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اراک -خبرنگارتوســعه ایرانی- مدیرعامل شــرکت 
توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: ۱۸۲طرح توزیع 
برق همزمان با هفته دولت)دوم تا هشتم شهریورماه( در 

نقاط مختلف این استان بهره برداری می شود.
 » محمود محمودی« افزود: برای بهره برداری از این 
طرح ها بالغ بر ۲ هــزار و ۱۴۰میلیارد ریال اعتبار هزینه 

شده است.
وی بیان کرد: از مجموع طرح های شرکت توزیع برق 
استان مرکزی، ۴۳ طرح برق رسانی در شهرستان اراک، 
هشت پروژه در آشتیان، ۳۴ طرح در تفرش، ۱۰ پروژه در 
خمین، ۱۲ طرح در خنداب، ۲۵ پروژه در دلیجان، چهار 
طرح در زرندیه، ۱۱پروژه در ســاوه، ۲ پروژه در شازند، 
هفت پروژه در فراهان، ۱۱ طرح در غرق آباد، ۳ پروژه در 

محالت و ۱۲ طرح در کمیجان است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، 
هدف از افتتاح ایــن طرح ها را افزایــش رضایت مندی 
مشــترکان، اســتفاده بهینه از امکانات و منابع موجود، 
تأمین برق پایدار و مطمئن و بهره وری اقتصادی، عنوان 

کرد.
محمودی بیان کرد: اصالح شــبکه های روســتایی 
در قالب طرح بهارســتان، اصالح فیدرهــای خروجی 
پســت فوق توزیــع اراک ۶ و ۸، ایجاد خروجی پســت 
۶۳کیلو ولت دودهک دلیجان و شهید واال نژاد و اصالح 
و احداث شبکه های فشار ضعیف و فشار متوسط به طول 
۶۵۰کیلومتر در نقاط مختلف استان از جمله طرح های 

قابل افتتاح در هفته دولت است.

 رشت-مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی-اجرای 
راه آهن رشت به آستارا یکی از طرح های مهم و اولویت دار 

دولت است.
معاون اول رییس جمهور در دیدار اســتاندار و اعضای 
مجمع نمایندگان اســتان گیــالن، گفت: بــا تمهیدات 
دولت این قطعه از کریدور شــمال به جنوب نیز به سرعت 
راه اندازی می شــود تا کشــور بتوانــد از مزایــای بزرگ 
ُکریدور های بین المللی و درآمد هــای ترانزیتی بهره مند 

شود.
محمد مخبر با اشــاره به ظرفیت های متعدد و گسترده 
گیالن برای توسعه، بر ضرورت تالش جدی مسئوالن این 
استان برای شناسایی و معرفی این ظرفیت ها و رفع موانع 
دست و پاگیر برای مشارکت مردم و حضور بخش خصوصی 

تأکید کرد.
وی مســائل مرتبط بــا آب و فاضالب، دفع پســماند و 
مشــکالت تاالب هــا را از معضالت جدی اســتان گیالن 

برشــمرد و افزود: برای رفع این مشــکالت الزم است که 
برنامه ریزی و پیگیری جدی صورت گیرد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشــاره به مسائل 
مطرح شــده در جلســه در خصوص برخــی محصوالت 
کشاورزی از جمله چای و برنج، گفت: واردات برنج در ایام 
اخیر اقدامی برای تعادل بخشــی به بازار و تنظیم عرضه و 
تقاضا بود، اما رویکرد اصلی دولت این اســت که از واردات 

برنج در صورت آسیب به تولید داخل جلوگیری شود.

محمد مخبر افزود: ظرفیت های سه استان شمالی کشور 
در بخش کشاورزی بسیار گسترده اســت؛ به گونه ای که 
اگر به نحو مطلوب از این ظرفیت ها استفاده شود، از محل 
درآمد های حاصله می توان بخش زیادی از هزینه های مورد 

نیاز کشور را تأمین کرد.

