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 گــرگان- مهنــاز محمدزمانی، 
خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرکل بنیاد 
مسکن گلستان گفت: طی تفاهم نامه 
کشوری بین ســازمان اوقاف و بنیاد 
مسکن،  تعداد ۹۳۶ موقوفه گلستان 
توسط بنیاد مسکن سند دار می شود.

سید محمد حســینی در دیدار با 
مدیر کل اوقاف و امور خیریه گلستان 
اظهار کرد: در دی ماه ســال گذشته 
تفاهــم نامه ای بین ســازمان اوقاف 
و بنیاد مسکن کشــور  مبنی بر سند 
دار کردن موقوفــات و اماکن مذهبی 

روستاها و شــهرهای کوچک توسط 
بنیاد مســکن منعقد شد.وی تصریح 
کرد: در همین راستا قرار است تا پایان 
شهریورماه تعداد ۹۳۶ موقوفه استان 
گلســتان به شــرط تکمیل مدارک 
توســط اداره کل اوقاف و ارسال ان به 

بنیاد مسکن سند دار شود. مدیرکل 
بنیاد مسکن گلســتان خاطرنشان 
کــرد: ۶۰ درصد اراضی روســتایی و 
شهرهای کوچک استان در مالکیت 
بنیاد علوی بــوده و مجــوز اولیه دو 
هــزار و ۴۰۰ موقوفه و اماکن مذهبی 

در روســتاهایی که در مالکیت بنیاد 
علوی توســط این بنیاد صادر شــده 
و قرار اســت این موقوفــات و اماکن 
مذهبی توسط بنیاد مسکن سند دار 
شــود.وی ادامه داد: تعداد موقوفات 
اداره کل اوقــاف در روســتاهایی در 
مالکیت بنیــاد علوی نبــود کمتر از 
۲۰۰ مورد است که در صورت تکمیل 
پرونده برای این موقوفات نیز ســند 
صادر می شود. حســینی گفت: قرار 
است در روســتاهایی که طرح هادی 
اجرا می شــود و اداره اوقــاف دارای 
امالک وقفی است لیســت انها را در 
اختیار بنیاد مسکن قرار داده شود تا 
مسیر دسترسی به این اماکن گذهبی 
و زیارتگاه هــا در اولویت اجرای طرح 

هادی قرار گیرد.
 وی بیــان کــرد: اداره اوقاف در 
روســتاهایی که پیرامون ان اراضی و 
یا موقوفاتی دارد در راســتای اجرای 
طرح نهضــت ملی مســکن معرفی 
نماید تا برای اقشار کم درامد در قالب 
مسکن محرومین احداث شود.اوقاف 
می تواند خادمین و یا افراد کم درامد 
خود را برای این طرح معرفی کند که 

این واحدها در اختیار انها قرار گیرد.
 مدیر کل بنیاد مســکن گلستان 

گفت: یکی از طرح های بنیاد مسکن 
ســاخت ابنیه فنی مســاجد فضای 
عمومی و محوطه سازی امامزادگان و 
غیره بوده که همکاری الزم با اداره کل 

اوقاف و امور خیریه دارد

 مدیرکل بنیاد مسکن استان:

936موقوفه گلستان سند دار می شود
سید محمد حسینی در 
دیدار با مدیر کل اوقاف 
و امور خیریه گلستان 

اظهار کرد: در دی ماه سال 
گذشته تفاهم نامه ای 

بین سازمان اوقاف و بنیاد 
مسکن کشور  مبنی بر سند 
دار کردن موقوفات و اماکن 

مذهبی روستاها و شهرهای 
کوچک توسط بنیاد مسکن 

منعقد شد.وی تصریح 
کرد: در همین راستا قرار 
است تا پایان شهریورماه 

تعداد ۹۳۶ موقوفه استان 
گلستان به شرط تکمیل 
مدارک توسط اداره کل 

اوقاف و ارسال ان به بنیاد 
مسکن سند دار شود. 

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان:

شركت توزیع برق بوشهر 
برای مشتركان كاهنده مصرف 

پاداش تعیین كرد

   بوشهر-رزاز،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
بوشــهر گفت: برای مشــترکانی که بتوانند در 
ایام پیک مصرف برق خود را به ازاء هر کیلووات 

