استان مرکزی
با حضور مسئولین استانی و شهری اراک؛

مراسم بدرقه خادمین حسینی
شهرداری اراک برگزار شد

مرزهای شلمچه و چذابه برای زائران باز شدند

اصفهان رتبه اول سرمایه گذاری و اشتغال

اجرای عملیات تسطیح پایانه مسافربری اندیشه

نسل فردا :فرمانده انتظامی استان از بازگشایی مرزهای شلمچه و چذابه خبر داد .سردار
سید محمد صالحی با اعالم این خبر اظهار داشــت :با پیگیریهای انجام شده مرزهای
شلمچه و چذابه برای تردد زائران اربعین حسینی فراهم شد و بحمدله هماکنون تردد روان
است .وی افزود :با برنامه ریزی و تمهیدات صورت گرفته زائران بدون هیچ گونه مشکلی
راهی عتبات عالیات خواهند شد .فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد :مجموعه
انتظامی با تمام توان آماده خدمتگزاری به زائران اباعبداله الحسین (ع) در مسیر رفت و
برگشت است .سردار صالحی در پایان اظهار داشت :خادم زائر حسینی بودن یک افتخار
برای مجموعه انتظامی است.

نسل فردا :مدیر امور تعاون اداره کل تعــاون کار و رفاه اجتماعی گفت :استان اصفهان
در طرحهای افتتاحیه هفته تعاون سال  1401با سرمایه گذاری بالغ بر  11214میلیارد
ریال که معادل  27درصد کل سرمایه گذاری در طرحهای کشوری است و ایجاد اشتغال
برای  2068نفر رتبه اول را به خود اختصاص داد .روح االمین امیری افزود :از تعداد 457
طرح کشوری 34 ،طرح با مشارکت  2868عضو مربوط به استان اصفهان است .وی افزود:
شاخصه مهم این طرحها این است که  99درصد سرمایه گذاری انجام شده توسط اعضا و
تنها  1درصد آن از طریق دریافت تسهیالت بوده است.

نسل فردا :مدیر عامل سازمان پایانههای مسافربری شــهرداری اصفهان از اجرای عملیات
تسطیح پایانه مســافربری اندیشــه خبر داد .ابوالفضل توکلی با اعالم این خبر گفت :عملیات
تسطیح پایانه مسافربری اندیشــه در جنوب غربی اصفهان با همکاری منطقه  ۱۳شهرداری
اصفهان انجام شد .او افزود :افتتاح پایانه اندیشه یکی از پروژههای قابل توجه سازمان پایانههای
مسافربری شهرداری اصفهان به شــمار .او اضافه کرد :پایانه مسافربری اندیشه با مساحت ۶۰
هزار متر مربع ششمین پایانه مسافربری شهر اصفهان اســت و کاهش بار ترافیکی در خیابان
سهروردی و کاهش آلودگی هوا از نتایج قابل توجهی که افتتاح این پایانه به همراه خواهد داشت.
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مدیر شعب استان مرکزی در نشست خبری هفته دولت مطرح کرد:

ضرورتبهرهمندیازرسانههابرایمعرفی
خدماتبانکمسکن

رضوان داوودی جم  /گروه استانها
News.arak93@gmail.com

در ایــام هفته دولت و بــا حضور منتخب
خبرنگاران خبرگزاریهــا و روزنامههای
استان مرکزی در دفتر مدیر شعب استان،
نشســتی خبری برگزار و ضمن تمجید از
خبرنگاران و تجلیل از زحمات و تالشهای
آنهــا ،پیرامــون خدمات بانک مســکن
استان مرکزی در طول یک سال گذشته،
توضیحاتی ارائه شد.
در ابتدای این نشست؛ حیدریان مدیر شعب
استان ،شغل خبرنگاری را در ردیف مشاغل
سخت و حســاس معرفی و خبرنگاران را
طالیــه داران جبهه آگاهی و چشــم بینا
و زبان گویای مردم خوانده ،ایشــان را به
پاس دریافت ،تحلیل و اشــاعه شایســته
اخبار و گزارشــات روزمره در بخشهای
متنوع اقتصادی ،اجتماعی ،سیاســی و...
از طریــق درگاههای مختلف ،شایســته
تکریم دانســت .وی در خصوص انتشــار
اخبار و گزارشات خبری به منظور انعکاس
عملکرد دســتگاههای مختلف از ســوی
خبرنگاران اظهار داشــت :انتشار عملکرد
واقعی دســتگاهها و اطالع رســانی بهینه
خدمات قابل ارائه از ســوی سازمانهای
مختلف میتوانــد؛ در بهبود عملکرد آنها
تأثیر گذار بوده؛ مردم را به پیشــرفت امور
در دستگاههای مختلف ،امیدوارتر نماید.

مضافاً بر این که ایــن امر میتواند؛ آخرین
خدمات و دستاوردهای دســتگاهها را در
جهت ایجاد تســهیل در روند اجرای کار
مــردم در حوزههای مختلــف ،در اختیار
مردم قرار دهد .حیدریــان در ادامه ،بانک
مسکن را بانکی دولتی و مأموریت بانک را
تأمین مالی مســکن اقشار مختلف مردم و
حامی دهکهای میان درآمد و کم درآمد
جامعه ،به منظور برخورداری از سرپناهی
مطمئن و آرام معرفی و طرحها و خدمات
این بانک در ســالهای گذشته تا کنون را
تسهیل شرایط در این امر دانست و اظهار
داشت :مسئولین بانک همواره در تالشند
با تسهیل سیاستهای اعتباری خود ،خاصه
در امر خرید و ساخت مسکن ،شرایط خانه
دار شــدن را برای بهره مندی هموطنان
عزیز در شهرها و روستاهای سراسر کشور
بهبود بخشند .وی افزایش سقف تسهیالت
ساخت مجتمعهای مســکونی به میزان
 500میلیون تومان برای ساخت هر واحد
مســکونی با به کار گیری فناوری نوین به
سازندگان حرفهای مســکن در شهرهای
اراک و ساوه و تا  400میلیون تومان در دیگر
شهرهای استان؛ افزایش سقف تسهیالت
مشــارکت مدنی به تعاونیهای مسکن تا
ســقف  400میلیون تومان برای ساخت
هر واحد مســکونی با به کارگیری فناوری
نوین؛ افزایش سقف تسهیالت مسکن در

مناطق بافت فرسوده شهری تا سقف 350
میلیون تومان؛ افزایش ســقف تسهیالت
مسکن جوانان ،به مبلغ یک میلیارد و 700
میلیون تومان در شــهرهای اراک و ساوه
و یک میلیــارد و  400میلیــون تومان در
سایر شهرهای اســتان؛ نیز افزایش سقف
تسهیالت خرید و ساخت مسکن نخبگان
به میزان  600میلیون تومان برای هر واحد
مســکونی؛ نیز را از خدمات بانک در سال
جاری به شــمار آورد .مدیر شــعب بانک
مسکن اســتان ،با ارائه آماری از تسهیالت
اعطائی شعب اســتان حدفاصل مرداد ماه
سال گذشته تا امسال گفت :طی این مدت،
جمعاً  18199فقره تســهیالت به ارزش
 33270میلیارد ریال در بخشهای مختلف
اعطا گردیده که بیشترین میزان ،به لحاظ
مبلغ؛ به ترتیب در بخش مشارکت ساخت
مسکن در واحدهای شــهری و روستائی
مجموعاً بــه تعداد  892فقــره و به ارزش
 19262میلیــارد ریال ،فروش اقســاطی
خرید مســکن به تعــداد  6600فقره و به
ارزش  6938میلیارد ریال ،تسهیالت قرض
الحسنه (خود اشتغالی ،ازدواج ،درمان و رفع
احتیاجهای ضروری) به تعداد  6190فقره و
به ارزش  5039میلیارد ریال ،جعاله تعمیر
مســکن به تعداد  4450فقــره و به ارزش
 1925میلیارد ریال و ســایر تسهیالت به
تعداد  67فقره و به ارزش  106میلیارد ریال