همزمان با  هفته دولت؛

۱۸۲طرحشرکتتوزیعبرقاستانمرکزیبهرهبرداریمیشود

 معاون اول رییس جمهور؛

تکمیلراهآهنرشتبهآستاراپروژهاولویتداردولتاست

خبر

یاسوج-خبرنگارتوســعه ایرانی- 
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و مدیرعامل صنــدوق اعتباری هنر 
گفت: مشــکل عضویت خبرنگاران 
خبرگزاری ها در صنــدوق اعتباری 
هنر را با همکاری معاونت مطبوعاتی 
وزارت ارشــاد در تهران بررســی و 

پیگیری می کنیم.
سید مجید پوراحمدی  در نشست 
با اصحاب فرهنگ، هنر و رســانه در 
یاســوج، افزود: یکی از اولویت های 
وزارت ارشاد تقویت صندوق اعتباری 

هنر مورد تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد 
در جهت کمک و حمایت حداکثری 
از فعــاالن و اهالــی فرهنگی، هنری 
و رســانه ای و فعاالن قــرآن و عترت 

بوده است.
وی از اولویت های سیاســت های 
حمایتی خبر داد و اظهار کرد: عدالت 
فرهنگی با توزیع منابع در تمام مناطق 
برای تقویت فعالیتهــای فرهنگی و 
هنری از برنامه های وزیر ارشاد است و 
وزیر تاکنون بیش از ۵۰ بار به استانها 

سفر کرد.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با 
اشاره به شیوع کرونا در سطح کشور، 
خاطرنشــان کرد: بیمــاری کرونا به 
کســب و کارهای فرهنگــی  هنری، 
مراکز فرهنگی و هنری، ســینمایی 
و آســیب جدی به اقتصاد فرهنگ و 
هنر وارد کــرد.  پوراحمدی تصریح 
کرد: بسیاری مراکز فرهنگی و هنری 
با شیوع کرونا با مشکالت مختلف رو 
به رو و به ســمت تعطیلی رفت. وی با 
اشاره به توسعه ظرفیت ها، ادامه داد: 
۲۱ پروژه در حوزه اقتصاد هنر تعریف 

و طرح های اقتصــادی و توجهی آنها 
با رویکرد عدالــت فرهنگی اجرایی 

خواهد شد.
مشــاور وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی با بیان اینکه بــه مدت یک 
سال فرآیند بررسی ثبت نام ها اجرایی 
نشــده بود، عنوان کــرد: تعطیلی ها 
سبب فشــردگی بررســی ها شد که 
افزایش تعداد نیروها برای بررســی و 
تأیید وضعیت در دســتور کاری قرار 

گرفت.
پوراحمدی با اشــاره به اینکه هم 

اکنون بیــش از ۹۰ هــزار نفر عضو 
صنــدوق اعتبــاری هنر هســتند، 
تاکید کرد: طی یک سالی که فرایند 
عضوگیری متوقف شده بود، ۵۰ هزار 
نفر در نوبــت عضویــت در صندوق 
اعتباری هنر قرار داشتند که ۲۰ هزار 
نفر مدارک آنها کامل بود که این تعداد 

تعیین تکلیف شدند.
وی اظهار کــرد: صندوق اعتباری 
هنر روزانه ۱۰۰۰ تماس تلفنی دارد 

که با فشردگی کاری شدیدی داریم.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر 
گفت: برخی به معنــای واقعی فعال 
فرهنگی و هنری ایــن بودند اما عضو 
این صندوق بودند و این افراد براساس 
مکاتبات استانی شناسایی شدند که 
آیین نامه ای در ایــن زمینه طراحی 
کردیــم تا هر کســی بعنــوان فعال 
فرهنگی، هنری و رسانه ای عضو این 

صندوق نشود.
پوراحمدی با بیــان اینکه دولت 
برای هر عضــو صندوق هنــر ۱۵ تا 
۲۰  میلیون تومــان هزینه می کند، 
تصریح کرد: تالش کردیم هنرمندان 

و خبرنگاران اصلی را عضو کنیم.
وی ادامــه داد: فرآینــد تاییــد 
متقاضیان صندوق اعتبــاری هنر را 
به استان ها تفویض کرده ایم، ممکن 
اســت که در بین هنرمندان کسانی 
باشند که مدارک و مستندات الزم را 
برای عضویت در صندوق هنر ندارند 
در این خصوص اســتان ها با تشکیل 

کارگروهی تصمیم گیری می کنند.

پوراحمــدی در خصوص معرفی 
خبرنگاران به صنــدوق اعتباری هنر 
ادامه داد: معرفی افراد برای عضویت 
در صندوق اعتباری هنر تنها از طریق 
دو معاونت مطبوعاتی و معاونت قرآنی 
اســت و هر فردی از ســوی معاونت 
مطبوعاتی به ما معرفی شود برای ما 
تاییدیه اصلی اســت و حتما عضویت 

انجام می شود.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر 
در رابطه با مشکل عضویت خبرنگاران 
خبرگزاری ها افزود: مشکل عضویت 
خبرنگاران خبرگزاری ها در صندوق 
اعتباری هنر را با همــکاری معاونت 
مطبوعاتی وزارت ارشــاد در تهران 

بررسی و پیگیری می کنیم.
پوراحمــدی با اشــاره بــه تعلق 
نگرفتن اینترنت هدیه از ســوی سه 
اپراتور به اکثــر خبرنگاران بیان کرد: 

این مسأله را پیگیری خواهم کرد.

