی عمل نموده اند، البته 
جای کار هنوز هم زیاد است و صنعتیها و صاحبان سرمایه 

میتوانند در بخشهای سرمایه گذاری شهری اراک هم ورود 
پیدا کنند و جهش خوبی به مجموعه شهری وارد نمایند.

وی ادامــه داد:در بحــث مدیریــت شــهری در 
مجموعه شــهرداری اراک جای کار بســیار اســت و به 
خالقیت،سازماندهی و مدیریت قویتری نیازمندیم چراکه 
در حال حاضر مردم هم رضایت قابل قبولی از روند گذشته 

ها ندارند.
قربانی همچنین بیان داشت:با آمدن علیرضا بیاتیان در 
معاونت خدمات شــهری و همچنین جلساتی که با احمد 
حسنی مدیرعامل فضای سبز داشتیم و نکاتی را که برای 

وی بیان کردیم،امیدواریم تغییرات محسوســی در بحث 
زیبایی و همچنین مدیریت شهری صورت بگیرد.

قربانی با اشاره به اســتفاده از همه ظرفیتهای انسانی 
استان گفت:شــورای ششــم از همه ظرفیتهای انسانی 
استانی و کشوری در امور استفاده میکند و از همه بزرگان 
استانی هم که در حال حاضر نیز در استان ساکن نیستند 
هم یاری میطلبیم ودر این راســتا و بــرای نمونه از دکتر 
رازگردانی که اصالتــی خندابی و از روســتای رازگردان 
میباشــد در امر یاری رســانی در شــهر اراک و خنداب 

صمیمانه قدردانی می کنیم.

اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان گفت: از مجموع 
۱۶ ایستگاهی که در فاز نخســت خط دو متروی اصفهان 
در حال اجرا اســت، عملیات حفاری و احداث سه ایستگاه 
آخر شامل ابن ســینا، امام علی )ع( و حافظ به تازگی آغاز 

شده است.
 سیدمحســن واعظی فر با اعالم این خبــر گفت: خط 
دو متروی اصفهان به طول ۲۴.۷ کیلومتر از شــهرک امام 

حســین )ع( و محله دارک در شــمال خیابان زینبیه آغاز 
می شود و به میدان شهدای خمینی شهر ختم می شود.

او با بیــان اینکه در حــال حاضر از دو جبهــه کاری با 
استفاده از سه دستگاه تی بی ام )دســتگاه حفار مکانیزه( 
عملیات حفاری در حال انجام است، افزود: در طول مسیر 
خط دو، ۲۳ ایســتگاه وجود دارد که در حال حاضر اولویت 
نخســت، اجرای ۱۴.۷ کیلومتر آن با ۱۶ ایســتگاه است، 
به نحوی که از ایستگاه دارک آغاز می شــود و در ایستگاه 

شــهید حجازی واقع در ابتدای خیابان کهنــدژ به پایان 
می رسد.

مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان با بیان اینکه 
۱۶ ایستگاه با تعیین پیمانکار در مرحله نخست احداث قرار 
گرفته است، خاطرنشان کرد: عملیات سفت کاری و قرارداد 
پیمانکار ایستگاه متروی عاشق اصفهانی به اتمام رسیده و 
پروژه به سازمان قطار شهری محول شده است که در آینده 
با تأمین منابع مالی و پیمان جدیــد، عملیات نازک کاری 

آن آغاز خواهد شد.
به گفته واعظی فر، سفت کاری ایســتگاه های زینبیه، 
شهید خرازی و عمان ســامانی با عبور تی بی ام رو به اتمام 

است و به زودی مراحل نازک کاری آن آغاز می شود.