آذربایجان شرقی

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی؛

بیش از  ۷۲درصد تعاونیهای استان فعال هستند

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت:
ملیحه عبدالعلی زاده  /گروه استانها
رویکــرد وزارت و اداره کل ،حمایــت از تأســیس و ایجاد
news@ naslefarda.net
شرکتهای تعاونی دانش بنیان است.
حسین فتحی به مناسبت شروع هفته تعاون در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت :در کل کشور حدود ۹۳۹تعاونی دانش
بنیان وجود دارد و در استان هم  ۱۹شرکت تعاونی دانش بنیان ،فعال هستند که در تالش هستیم تا تعداد این شرکتها
را افزایش دهیم .مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان افزود :تعاون و شرکتهای تعاونی دانش بنیان ،یک پله باالتر
از بنگاههای زودبازده برای توسعه اقتصادی و اشتغال در مسیر حرفهای و تخصصی قرار دارند و در واقع بهعنوان نردبان
توسعه میتوانند بنگاههای اقتصادی را به سمت اشتغال پایدار و اقتصاد مردمی سوق دهند.
فتحی بیان کرد :تعاونیها باید حرف اول و آخر را در واگذاریها بزنند و با توجه به قانون تشــکیل شرکتهای تعاونی
توسعه و عمران شهرستان ،با عضویت  ۰.۵درصد جمعیت هر شهرستان و حضور این شرکتها برای اجرای پروژههای
عمرانی با ترک تشریفات ،مزایده بهترین و موثرترین راهکار برای مردمی کردن امور است اما به شرطی که مردم اجرای
امور را در دست بگیرند که رویکرد وزیر جدید تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنان که اعالم شده حمایت از بخش تعاون
است و این اراده دولت را در این حوزه به خوبی نشان میدهد .فتحی در ادامه با اشاره به رویکرد اصلی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی گفت :در حوزه تعاون ،فردی سازی ،هدفمندسازی ،کارآمدی و شفافیت ،چهار رویکرد اصلی وزارت است.
وی با اشاره به نرخ بیکاری  ۱۶درصدی در استان گفت :برای کاهش آمار بیکاری و افزایش نرخ اشتغال ،شرکتهای
تعاونی یک ظرفیت و پتانسیل خوبی است که حتماً بایستی به این ظرفیت توجه ویژه داشته باشیم و نقدینگی را به سمت
تولید سوق دهیم .مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان اینکه حدود  ۶۳درصد اشتغال استان ،از
بنگاههای کوچک و متوسط صورت گرفته است گفت :توسعه کسب و کارهای کوچک و زود بازده و همچنین مشاغل
خانگی ،میتواند با سرمایه اندک و در بازه زمانی کوتاه ،به اشتغال بیانجامد .فتحی با بیان اینکه بیش از  ۴هزار تعاونی در
استان ثبت شده است گفت :حدود  ۷۲درصد این تعاونیها فعال هستند و تنها  ۳۹تعاونی مشکل دار گزارش شده است
که با همکاری مسئولین مرتبط ،مشکالت این تعاونیها هم به زودی حل خواهد شد .وی افزود :سند توسعه تعاون ،بیش
از ۹سال معطل مانده است و اگر بخواهیم که بخش تعاون ،پویا و فعال باشد ،حتماً باید این سند ،تکمیل شود.