مشاور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و مدیرعامل 
صندوق اعتباری هنر گفت: 
مشکل عضویت خبرنگاران 

خبرگزاری ها در صندوق 
اعتباری هنر را با همکاری 
معاونت مطبوعاتی وزارت 
ارشاد در تهران بررسی و 

پیگیری می کنیم.

  رئیس کل دادگستری استان:
هزارو700کانتینر

کاالیمتروکهدرهرمزگان
ترخیصشد

 بندرعباس-خبرنگارتوسعه ایرانی -رئیس کل 
دادگستری هرمزگان از ترخیص ۱۷۰۰ کانتینر 
کاالی متروکه موجود در انبار های اموال تملیکی 

استان خبر داد
مجتبی قهرمانی در بازدیــد از اداره کل اموال 
تملیکی استان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۷۰۰ 
کانتینر کاالی متروکه موجود در انبار های اموال 
تملیکی استان به ارزش بیش از ۱۲ هزار میلیارد 
ریال ترخیص شــده که ۸ برابِر مدت مشابه سال 

گذشته است.
قهرمانی کانتینر های ترخیص شــده را شامل 
تجهیزات صنعتی، مواد اولیه، ماشین آالت و انواع 
کاال های مصرفی عنوان کرد و گفت: این اقالم پس 
از تحویل به صاحبان کاال، روانه بازار شده اند که در 
نتیجه آن، میزان قابل توجهی از نیاز کشور به این 

کاال ها تامین می شود.
قهرمانی با حضور در بخش های مختلف اداره 
کل اموال تملیکی استان ضمن بررسی عملکرد این 
سازمان، در خصوص تعیین تکلیف فوری کاال های 
موجود و ســاماندهی و به روز رسانی پرونده های 

مربوط به این اقالم، دستورات الزم را صادر کرد.
همچنین در جلســه ای با حضــور رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان، دادستان بندرعباس، 
مدیر و کارکنان اموال تملیکی اســتان، مدیران 
بنادر و دریانوردی و مسئوالن چند شرکت بزرگ 
کانتینری، مهمترین مسائل مرتبط با حوزه اموال 
تملیکی از جمله معدوم سازی ۳۲۰ کانتینر کاالی 
فاسد شــدنی و ترخیص خودرو های وارداتی یک 

شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

       
 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 

استان:
۱0پروژهصنعتیدرکردستان

افتتاحمیشود
 سنندج-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیــرکل 
صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: همزمان 
با آغاز هفته دولت ۱۰ پروژه صنعتی با اشتغالزایی 

۲۸۰ نفر در این استان افتتاح می شود.
بختیار خلیقی اظهار داشــت: در هفته دولت 
۱۰ پروژه صنعتی با سرمایه گذاری حدود ۲ هزار 
میلیارد ریال با حضور مقامات کشوری و استانی به 

بهره برداری می رسد.
او افزود: این تعداد پروژه در شهرســتان های 
بیجار، بانه، سنندج، مریوان، قروه و دهگالن است که 
با افتتاح آن ها برای ۲۸۰ نفر اشتغال ایجاد می شود. 
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه 
داد: این ۱۰ پروژه در زمینه های کنســانتره آهن، 
مینی لودر، لوله پلی اتیلن و پلی پرو پیلن، خود تراش 
پالستیکی، لوازم خانگی، روغن پایه تصفیه مجدد، 
چراغ و المپ ال ای دی و شکل دهی ورق است. او 
یادآور شد: ایجاد تصویر مطلوب از عملکرد دولت 
بنابر اقدامات مفیدی که دولت مردمی و خدمتگزار 
سیزدهم برای بحث تولید و اشتغال آفرینی، تقویت 
و انسجام وحدت ملی بین تمام تشکل های مجموعه 
صمت، امیدآفرینی برای تشــکل های مجموعه 
صمت و تشــریح خدمات و دستاورد های یکساله 
دولتمردان ســیزدهم و برنامه های آتی در استان 
از جمله اهداف اجرایی گرامیداشت هفته دولت در 

زمینه تولید و تجارت است.
      