کاهش پاداش پرداخت خواهد شد.
به گزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق استان بوشــهر، غالمرضا حشمتی 
در نشســت فرهنگ ســازی مصرف بهینه برق 
در بخش خانگی، اداری، صنایع و کشــاورزی با 
حضور سرپرست محترم  و معاونان صدا و سیمای 
مرکز بوشهر با تبریک میالد امام رضا ) ع( ضمن  
تقدیر از تالش های این مجموعه اظهار کرد: در 
شرایط کنونی اشــاعه فرهنگ مدیریت مصرف 
در خصوص گذر از تابســتان پیش رو موضوعی 
بسیار ضروری است. وی بیان کرد: امسال مشوق 
های بسیار خوبی برای مدیریت مصرف بویژه در 
بخش خانگی در نظر گرفته شــده بدین نحو که 
شهروندانی که برق مصرفی خود را نسبت به دوره 
مشابه سال قبل  کاهش دهند  به ازای هرمیزان 
کاهش پــاداش برای وی درصورتحســاب برق 
مصرفی لحاظ خواهد شــد.  وی اظهار کرد: در 
راستای مدیریت مصرف بهینه برق بیش هشت 
هزار وپانصــد تفاهمنامه با مشــترکین بزرگ 
منعقد شده تا در زمان پیک مصرف برق به شرکت 
توزیع کمک کنند و گذر موفق از پیک بار تابستان 
داشته باشیم و در ازای این همکاری مشوق های 
خوبی در صورتحســاب برق مصرفی آنها اعمال 
خواهد شد. حشمتی افزود : استفاده از ظرفیت 
نور طبیعی آفتاب، نگه داشتن دمای کولر روی 
دمای ۲۴ درجه، شست و شوی به موقع کولرها 
و همچنین اســتفاده از المپ های کم مصرف از 
راهکارهای مهم در کاهش مصرف خصوصا  در 

بخش خانگی محسوب می شود.
 سرپرست صدا و سیما مرکز بوشهر نیز گفت: 
در این مرکز تالش می شــود رادیو و تلویزیون و 
سایر ارکان صدا و سیما همکاری الزم را در بخش 
مدیریت مصرف را داشته باشند، بویژه در بخش 
خانگی که بیــش از ۸۰ درصد مشــترکان برق 

خانگی استان بوشهر را تشکیل می دهند.
مهدی حیدری بیــان کــرد : در این زمینه 
رســالت صدا و سیما فرهنگ ســازی بین عامه 
مردم است که در این مسیر از هیچ تالشی دریغ 

نخواهد شد.
    

  موافقت با برگشت
 پول ناشی از درآمد مالیاتی 

نفت و گاز به ایالم
  ایالم-اکرم چرخ انداز،خبرنگارتوسعه ایرانی- 
سرانجام با برگشت پول ناشی از درآمد مالیاتی 
نفت و گاز غرب کشور به طور مستقیم به استان 
موافقت شد تا اولین گام مهم و موفقیت آمیز در 
راستای حصول مطالبات مردم استان در حوزه 

نفت و گاز برداشته شود.
 بعد از پیگیری ها و رایزنی های فشــرده در 
حالی این اتفاق مهــم و امیــدوار کننده برای 
اولین بار در تاریخ استان رخ می دهد که استاندار 
ایالم ظــرف ۷  ماه گذشــته، بیــان مطالبات 
صریح و شــجاعانه خود در حــوزه انرژی چون 
گشایش و افتتاح حساب شرکت های بزرگ در 
اســتان، پرداخت مالیات شرکت های بزرگ در 
استان، اجرای مسئولیت های اجتماعی توسط 
شــرکت های بزرگ، پرداخت یک درصد درآمد 
صنایع آالینده به استان بر اساس قانون مالیات 
بر ارزش افــزوده، به کارگیــری نیروهای بومی 
در شــرکت های بزرگ این حوزه و ... در جهت 
استیفای حقوق بر زمین مانده مردم استان را در 

دستور کار جدی قرار داده بود.
با ارســال نامه رئیس ســازمان امور مالیاتی 
کشور، با درخواست استاندار ایالم مبنی بر انتقال 
پرونده مالیاتی شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
غرب کشــور به استان موافقت شــد تا از این به 
بعد برگشت پول ناشی از درآمد مالیاتی شرکت 
بهره برداری نفت و گاز غرب، به صورت مستقیم 

وارد استان شود.