شهردار سابق اراک:

 عملکرد دو نایب رئیس اتاق بازرگانی اراک قابل قبول است

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان خبر داد؛

آغاز عملیات حفاری ۳ ایستگاه خط ۲ متروی اصفهان

خبر

همدان-خبرنگارتوسعه ایرانی- 
مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینی 
امید اســتان همدان از ایجاد ۷۰۰ 
فرصت شغلی با استفاده از تسهیالت 
پرداختــی این صندوق در ســطح 
استان در شــش ماه نخست امسال 

خبر داد.
ارسالن حســن پور در دیدار با 
فرماندار شهرســتان اســدآباد، با 

اعالم این خبر افــزود: از این تعداد 
فرصت های شــغلی ایجاد شــده 
تعداد ۱۰۰ فرصت شــغلی جدید 
به شهرستان اســدآباد اختصاص 

داشته است.
وی بــا بیــان اینکــه صندوق 
کارآفرینی امید اســتان همدان در 
سطح استان در شــش ماه نخست 
امسال نسبت به مشابه سال گذشته 

عملکرد قابل قبولی داشــته است، 
افــزود: صنــدوق کارآفرینی امید 
همدان در بحث سر جمع استانی در 
شش ماه نخست امســال نسبت به 
مشابه سال گذشته شش برابر رشد 

و جذب اعتبار داشته است.
حســن پور ادامه داد: در آخرین 
گزارشــی کــه صنــدوق مرکزی 
کارآفرینی امیــد در ماهانه آماری 

صندوق در تیرماه ۱۴۰۱ ارائه داده، 
اســتان همدان در تعداد پرداخت 
تســهیالت رتبــه دوم کشــوری، 
براســاس مبلغ پرداخت شده رتبه 
هشتم کشــوری و براساس میزان 
ســپرده قرض الحســنه رتبه اول 
کشــوری را تا پایان تیرماه کسب 
کرده است. وی یادآور شد: صندوق 
کارآفرینــی امید در شهرســتان 

اســدآباد هم عملکرد قابل قبول و 
خوبی داشــته و توانستیم در شش 
ماه نخست امسال نسبت به مشابه 
سال گذشــته ۳.۱ برابر رشد اعتبار 
و نسبت به یکســال ۲.۷ برابر رشد 

اعتبار داشته باشیم.
حسن پور از پرداخت ۱۵ میلیارد 
تومــان تســهیالت در بخش های 
مختلف توسط صندوق کارآفرینی 
امید اسدآباد در شــش ماه نخست 
امســال خبر داد و تصریــح کرد: 
در ســرجمع اســتانی در شش ماه 
نخست امسال ۷۰۰ فرصت شغلی 
توســط صندوق کارآفرینی امید از 
طریق پرداخت تســهیالت ایجاد 
شــده که از این تعداد فرصت های 
شــغلی ۱۰۰ فرصــت شــغلی به 

اسدآباد اختصاص داشته است.
وی خاطرنشــان کرد: اشتغال  
ایجاد شده با اســتفاده از تسهیالت 
پرداختی صندوق کارآفرینی امید 
اســتان همدان در ســطح استان 
در رابطه بــا طرح هــای مختلفی 
بوده کــه طرح های کســب و کار 
ُخرد و کوچــک در حوزه طرح های 
تفاهــم نامــه ای بــا بهزیســتی، 
جهادکشــاورزی، اداره کار، کمیته 
امــداد، بنیــاد برکــت، ورزش و 
جوانــان و طرح هــای دیگری هم 
در زمینه پرورش طیور و شترمرغ، 
یع دســتی، گردشــگری و  صنا

گلخانه ای از جمله این اشتغال  بوده 
ضمن اینکــه کارگاه های صنعتی 
کوچک هــم جــزء برنامه های این 

صندوق بوده است.
حسن پور با اشــاره به اینکه در 
عملکرد شــش ماه نخست امسال 
که صندوق کارآفرینی امید استان 
با چهار دســتگاه دارای تفاهم نامه 
بــوده، صنــدوق کارآفرینی موفق 
به جذب صددرصدی سهمیه خود 
شد، گفت: ســرفصل های صندوق 
کارآفرینی در اشــتغال بسیار بوده 
و در برخی از ســرفصل ها ســقف 
اعتبارات شهرستانی داده می شود 
و در برخــی دیگر از ســرفصل ها 
دارای ســقف تعهد نیستیم و سقف 
تعهد کاماًل باز بــوده و به هر مقدار 

که بتوان امکان جذب اعتبار است.