طی یکسال گذشته؛
۵۸۶پروانهبهرهبرداریصنعتی

دراصفهانصادرشد
 اصفهان - مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: ۵۸۶ پروانه بهره برداری در یکسال گذشته 

در بخش صنعت استان صادر شده است.
امیرحسین ُکمیلی،  اظهار داشت: بیش از ۱۱۷ 
میلیارد تومان برای بهره بــرداری از این طرح ها 
ســرمایه گذاری و با بهره برداری از آنها، ۲ هزار و 

۲۳۰ فرصت شغلی ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه این استان ُرتبه نخست کشور 
را در صدور پروانه  صنعتی به خود اختصاص داده، 
ادامه داد: یک هزار و ۳۰۳ فقره جواز تاســیس با 
پیش بینی ســرمایه گذاری ۶۰۶ میلیارد تومان 
و اشــتغال ۳۵ هزار و ۶۹۵ نفر نیــز در این مدت 
صادر شــده اســت. مدیرکل صنعــت، معدن و 
تجارت اصفهان اظهار داشت: در یکسال گذشته 
۱۴۱ جواز طرح توســعه با ۷۵ میلیــارد تومان 
سرمایه گذاری و اشتغالزایی برای سه هزار و ۳۹۷ 

نفر در استان صادر شده است.

استانها

تبریز-امیدمحمدزداه ،خبرنگارتوسعه ایرانی-اولویت 
نخســت شــرکت ملي گاز ایران، بهره گیري از کاالي با 
کیفیت ایراني است.  حمید نجفي، رئیس امور تخصصي 
بازرگاني شــرکت ملي گاز ایران در نشســت تخصصي 
مســئولین تدارکات و عملیــات کاالي مناطق دهگانه 
عملیاتي که به میزبانــي منطقه ۸ عملیــات انتقال گاز 
به مدت ســه روز در تبریز برگزار شد، اظهار کرد: اولویت 
نخســت شــرکت ملي گاز ایران، بهره گیري از کاالي با 
کیفیت ایراني اســت؛ از این رو ضرورت دارد در راستاي 
خوداتکایــي و ســاخت کاالي داخلي، با شــرکت هاي 
دانش بنیان و واحدهاي پژوهشــي، همکاري تنگاتنگي 

داشــته باشــیم. وی در ادامه، با بیان این که خودکفایي 
و خوداتکایي در بومي ســازي قطعات، بعنــوان الگوي 
پیشرفت سازماني یک ضرورت است، بر گسترش و ارتقاي 
دانش و بهره گیري از تکنولوژي هــاي نوین، تأکید کرد. 
تامین به موقع و کیفي کاال با رویکرد ســاخت داخل  در 
ادامه این نشست، سرپرست مدیریت تدارکات و خدمات 
کاالي شرکت انتقال گاز ایران با تأکید بر تامین به موقع 
و کیفي کاال با رویکرد ساخت داخل، بیان کرد: ماموریت 
مدیریت خدمات تدارکات کاال، تامین به موقع، اقتصادي 
و با کیفیت کاال با رویکرد ســاخت داخل بوده و تاکنون 
بخش اعظمي از تجهیزات و قطعات مختلف مورد نیاز را با 

همکاري واحدهاي پژوهشي و شرکت هاي دانش بنیان، 
داخلي ســازي کرده است. حسینعلي اســماعیلي نقش 
متولیان تدارکات کاال را برجســته و مهــم ارزیابي کرد 
و افزود: امور تــدارکات کاال در حفــظ و نگهداري کاال و 
همچنین تامین بموقع تقاضــاي واحدها علي الخصوص 
مناطق عملیاتي تمام تالش خــود را به کار می گیرد. وی 
هدف از برگزاري این نشســت را بررسي راهکارها، ایجاد 
وحدت رویه و انسجام کاري بین مناطق، استفاده بهینه 
از اموال و دارایي ها، اســتفاده از تجارب در جهت بهبود 
شرایط و بررسي مسائل و مشــکالت احتمالي مدیریت 
تدارکات و کاال با هدف ارتقاي بهره وري و کارایي دانست.

 رئیس امور تخصصی بازرگانی شرکت ملی گاز ایران:

اولویتنخستشرکتملیگازایران،بهرهگیریازکاالیباکیفیتایرانیاست

 مدیرعامل صندوق اعتباری هنر اعالم کرد؛

پیگیری مشکل عضویت خبرنگاران خبرگزاری ها در صندوق هنر 


