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 ، منــی  مو یــم  مر - ن صفها ا
خبرنگارتوســعه ایرانی- نماینده ولی 
فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
گفت: زیر ســازی جاده های روستایی 
باید استاندارد سازی شود و مورد توجه 

قرار گیرد.
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد 
در دیــدار مدیر کل راهــداری و حمل 

و نقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: 
متاســفانه زیر ســازی جــاده های 
روستایی از استاندارد مطلوبی برخوردار 
نیســت و جاده ها بدون در نظر گرفتن 
استانداردهای راهسازی احداث شده 
است لذا زیر سازی جاده های روستایی 
باید استاندارد سازی شود و مورد توجه 

قرار گیرد.

وی گفت: بــه برکــت جمهوری 
اســامی وضعیت جاده های کشور و 
اســتان با قبل از انقاب قابل مقایسه 
نیست و امروز کمتر شهرستانی را داریم 

که راه دوبانده ندارند.
 امام جمعه اصفهان بــا بیان اینکه 
اقتصاد کشور وابســته به حمل و نقل 
است گفت: در نظام جمهوری اسامی 

توجه خاصی به موضوع بیمه رانندگان 
و مشکات حوزه حمل و نقل شده است.

 آیــت اهلل طباطبایی نژاد همچنین 
بر تقویت خدمات و توســعه امکانات 
رفاهــی بین جــاده ای اســتان برای 
افزایش ماندگاری مســافر و اشتغال 
زایی تاکید کرد و گفت: احداث مجتمع  
های خدمات رفاهــی بین راهی نقش 

مهمی در اشتغال زایی و خدمات بهتر به 
مسافران دارد.

 وی اســتقرار امکانات در نمازخانه 
ها و مجتمع های بین راهی اســتان را 
ضروری برشمرد و افزود: در دین مبین 
اسام بر مسئله نظافت و بهداشت تاکید 
شده و اقامه نماز از واجبات دین ماست 
و از آنجایی که مردم نیاز به استراحت و 
بهداشت دارند، همه باید تاش کنند تا 
امکانات مورد نیاز به نحو مطلوب در این 

مجتمع ها فراهم شود.
 امام جمعه اصفهان خاطرنشان کرد: 
فاصله برخی از شهرهای استان حتی از 
فاصله بین دو استان در برخی از مناطق 
کشور بیشتر است و ضرورت دارد برای 
رضایت مندی و رفاه حال مردم حداقل 

امکانات را در این مسیرها فراهم کنیم.
 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان اصفهان نیز گفت: متاسفانه 
راه های استان مورد بی مهری قرار گرفته 
و اعتبارات قابل توجهی برای این بخش 

اختصاص پیدا نکرده است.
 مهدی خضری افــزود: از مجموع 
۵ هزار میارد تومــان اعتبار اختصاص 
یافته به راه های روســتایی کشور تنها 
۲۱میلیارد تومان به اســتان اصفهان 
اختصاص یافت که جوابگوی نیاز روکش 

آسفالت تمامی راه ها نیست.
 وی ادامه داد: در ســال ۹۹ و ۱۴۰۰ 

اداره کل راهــداری اســتان اصفهان 
توانست ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی را 

روکش آسفالت کند.
 مدیر کل راهداری استان اصفهان با 
اشاره به مشکل کمبود قیر و گرانی این 
محصول در کشور افزود: با وجود تولید 
قیر در کشور متاسفانه از کمبود آن رنج 
می بریم چرا که مشــکات این حوزه 
بسیاری از طرحهای عمرانی جاده ای را 

زمین گیر کرده است.
 خضری خاطرنشان کرد: در ابتدای 
سال ۹۹ قیمت هر تن قیر یک میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان بوده و در حال حاضر 
این رقم به تنی ۱۲ میلیون تومان افزایش 

پیدا کرده است.

در دیدار مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  اصفهان با نماینده ولی فقیه در استان مطرح شد ؛

زیر سازی جاده های روستایی اصفهان نیازمند توجه است
 مدیر کل راهداری استان 

اصفهان با اشاره به مشکل 
کمبود قیر و گرانی این 

محصول در کشور افزود: با 
وجود تولید قیر در کشور 

متاسفانه از کمبود آن رنج 
می بریم چرا که مشکالت 

این حوزه بسیاری از 
طرحهای عمرانی جاده ای 

را زمین گیر کرده است.

کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوســعه ایرانی-بســیج 
سازندگی سپاه حضرت نبی اکرم)ص(  کرمانشاه 3۰ هزار 
بسته حمایتی در قالب کاروان عظیمی از کاالهای معیشتی 

به منظور توزیع بین خانواده های نیازمند استان ارسال کرد.
سرهنگ سعید بهشتی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
ســپاه حضرت نبی اکرم)ص( با اعام این خبر گفت: در پی 
فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای مواسات و کمک 
های مؤمنانه به اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار جامعه، در 
سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( و دومین سالگرد 
شهادت ســردار حاج قاسم سلیمانی، بســیج سازندگی با 
همکاری خیرین استان اقدام به راه اندازی یک کاروان عظیم 
از کمک های مردمی شامل 3۰ هزار بسته معیشتی در قالب 
رزمایش کمک مؤ منانه برای خانواده های کم بضاعت استان 

نموده است. 
وی با بیان اینکه بسته های معیشتی شامل مرغ، برنج، 
روغن و سایر اقام خوراکی مورد نیاز خانواده ها است و ارزش 
ریالی هر بســته پنج میلیون ریال می باشد گفت: خانواده 

های نیازمند از طریق بانک اطاعاتی و پایگاه های بســیج 
محات شناسایی و بسته های معیشتی به آنها تحویل داده 

خواهد شد. 
سرهنگ بهشتی با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری 
در تداوم این طرح خاطر نشان کرد: به منظور دلجویی از اقشار 
کم درآمد و آسیب پذیر، همچنین رفع محرومیت در جامعه، 
این کمک ها در مناســبت ها و ایام مختلف سال نیز ادامه 

خواهد داشت.

بوشهر-رزاز،خبرنگارتوسعه ایرانی، شهردار بوشهر گفت: با 
ساز و کار تعریف شده منابع سرمایه گذاری پارک گردشگری 

لیان این بندر از بازار سرمایه تامین می شود.
 حســین حیدری  در جریــان بازدیــد از ظرفیت های 
سرمایه گذاری پارک لیان بوشــهر افزود: پارک لیان بوشهر 
با مساحت ۲۵۰ هکتار با چشم انداز دریا یک ظرفیت بسیار 
خوب برای جذب گردشگر و ایجاد سرمایه گذاری برای احداث 
امکانات تفریحی و توریستی با رویکرد اشتغال زایی، تولید، رفاه 

و توانمندسازی محلی است.
وی بیان کرد: برای تحقق این مهم با توجه به محدودیت 
اعتبارات دولتی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در پروژه های 

گردشگری ضروری است.
حیدری ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان 
بوشهر نیز آمادگی خود را برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه 

با مشارکت شهرداری در پارک لیان اعام کرده است.
وی افزود: با  توجه به دستور استاندار بوشهر برای واگذاری 
این پارک به شــهرداری با ایجاد امکانات و زیر ساخت های 

تفریحی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، پارک لیان می تواند 
به یک منطقه  توریستی زیبا در جنوب کشور تبدیل شود. مدیر 
عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر گفت: دریا، 
بافت تاریخی و شرایط مناسب آب و هوایی بوشهر در هفت ماه از 
سال می تواند جاذب مناسبی برای گردشگران داخلی و خارجی 
باشد.   مهرداد ابراهیمی افزود: با باالرفتن توقع شهروندان از 
مدیریت شهری و ضرورت اجرای برنامه های جدید توسط 
مدیران شهری و استمرار ارائه خدمات به شهر و شهروندان 
اعتبارات موجود و عوارض جوابگو نیست و  نیازمند اعتبارات 

مالی جدیدی است که بازار سرمایه یکی از آنها است.
وی با اشاره به ظرفیت های خوبی که در شهر بوشهر وجود 
دارد، گفت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر آماده 
ســرمایه گذاری در پروژه های عمران شهری است و بسته 

پیشنهادی خود را نیز به شهرداری ارائه داده است.
فاز نخست پارک لیان شهر بوشهر شهریور سال گذشته به 
مساحت ۲.۵ هکتار و با ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار 

به بهره برداری رسید.

شهردار بوشهر:

 منابع سرمایه گذاری پارک لیان بوشهر
 از بازار سرمایه تامین می شود

»توسط خیرین و بسیج سازندگی استان انجام شد؛

 توزیع 30 هزار بسته معیشتی
 بین خانواده های محروم کرمانشاه 

خبرخبر

همدان-غامی،خبرنگارتوسعه ایرانی، معاون بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهاد کشــاورزی همدان گفت:به منظور کمک و مساعدت به 
دامداران کاال کارت هایی تحت عنوان دامدار کارت در اختیاران دامداران 

قرار خواهد گرفت.
علی دولو با اشاره به این تسهیات با سود بسیار پایین افزود: به همین 
منظور دامداران می توانند در سامانه سیتا ثبت نام کرده تا مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرستان، مشروط به دام موجود پاک گذاری شده، دامدار را به 