بوده اســت .وی در خصوص طرح نهضت
ملی مسکن و روند پیشرفت آن در استان
مرکزی گفت :خوشبختانه به پاس مساعدت
و تشریک مساعی دستگاههای ذیمدخل
در این بخش و حمایــت همه جانبه بانک
مسکن از طرح نهضت ملی مسکن؛ استان
مرکزی در ردیف استانهای پیشرو در این
طرح مطرح بوده ،به طوری که تا این تاریخ،
از مجموع  16هــزار و  522واحد معرفی
شده از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی
استان به بانک ،برای تعداد  5589واحد ،با
مبلغی بالغ بر  17هزار و  800میلیارد ریال
اعتبار ،قرارداد انعقاد و پرداخت گردیده و
مابقی در دست اقدام میباشد .وی تصریح
کرد ،از این تعداد قــرارداد منعقده ،تعداد
 618واحد به صورت خودمالکی و مابقی به
صورت مجتمعهای مسکونی با شرکتهای
مختلف و در قالب طرح نهضت ملی مسکن
بوده است.

حیدریان در پاســخ به ســؤال خبرنگاران
مبنی بــر واحدهای تعیین تکلیف شــده
مسکن مهر استان اظهار داشت؛ در استان
مرکزی تا این تاریــخ؛ از مجموع 41311
واحد احداثی ،تسهیالت اعطائی به 41009
واحد فــروش اقســاطی گردیــده و تنها
 302واحد (کمتر از یــک درصد واحدها)
باقیمانده است و پیش بینی میشود طی ماه
آینده ،کار پیگیری و تعیین تکلیف نهائی
واحدهای باقیمانده ،منجر به حصول نتیجه
شــود .در ادامه ،آزاداندیــش رئیس دایره
ارتباطات و بازاریابی و قدمی ،معاون دایره
اعتبارات مدیریت ،جزئیاتی از سپردهها و
خدمات و نیز تسهیالت قابل ارائه بانک در
سیاستهای مالی و اعتباری سال جاری را
برای خبرنگاران تبیین و تشریح کردند.
در پایان این نشســت خبری ،مدیر شعب
استان با اهدای لوح ســپاس و هدایائی ،از
خبرنگاران تجلیل نمود.