استانها

اصفهان-مریــم مومنــی، خبرنگاراقتصادمــردم- 
امیرحسین نادری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر 
تامین با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن دیدار و گفتگو 
با مدیرعامل و دیگر مســئولین این شرکت از خط تولید و 

پروژه های توسعه ذوب آهن بازدید کرد.
مدیرعامل صدر تامین در این بازدید، ذوب آهن اصفهان 
را مایه افتخار تمام صنعت فوالد کشور دانست و گفت: این 
مجتمع عظیم صنعتی رســالت تامین منابع انسانی برای 
صنعت کشــور به ویژه صنعت فوالد را به خوبی انجام داده 
و امیدوارم که همچنان این نقــش کلیدی را برای صنعت 

کشور ایفا نماید.
وی با اشاره به اینکه همت و تالش برای تحول در ذوب 

آهن اصفهان موج می زند، افزود: این شــرکت برای حل 
مشــکالت مربوط به تامین پایدار مــواد اولیه تمهیدات 
خوبی اندیشــیده تا بتواند به طور اساســی این مسائل را 
حل کند و البته حاصل این تمهیــدات را در افزایش تولید 
آن می تواند مشــاهده نمود. نادری با تاکید بر این موضوع 
که ذوب آهن اصفهان با نوآوری و بهره گیری از تکنولوژی 
نوین، محصوالت صنعتی و بــا ارزش افزوده باال تولید می 
کند، افزود: این شــرکت با توان داخلی، محصوالتی مانند 
ریل که مورد نیاز کشور می باشــد و به دلیل تحریم امکان 
واردات آن وجود ندارد را تولید می کند و به این اقدام مهم و 
ملی همچنان ادامه می دهد. مدیرعامل صدرتامین اظهار 
داشت: صنعت فوالد کشور روی لبه تکنولوژی حرکت می 

کند و با یاری خداوند هیچ قدرتی نمی تواند مانع پیشرفت 
و حرکت رو به رشد این صنعت شود. وی افزود: ذوب آهن 
اصفهان یک کارخانه نیســت بلکه یک صنعت است و به 
همین دلیل نیز با نگرش صنعت داری اداره می شود که یکی 
از دستاوردهای آن، تربیت نیروی انسانی ماهر برای صنعت 
کشور است. نادری اظهار داشــت: ذوب آهن اصفهان در 
مسیر تحول و توسعه قرار دارد و قطعاً هلدینگ صدر تامین 
از پروژه های توسعه این مجتمع عظیم صنعتی که منجر 
به افزایش تولید و بهره وری شود با تمام قدرت حمایت می 
کند. ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در این 
دیدار، از اولویت دادن به فعالیت های دانش بنیان به منظور 
رشــد تکنولوژی در این مجتمع عظیم صنعتی خبر داد و 

گفت: این شــرکت با همدلی تمام تالشگران و مسئولین 
خود، اهداف بزرگی را دنبال می کند که در ســه ماهه اول 
سال جاری در رشد تولید و صادرات، نمود پیدا کرده است.

وی ابراز  امیدواری نمود که با رشــد تولید محصوالت 
جدیدو با ارزش افزوده باال و همچنین دست یابی به تولید 
۳ میلیون تن، امسال شــاهد تحول و شکوفایی بیشتر این 

مجتمع عظیم صنعتی باشیم.

با بهره گیری از تکنولوژی نوین؛
ذوب آهن اصفهان  محصوالت با ارزش افزوده باال تولید می كند

ســنندج - گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-با 
سفر وزیر نیرو به استان کردستان در راستای سفر رئیس 
جمهور، دکتر محرابیان ضمن بازدید و اطالع از آخرین 
روند پروژه های در دســت اجرای شرکت آبفا دستورات 

الزم برای تکمیل پروژه ها را صادر نمود.
وزیر نیرو  از تصفیه خانه فاضالب سنندج بازدید نمود 
و در جریان روند فعالیت تصفیه خانه و پروژه ارتقای آن 

قرار گرفت.
تصفیه خانه فاضالب شهر سنندج با ظرفیت تصفیه 
۹۹ هزار مترمکعب در شبانه روز برای جمعیت ۴۶5 هزار 
نفر ایجاد شده که قرار اســت ظرفیت تصفیه آن به 15۰ 
هزار مترمکعب در شــبانه روز و برای جمعیت ۷۰۰ هزار 
نفری افزایش یابد و در صورت تامیــن اعتبار مورد نیاز، 
طرح ارتقا آن تا پایان سال 1۴۰1 تکمیل و به بهره برداری 

خواهد رسید.
دکتر محرابیان در ادامه ســفر به کردستان از آخرین 
وضعیت اجرای طرح سامانه خط انتقال آب از سد آزاد به 
تصفیه خانه آب سنندج بازدید نمود و در جریان جزئیات 
اقدامات قرار گرفت. تاکنون سه هزار و 5۰۰ میلیارد ریال 
برای این پروژه هزینه شــده و اتمام آن نیازمند سه هزار 

میلیارد ریال دیگر بوده و بخشــی مربــوط به مطالبات 
پیمانکار است.