بانک کشاورزی شعبه شهرستان معرفی کند.
وی با بیان اینکه متقاضیان از هم اکنون می توانند برای دریافت کارت 
به بانک مراجعه کنند اظهار کرد: کارت افــرادی که دامدار کارت دریافت 

کرده اند شارژ شده است.
دولو میزان تسهیات در این رابطه را با توجه به تعداد دام های موجود از ۱۰میلیون تا ۵۰میلیون تومان برشمرد و یاد آور شد: 
دامدار کارت به همه کسانی که دام سنتی -روستایی و عشایری دارند به منظور هزینه های سرمایه در گردش و نقدینگی و تامین 

خوراک و نهاده دام تعلق می گیرد .
وی بیان کرد برای دامداری های صنعتی بزرگ از محل دیگر در حال پیگیری هستیم که متعاقباً اعام خواهد شد. 

کرج-اکبری،خبرنگارتوسعه ایرانی،تا پایان ســال جاری هفت مخزن ذخیره آب با 
ظرفیت ۲۱ هزار مترمکعب درسطح استان وارد مدار بهره برداری می شود.

ذوالفقار مهدی زاده مدیرعامل شرکت آبفای البرز با اعام این خبر گفت: این مخازن 
با هدف افزایش ظرفیت ذخیره سرانه و تاب آوری تاسیسات آبرسانی در فصل گرم سال 
درشهرهای فردیس، مهرشهر، رجایی شهر،تنکمان ، کوهسار وروستاهای پورکان جاده 
چالوس وقاسم آباد هشتگرد با هزینه ای بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری  خواهد 

رسید.
وی با این توضیح که هم اکنون حجم مخازن آب شرب استان ۵۰۰ هزار متر مکعب است ، افزود: براساس استانداردهای تعریف 
شده وتراکم جمعیت دراستان البرز، ۲۰۰ هزار متر مکعب حجم مخزن جدید باید احداث شود که تا پایان سال با بهره برداری از 

این مخازن، حدود ۱۰ درصد از این کمبود جبران خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آبفای البرز اضافه کرد: روند احداث مخازن جدید دربرنامه های پایداری کمی وکیفی خدمات یکپارچه 
آبرسانی به شهرها وروستاهای البرز دردوسال آتی ادامه خواهد یافت بطوریکه احداث ۷۵ هزار متر مکعب حجم مخازن درشهر 
های نظرآباد ، فردیس، شهرجدید هشتگرد، محمدشهر،کمالشهر،کرج مرکزی و رجایی شهر برنامه ریزی شده و در دستور کار 
قرار دارد که با بهره برداری از این مخازن ضمن افزایش تاب آوری تاسیسات آبرسانی، کمبود حجم مخازن در سطح استان به کمتر 

از نصف کاهش خواهد یافت.

»دامدار کارت«
 در اختیار دامداران همدانی قرار می گیرد

تاپایان امسال؛

7 مخزن ذخیره آب شرب درالبرز آماده   بهره برداری می شود

تا پایان سال 1400 صورت خواهد گرفت :
تعویض کنتور کلیه مشترکین 

دیماندی با کنتور فهام

ساری -خبرنگارتوسعه ایرانی،سرپرست شرکت 
توزیع برق مازندران در حاشــیه برگــزاری مانور 
تعویض کنتورهای فهام در آمل گفت : در راستای 
طرح سراسری هوشمند فهام که  از بهمن ماه سال 
۹۵  آغاز گردید ، تعداد ۱3 هزار کنتور مشــترکین 
دیماندی در حوزه توزیع بــرق مازندران تعویض 
گردید که از این تعداد بیش از  ۲۰۰۰ دستگاه کنتور 
در ۹ ماهه نخست سال جاری نصب و طبق برنامه 
ریزی های صورت گرفته کنتور کلیه مشــترکین 
دیماندی تا پایان سال جاری به کنتور فهام تعویض 

خواهد شد .   
سید کاظم حسینی کارنامی اظهار داشت  : در 
این راستا همزمان با سایر امورهای توزیع شرکت، 
به منظور سرعت عمل در تعویض کنتور مشترکین 
دیماندی به کنتور هوشــمند، مانور تعویض این 

کنتورها با حضور
وی ادامه داد : در این مانور که با هماهنگی و برنامه 
ریزی های قبلی صورت گرفته 8۷ کنتور دیماندی 
تعویض گردید که با توجه به بعد مسافتی و پراکندگی 
و سختی کار  نتیجه حاصل مثبت ارزیابی می گردد .

حسینی افزود : از مهم ترین مزایای استفاده از این 
کنتورها مدیریت بر مصرف مشترکین و استفاده از 
اطاعات این کنتورها در ایام پیک مصرف و نظارت 

بر نحوه مصرف مشترکین می باشد.
مشترکین دیماندی به آندسته از مشترکینی 
اطاق می شود که قدرت درخواستی انشعاب برق 
آن ها باالتر از 3۰ کیلووات اســت و معموال شامل 

مشترکان غیر خانگی و غیر تجاری هستند .