در هفته دولت انجام گرفت؛

افتتاح پست سیار  ۶۳کیلوولت
مهران ویژه اربعین با اعتباری بالغ
بر  ۵۵۰میلیارد ریال

عکس :نسل فردا

مراسم بدرقه خادمین حسینی شهرداری اراک
به عتبات عالیات و شــهر مرزی مهران جهت
خدمات رســانی به زائرین پیاده روی اربعین
حسینی ،با حضور معاون سیاســی و امنیتی
اســتانداری مرکزی ،فرماندار ،شهردار ،رئیس
و اعضای شورای اسالمی شــهر ،سایر مدیران
استانی و شهری ،فرماندهان نظامی و انتظامی،
معاونین و مدیران شــهرداری و خانوادههای
معظم شــهدا در جوار گلزار مطهر شهدا اراک
برگزار شد.
 ۶۰نفر پاکبان برای خدمترسانی به
زائران اربعین حسینی اعزام شدند
امســال نیز همچون ســالهای گذشته و در
آستانه فرارسیدن ایام اربعین حسینی ۶۰ ،نفر
پاکبان برای خدمترســانی به زائران اربعین
حسینی به مدت  ۱۶روز به شهر مرزی مهران
اعزام شدند .همچنین چهار دستگاه پرس زباله،
پنج دستگاه موتورسیکلت ،دو دستگاه خودروی
سواری و یک دستگاه خاور ،دو دستگاه ماشین
نجات به همراه  ۴نیروی عملیاتی آتشنشــان،
 ۲دستگاه اتوبوس ،دو دســتگاه خودرو حمل
متوفی و  ۱۰نفر کادر اجرایی و راننده نیز به مرز
مهران اعزام گردید .علیرضا کریمی شــهردار
اراک خادمی زائران حضرت اباعبداله الحسین
(ع) در ایام اربعین ،جزء خدمــات ماندگار در
شهرداری اراک محسوب میشود.
خادمی زائران سید و ساالر شهیدان در
ایام اربعین نعمتی است
شهردار اراک گفت :خادمی زائران سید و ساالر
شــهیدان حضرت اباعبداله الحســین (ع) در
ایام اربعین نعمتی است که نصیب هر بندهای
نمیشود از این رو خدمتی است که جزء خدمات
ماندگار در شهرداری اراک محسوب میشود.
علیرضا کریمی در مراســم بدرقــه خادمین
حسینی شــهرداری به عتبات عالیات و شهر
مرزی مهــران گفت :امروز یــک روز دل انگیز
است که یک سفر خاطره انگیز و معنوی را برای
مسافرین اربعین شهرداری اراک رقم خواهد زد.
وی در ادامه افزود :در مدتی که در شــهر شور
حســینی و عزاداری امام حسین (ع) پر طنین
بود و شهروندان مشــغول عزاداری ،پاکبانان
خدوم شــهرداری اراک صادقانه و عاشقانه در
امر خدمت رسانی به شــهر و شهروندان در امر
نظافت و پاکسازی شهر فعال بودند.
کریمی شهردار اراک اظهار داشت :سفر خادمین
حسینی شــهرداری به عتبات عالیات شروع
میشود و پس از آن نیز با استقرار در شهر مرزی
مهران به زائرین پیــاده روی اربعین خدمات
رسانی مینمایند.شــهردار اراک گفت :پیاده
روی اربعین که رویداد جهانی اســت و از نقاط
مختلف جهان در این مراســم معنوی شرکت
مینمایند نشان دهنده حرکت کاروان کربال و
مسیر سخت آن میباشد که برای عظمت اسالم
انجام شد و این مسیر همچنان نیاز به روشنگری
و آگاهی بخشی دارد.
رسالت قیام امام حسین (ع) نیاز به
تبیین دارد
وی با تاکید بر اینکه رسالت قیام امام حسین (ع)
نیاز به تبیین دارد ،افزود :برنامههای محرم و سفر
باید پابرجا باشد و تقویت نیز شوند .شهرداری و
شورای اسالمی شهر و مدیران شهری اراک در
این مســیر ،در خدمت این قیام سراسر افتخار
هستند.
اربعین نمادی برای فراموش نشدن
عاشور
معاون سیاسی و امنیتی اســتانداری مرکزی
گفت :اربعیــن نمادی برای فراموش نشــدن
عاشوراست و راهیپمایی عظیم اربعین حسینی
یکی از نشانهها و نمادهای انقالب اسالمی است.
بهنام نظری بیان داشت :بدرقه کاروان خادمین
حسینی شــهرداری به عتبات عالیات و شهر
مرزی مهــران برای خدمت به زائــران اربعین
حسینی از محل گلزار مطهر شهدا اقدامی بسیار
ارزشمند است و از شهرداری و اعضای شورای
اسالمی شهر بابت این کار ،تقدیر میشود.
وی در ادامه ایــن مراســم ،از پاکبانان خدوم
شهرداری خواست ،به نیابت از شهدا که امنیت
و اقتدار امروز کشور مدیون آنها است ،در اولین
لحظه زیارت بارگاه ملکوتی امام حسین (ع) و
حضرت ابوالفضل العباس (ع) و در مســیر بین
الحرمین شــهدا را یاد کنند و به نیابت از آنها
زیارت کنند چرا که شــهدا از لحظه حضور در
جبهه تا لحظه شهادت ،مدام ذکر کربال کربال ما
داریم میآییم ،بر لب داشتند .پاکبانان باد صبا
هستند که به پابوس امام حسین (ع) میروند و
انشااله پیام رسان اشکهای ما هم باشند.
وی بیان داشــت :اربعین نمادی برای فراموش
نشدن عاشوراست و راهیپمایی عظیم اربعین
حســینی یکی از نشــانهها و نمادهای انقالب
اسالمی است.
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همزمان با هفته دولت پست سیار  ۶۳کیلوولت
مهران ویــژه اربعین بــا اعتباری بالــغ بر ۵۵۰
میلیارد ریال افتتاح شد .در هفته دولت و با حضور
معاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری
ایالم و فرماندار مهران ،پست سیار  ۶۳کیلوولت
مهران با ظرفیت  ۳۰مگاولتآمپر ویژه اربعین به
بهرهبرداری رســید .معاون استاندار ایالم در این
مراســم ضمن قدردانی از خدمات شبانهروزی
مدیرعامل و پرسنل شرکت برق منطقهای غرب
گفت :بهرهبرداری از پست ســیار  ۶۳کیلوولت
مهران در راســتای تقویت برق پایانه مرزی در
کمتر از ســه ماه و با توجه به گرمای امسال ایام
اربعین از مصادیق مدیریت جهادی است .فرماندار
مهران نیز در این برنامه ابراز داشت :با راهاندازی
این پست و افزایش تأمین برق ،مشکل برق پایانه
زرباطیه به منظور تسریع در فرایند ورود و خروج
زائران نیز حل میشود.پیشگیری از فول بار شدن
ظرفیت پســت  ۱۳۲کیلوولت مهران یک ،ارائه
خدمات و تسهیل سفر زائرین به عتبات عالیات در
ایام اربعین و افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع
منطقه از جمله اهداف احداث این پروژه است.