مدیرعامل صندوق 
کارآفرینی امید استان 

همدان از ایجاد ۷۰۰ 
فرصت شغلی با استفاده 

از تسهیالت پرداختی این 
صندوق در سطح استان 

در شش ماه نخست امسال 
خبر داد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان:

جابجایی مسافر در استان 
مرکزی ۴۴ درصد افزایش یافت

اراک-غالمی،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی گفت: جابجایی مســافر در این استان 
از ابتدای ســال جاری تاکنون نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته بیش از ۴۴ درصد افزایش 

داشته است.
مهرداد جهانی افزود: بیش از یک میلیون و 
۴۵۸ هزار مسافر از ابتدای سال جاری تاکنون 
توسط ناوگان حمل و نقل مسافری این استان 

به نقاط مختلف کشور جابه جا شدند.
وی ادامه داد: همچنیــن در این بازه زمانی 
۷۴۶ هزار و ۵۹ مســافر نیز در قالب ۶۷ هزار و 
۶۴۳ سفر از مبدا استان مرکزی به نقاط مختلف 
کشور جابه جا شد و ۷۱۲ هزار و ۲۱۴ هزار نفر 

نیز به این استان وارد شدند.
مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
استان مرکزی اظهار کرد: حدود ۷۵ درصد این 
مسافران به صورت برون استانی و ۲۵ درصد به 

صورت درون استانی جابه جا شده اند.
جهانی گفت: ۶۵ درصد از مســافران جابه 
جا شده توســط ناوگان حمل و نقل مسافری 
استان با استفاده از ناوگان اتوبوسی، ۱۲ درصد 
سواری کرایه بین شــهری و ۲۳ درصد توسط 
ناوگان حمل و نقل مینی بوسی جابه جا شده اند.

وی افزود: ۴۸ شرکت مسافربری و یک هزار 
و ۹۲۵ نفر راننده در حوزه حمل و نقل مسافر در 

استان مرکزی فعالیت می کنند.
مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
اســتان مرکــزی اظهار داشــت: بیشــترین 
جابه جایی مسافر از ابتدای سال جاری تاکنون 
در این استان به ترتیب در ماه های تیر، خرداد 

و اردیبهشت ماه انجام شده  است.
۶ هــزار و ۴۰۰ کیلومتر انــواع آزاد راه، راه 
اصلی و راه روستایی در اســتان مرکزی وجود 
دارد کــه چهار هــزار کیلومتــر آن را راه های 

روستایی تشکیل داده است.

       
 مدیرعامل منطقه آزاد ارس:

تفاهم نامه ایجاد باشگاه ارتباط 
صنعت و دانشگاه در منطقه آزاد 

ارس امضا شد
تبریز- امیدمحمدزاده،خبرنگارتوســعه 
ایرانــی- مدیرعامل منطقــه آزاد ارس گفت: 
باشــگاه ارتباط صنعت و دانشــگاه در منطقه 
آزاد ارس برای تحقق ارتباط موثر و کاربردی 
دانشگاه با بطن جامعه و صنعت ایجاد می شود.

 مجید کیانی  در نشست امضای تفاهمنامه 
ایجــاد و راهبری باشــگاه ارتبــاط صنعت و 
دانشگاه منطقه آزاد ارس، اظهار کرد: بر اساس 
آمارها در ارتبــاط صنعت و دانشــگاه خیلی 
موفق عمل نشده اســت و امیدواریم با حضور 

فعال کارگزاری ها این ارتباط تقویت شود. 
وی فن بازار را یکی از راهکارهای رفع نیاز 
صنعت خواند و اضافه کرد: واقعیت این اســت 
که برخی واحدهای تولیــدی  و صنعتی، نیاز 
خود را نمی داننــد و از فناوری های جایگزین 
برای بهبود کیفیت، سرعت و کاهش هزینه ها 
خبــری ندارند، این کارگزاری اســت که باید 
آســیب ها را شناســایی و اطالعات الزم برای 
ارتقاء تکنولوژی و فناوری در صنایع ارس را در 

اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. 
علی نوید، سرپرســت معاونت اقتصادی و 
سرمایه گذاری ســازمان منطقه آزاد ارس نیز 
هدف از انعقاد این تفاهمنامه را ارائه خدمات 
تبــادل فنــاوری، تجاری ســازی و بازاریابی 
محصوالت تولید شــده به شرکت های مستقر 
در ارس عنوان کرد و گفت: استفاده از توانایی 
و پتاسنیل های دانشــگاه برای رفع نیازهای 
پژوهشــی و فناوری صنایع، ایجــاد ارتباط 
مســتمر میان صنایع و دانشــگاه ها، تقویت 
حضور و همکاری شــرکت های دانش بنیان 
در منطقه و تســهیل همکاری مشترک بین 
ســازمان و دانشــگاه های حاضر در تفاهم از 
جمله اهدافی اســت که در قالــب تفاهمنامه 

دنبال خواهد شد. 