این پروژه در حال حاضر از پیشرفت خوبی برخوردار 
بوده و سرعت قابل توجهی دارد، به طوری که در خرداد 
ماه 5.5 کیلومتر لوله گذاری انجام شده که رکوردی ویژه 
محسوب می شود. همچنین تاکنون از ۲۷ کیلومتر طول 
خط انتقال، حفاری ۲۴ کیلومتر آن صورت گرفته و 1۴.5 
کیلومتر نیز لوله گذاری انجام شده که پنج کیلومتر لوله 

نیز در حال اجرا است.
این پروژه توسط شرکت توســعه منابع آب و نیروی 
ایران اجرا می شــود و در حال حاضر حــدود ۷۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.

 قم -خبرنگارتوسعه ایرانی-رییس سازمان صنعت،  
معدن و تجــارت قم، گفت: با توجه به ســرمایه گذاری 
انجام شــده و نقشــی که واحدهای صنعتی در تولید 
محصوالت مورد نیاز مردم و اشــتغالزایی دارند، فعال  
نگه داشــتن آن هــا در اولویت برنامه هــای اقتصادی 

استان است.
اکبر ابدالی  بیان کــرد: در همین رابطــه به دنبال 
راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی راکد در قم هستیم 
و با استفاده از ظرفیت ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید 
اســتان و دیگر امکانات موجود، حمایت های الزم را از 
سرمایه گذاران عالقه مند به فعالسازی دوباره واحدهای 

صنعتی، به عمل خواهیم آورد.
وی افزود: در کنار حفظ واحدهــای صنعتی ایجاد 
شده در شهرک ها و نواحی صنعتی قم به دنبال افزایش 
کمی و کیفی ســطح فعالیت آن هــا در قالب افزایش 
ظرفیت تولیــد محصوالت و ارتقــا کیفیت محصوالت 
تولید شــده نیز هســتیم و در این بخش بــا همکاری 
بانک های اســتان تســهیالت مورد نیاز به صنعتگران 

متقاضی پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: عــالوه بر این برای عمق بخشــی به 

فعالیت هــای صنعتــی در قم، تالش خواهیــم کرد از 
ظرفیت مراکــز علمی در تولید محصــوالت صنعتی با 
کیفیت بســیار باال در اســتان به نحو شایسته استفاده 
کنیم و بهره وری در این بخش مهــم اقتصادی را تا حد 

قابل قبولی افزایش دهیم.
ابدالی گفت: روند احداث واحدهای صنعتی جدید 
در قم نیز مطابق ســند آمایش ســرزمین استان ادامه 
خواهد یافــت و در این رابطه با نگاه به اســتانداردهای 
محیط زیستی، به دنبال استقرار صنایع پاک، پیشرفته 
و کم آب بر هســتیم و از ســرمایه گذاران عالقه مند به 

فعالیت در این بخش حمایت می کنیم.

 حفظ واحدهای صنعتی موجود از مهمترین برنامه های 

اقتصادی در قم است
 تالش های جهادی برای ارتقای خدمات رسانی

 در حوزه آبفا به مردم كردستان

خبرخبر

تبریز -خبرنگارتوســعه ایرانی-سرپرست شرکت گاز 
آذربایجان شــرقی اعالم کرد: لوله کشی گاز داخلی منازل 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی استان 
به صورت رایگان اجرا می شــود که از برکات ســفر ریاست 

جمهوری و هیأت دولت به استان است.
نادر کمالی گفت: این مصوبه در راستای ادای مسئولیت 
اجتماعی شــرکت ملّی گاز ایران و با هدف ارتقای ســطح 
مناطق کمتر توســعه یافته و رفــع محرومیت مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی اجرایی می 

شود. وی توضیح داد: اجرای این مصوبه، ضرورت هماهنگی 
تنگاتنگ کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی 
با شرکت گاز آذربایجان شرقی در ثبت اطالعات مشمولین 

طرح و سایر اقدامات قانونی و اداری الزم را می طلبد.
کمالی با اشاره به اقدامات اجرایی از زمان ابالغ این مصوبه 
تصریح کرد: تا کنون اطالعات مددجویان مشمول طرح که 

توسط اداره کل بهزیستی و کمیته امداد ارائه شده در سامانه 
جامع مشترکین گاز ثبت شده و با توجه به لزوم رفع نقص و 
مغایرت اطالعات مربوط به تعداد اندکی از این مشمولین، 
به زودی و پس از اتمام ثبت سیســتمی اطالعات، نســبت 
به عقد تفاهم نامه همکاری و اجرایــی کردن مصوبه، اقدام 

خواهد شد.

 اجرای رایگان لوله كشی گاز داخلی منازل مددجویان 
كمیته امداد و بهزیستی آذربایجان شرقی