اسالمشهر
جلسه هم اندیشی معاونت خدمات شهری منطقه دو اسالمشهر برگزارشد:

تبادل نظر پیرامون استقبال از مهر ماه و باز گشایی مدارس
معاون خدمات شهری منطقه
سمیه داداش زاده  /گروه استانها
دو گفت :حوزه معاونت خدمات
news@ naslefarda.net
شهری با برنامهریزی منسجم
و تدابیر الزم به استقبال مهر ماه میرود.محمد رضا نوروزی معاون خدمات شهری
منطقه دو با اشاره به فعالیت حوزه معاونت خدمات شهری و اقدامات در نظر گرفته
به منظور استقبال از مهرماه و بازگشایی مدارس اظهار کرد :نظارت کمی و کیفی بر
عملکرد پیمانکاران ،پیگیری و نظارت بر جمعآوری و حمل کلیه ضایعات ،خاک و
نخاله در سطح منطقه ،پیگیری و نظارت بر پاکسازی و تخلیه جویها ،کانالها،
پلهای عرضی معابر ،تســطیح و زیرســازی معابر خاکی و پیگیری در خصوص
شستشوی جداول ،رنگ آمیزی وزیباسازی معابر منطقه از جمله اقدامات در دست
اجرا در منطقه است .نوروزی در ادامه یاد آور شد :با آغاز مهر ماه و ایام بازگشایی
مدارس اقدامات قابل توجهی را با هدف ارتقای سطح خدمات ،از قبیل لکه گیری و
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران:

آسفالت معابر ،ترمیم پلها خصوصاً مقابل مدارس ،شستشوی المانهای شهری،
ایستگاه اتوبوس و تاکســی و تابلوهای راهنما و ترافیکی ،رنگ آمیزی جداول و
زیباسازی دیوارهای مدارس مشرف به معابر اصلی ،جانمایی مخزنهای سالم مقابل
مدارس و جمع آوری بموقع نخالهها خصوصاً محل تردد دانش آموزان و سایر موارد
خدماتی انجام خواهد شد.