تجلیل از اعضاي هسته گزینش 
 سازمان جهادکشاورزي
 استان آذربایجان شرقي

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-رئیس ســازمان جهادکشاورزي استان 
آذربایجان شرقي گفت: نیروي انساني کارآمد، 
اساسي ترین عنصر براي تحول در هر سازماني 

به حساب مي آید .
، مهنــدس اکبر فتحــي در دیــدار مدیر ، 
اعضاي هســته گزینش و کارکنــان مدیریت 
هسته گزینش سازمان جهادکشاورزي استان 
آذربایجان شرقي که به مناسبت ۱۵ دي سالروز 
تشــکیل نهاد گزینش به فرمــان حضرت امام 
خمیني)ره( صورت پذیرفته بــود با بیان اینکه 
تمامي تاش مجموعه همــکاران در مدیریت 
هسته گزینش سازمان جهادکشاورزي استان 
آذربایجان شــرقي بر این اســاس است که در 
چهارچوب قوانین گزینش، بهترین و شایســته 
ترین افراد بــراي ورود به عرصــه خدمتگزاري 
انتخاب شــوند گفت: تا از این طریق بسترهاي 
تعالي، ترقي و پویایي سیســتم و نظام اداري و 

اجرایي در سازمان فراهم شود. 
وي با بیان اینکه مبناي کار هســته گزینش 
بایســتي رعایت موازین شــرعي، نصب العین 
قــراردادن فرمان حضــرت امــام )ره( و قانون 
گزینش، امانت داري، اخاق اداري و صیانت از 
حقوق و حفظ شان و اسرار افراد  باشد ادامه داد: 
نیروي انساني کارآمد، اساسي ترین عنصر براي 
تحول در هر سازماني به حساب مي آید؛ اهمیت و 
جایگاه موضوع گزینش به منظور جذب نیروهاي 
انساني توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ 
نظریها و نگرشهاي سلیقه اي و غیرحرفه اي بر 

کسي پوشیده نیست.
رئیس سازمان جهادکشاورزي استان افزود: با 
عنایت به بیانیه گام دوم انقاب مهمترین ظرفیت 
امیدبخش کشور، نیروي انساني مستعد و کارآمد 
با زیربناي عمیق و اصیل ایماني است که با تأسي 
از فرمایشات معظم له، گزینشگران با انتخاب و 
گزینش دقیق و عالمانه مي توانند جامعه و نهادي 

سالم را به ارمغان بیاورند.
وي با بیان اینکه به حساســیت ها و سختي 
کار همکاران هسته گزینش سازمان واقف است 
تاکید نمود: هسته گزینش سازمان باید با تاسي 
از این نگرش و با پیروي از اندیشه ها و افکار رهبر 
کبیر انقاب که منبعث از احکام اسامي و شریعت 
نبوي مي باشد پایندي به قوانین را معیار و ماکي 

براي انتخاب و گزینش افراد قرار دهد.

استانها

گرگان-اعظم دستجردی،خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرکل 
بنیاد مسکن گلستان از افتتاح یا کلنگ زنی ۶۲۰۰ واحد مسکونی با 
یکهزار و ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش مسکن روستایی استان 
همزمان با ایام دهه مبارک فجر خبر داد. سیدمحمد حسینی در جمع 
خبرنگاران درباره پروژه های قابل افتتاح یا کلنگ زنی بنیاد مسکن 

انقاب اسامی استان در دهه مبارک فجر اظهار داشت: در این ایام 
یکهزار و ۲۴۰ میلیارد تومان پروژه در بخش مسکن روستایی در 
استان گلستان افتتاح شده یا کلنگ اجرای آن به زمین زده می شود.
وی با اشاره به استقبال خوب روستاییان از اجرای طرح نوسازی و 
بهسازی مسکن روستایی در استان گفت: افتتاح و کلنگ زنی  ۶ هزار 

و ۲۰۰ واحد مسکونی در روستاهای استان از مهم ترین پروژه های 
این ایام است.مدیرکل بنیاد مسکن استان بیان داشت:  از این تعداد 
یکهزار و ۲۰۰ واحد مسکونی روستایی با اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان 
که ۱۲۰ میلیارد تومان آن از منابع بنیاد و ۱۲۰ میلیارد تومان آن نیز 

سهم آورده متقاضیان است، افتتاح و تحویل متقاضیان می شود.

افتتاح یا کلنگ زنی 6هزار و 200  واحد مسکونی در روستاهای گلستان 

    