استانها

رشت-مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر 
امور مسکن اداره کل راه و شهرســازی گیالن با اشاره به 
ثبت نام گیالنیان در طرح نهضت مســکن ملی، گفت: در 
مجموع ۱۰۸ هزار نفر متقاضی در سامانه نهضت مسکن 

ملی ثبت نام کرده اند.
حسین کشاورز در خصوص ثبت نام گیالنیان در طرح 
نهضت مسکن ملی اظهار کرد: در مجموع میزان ثبت نامی 
ها خوب بود و مردم استقبال زیادی داشتند اما تعدادی 

هم واجد شرایط نیستند که از لیست ریزش کرده اند.
وی دلیل ثبت نام افرادی که واجد شــرایط نیستند را 
مختلف دانست و افزود: برخی ها مایل هستند که با ثبت 
نام در این ســامانه دارای خانه های دوم و سوم شوند که 
البته این اجازه داده نخواهد شد چون این طرح برای خانه 

دار شدن اقشار بدون مسکن است.
کشاورز خاطرنشــان کرد: به افرادی که واجد شرایط 

نیستند به هیچ عنوان مسکن ملی تعلق نخواهد گرفت.

مدیر امور مســکن اداره کل راه و شهرســازی گیالن 
ادامه داد: در مجموع ۱۰۸ هزار نفر متقاضی در ســامانه 

نهضت مسکن ملی ثبت نام کرده اند.
وی با اشاره به اینکه ســهمیه واحدهای مسکن ملی 
گیالن ۹۰ هزار واحد است، تصریح کرد: این میزان واحد 
باید تا قبل از پایان دولت ســیزدهم به متقاضیان تحویل 

داده شود.
کشاورز در خصوص میزان پیشــرفت فیزیکی واحد 
های مســکن ملی در گیالن گفت: درصدهای پیشرفت 
فیزیکــی در شــهرهای مختلف فــرق می کنــد. برای 
متقاضیانــی که آورده اولیــه را تکمیل نکنند ســاخت 

واحدشان شروع نمی شود.

 خرم آباد -خبرنگارتوسعه ایرانی-سرپرست اداره کل 
پست لرســتان گفت: ۲ میلیون و ۷۱ هزار و ۸۹۵ مرسوله 
طی نیمه نخست امسال وارد پست اســتان و توزیع شده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش 

یافته است.

 ابراهیم علی پناهی  افزود: با شیوع کرونا و تعطیلی های 
پی در پی بازار، خرید اینترنتی در دســتور کار مردم قرار 
گرفت و اکنون نیز با وجود بهبود نسبی شرایط، اما خرید در 

بستر الکترونیک همچنان مورد توجه مردم است.

وی با اشــاره به فعالیت ۲۰۰ نیروی پســت در سطح 
لرســتان اظهار داشت: به طور متوســط روزانه حدود ۱۲ 
هزار مرسوله پستی در لرستان جابجا می شود که به طور 
میانگین موجب کاهش ۲۴ هزار تردد ) رفت و برگشت ( در 

ترافیک شهری شده است.
وی تصریح کرد: ۱۷ مهر روز جهانی پست است و برنامه 
های مختلفی از جمله دیدار با مسووالن و نماینده ولی فقیه 
در استان، تجلیل از کارمندان نمونه، خانواده بازنشستگان 

و شهدا در دستور کار قرار دارد.

       مدیر امور مسکن استان  عنوان کرد؛

ثبت نام ۱۰۸ هزار گیالنی در سامانه نهضت مسکن ملی

   بیش از ۲ میلیون مرسوله پستی در لرستان جابجا شد

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان:

  صندوق کارآفرینی امید ۷۰۰ فرصت شغلی در همدان ایجاد کرد