مازندران

عملیات مسکن ملی در  ۲۷شهر مازندران آغاز شده است
مدیرکل راه و شهرســازی مازندران
محمد توکلی  /گروه استانها
گفت :عملیــات طرح ملی مســکن
tavakoli.m.1987@gmail.com
تاکنون با تهیه زمین در ۲۷شهر استان
آغاز شده است .محمد نظری در حاشیه انعقاد تفاهمنامه همکاری برای اجرای طرح
نهضت ملی مسکن در استان سهمیه استان را طی چهار را  ۱۵۵هزار واحد ذکر کرد
و گفت :زمینهای خوبی در استان شناسایی شد و عملیات اجرای طرح در  ۲۷شهر
استان شروع شده است .وی با اظهار اینکه در حال حاضر  ۳۰۰هکتار از اراضی به آماده
سازی نیاز داشتند که با اجرای تفاهمنامه ،مؤسسه وابسته به بسیج به کمک ما آمدند
تا آماده سازی اراضی صورت گیرد و قطعات تفکیکی در اختیار سازندگان قرار گیرد.
وی ادامه داد :در سال جاری  ۳۸هزار و  ۵۰۰۰واحد مسکن ملی در قالب بازآفرینی،
خودمالکی ،مسکن روستایی احداث میشود و تاکنون طی سه مرحله  ۱۱۷هزار نفر
ثبت نام کردند که  ۲۳هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند.نظری با بیان اینکه بیشتر
در غرب استان مشکل تهیه زمین داریم ،گفت :در حال پیگیری هستیم تا مشکل

تهیه زمین در این مناطق حل شود .مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت :تاکنون
هزار و  ۵۹هکتار زمین مورد نیاز تهیه و تحویل شده است ولی در توزیع در غرب استان
کمترین سهم استان را داریم .وی ادامه داد :طبق قانون جهش تولید ساخت وساز در
اراضی درجه یک و دو و دارای پوشش جنگلی ممنوع است ،بنابراین اراضی نیاز داریم
که از نوع درجه سه به باال باشد و اخیرا ً با اوقاف نیز تفاهمنامه ای منعقد کردیم تا از
اراضی آنها نیز به صورت مشارکتی بهره گیری کنیم.

استان کرمانشاه
توسط مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمانشاه انجام شد:

بازدید از پروژه گازرسانی به محور گلیانه بخش سرفیروزآباد
اکبرمیثاقی  /گروه استانها

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

علی نیک شــمار مدیر کل دیوان محاســبات استان
در بازدید از پروژه گازرســانی به روســتاهای محور
گلیانه بخش سرفیروزآباد کرمانشاه گفت کار سخت
گازرسانی به روســتاهای مناطق دور افتاده با تالش
مضاعف و انگیزه کارکنان ســخت کوش شرکت گاز
استان محقق گردیده است .ناصر حسینی سرپرست
گاز استان همراه با علی نیک شــمار مدیر کل دیوان
محاسبات اســتان ضمن بازدیداز پروژه گازرسانی به
روستاهای محور گلیانه بخش سرفیروزآباد کرمانشاه
گفت این پروژه ازسال  ۱۳۹۸بااعتبار  ۲۱میلیاردریال

شــروع گردید و تا دو ماه قبل با توجه به مشــکالت
موجود پیشرفت  ۴۰تا  ۵۰درصد داشته است با توجه
به برنامه ریزی بعمل آمده وتغییر رویه شرکت به منظور
رهایی از بن بست موجود کار گازرسانی به روستاهای
مذکور از یک محور دیگر و از سمت استان ایالم شروع
و خوشبختانه ادامه کار به صورت فوری و جهادی در
دســتور کار قرار گرفت و هم اکنون حدود  ۹۰درصد
پیشرفت داشته اســت .وی گفت :درحال حاضر در
مرحله تست  ۳۴روســتای پیمان هستیم و  ۶روستا
تزریق گاز صورت گرفته وتعداد  ۹روســتای دیگر تا
آخر ماه جاری تزریق گاز میگردد و با تالش همکاران
انشاله بقیه روســتاها تا پایان مهر ماه به اتمام خواهد
رسید .ایشــان افزود :در کنار این پروژه  ۳۰روستای

پیمان شــرکت پایا آریان پات نیز از این خطتزریق
گاز خواهد شد و قبل از انجام و تکمیل خط از منطقه
تاویران بخش ســرفیروزآبادتا پایان سال  ۶۷روستا
به تعداد  ۱۹۲خانوار از نعمــت گاز طبیعی برخوردار
خواهند گردید.

