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اخبار

پرداخت  ۷۰۰میلیارد ریال پاداش
درست مصرف کردن به مشترکین
برق ایالم

“هادی ش��یرخانی” مدیرعامل ش��رکت توزیع برق
اس��تان ایالم گفت :از ابتدای س��الجاری تاکنون
 ۷۰۰میلیارد ریال پاداش درس��ت مصرق کردن به
مش��ترکین برق سطح اس��تان پرداخت شده است.
وی افزود :س��ال گذش��ته نیز بالغ بر  ۶۴۰میلیون
توم��ان پاداش درس��ت مصرف ک��ردن به مردم و
تولیدکنندگان پرداخت ش��د .مدیرعامل ش��رکت
توزی��ع ب��رق ای�لام بیان داش��ت :در ح��ال حاضر
مهمترین چالش های فراروی شرکت های توزیع،
ع��دم امکان س��رمایه گ��ذاری در بخش تولید برق
در کش��ور به خاطر ش��رایط تحریم است و متأسفانه
روز به روز این چالش س��بب س��خت تر شدن انجام
وظایف در حوزه شرکتهای توزیع برق شده است.
ش��یرخانی با بیان اینکه میزان بدهی انباش��ته شده
مش��ترکان برق در این اس��تان تاکنون بالغ بر ۸۰
میلیارد تومان اس��ت ادامه داد :متأس��فانه وضعیت
وصول مطالبات بدهی مشترکان برق در استان در
شرایط نامطلوبی قرار دارد به شکلی که فع ً
ال حدود
 ۶۰درصد از انرژی فروخته ش��ده وصول میش��ود.
وی بیان داش��ت :برنامه این ش��رکت برای وصول
مطالبات ،اس��تفاده حداکث��ری از ظرفیت پیمانکار
طرف قرارداد اس��ت که در ابتدا به صورت اخطار و
در نهایت استفاده از ابزار قطع جریان برق مشترکان
بدحساب است.

 ۱۵۰هکتار از اراضی کشاورزی
شهرستان ملکشاهی احیاء می شود

س��ردار ش��اکرمی گفت :پروژه آبرس��انی به ۱۵۰
هکتار از زمین های کش��اورزی و اراضی ش��یب دار
روس��تای ملک آباد شهرستان ملکشاهی در ارتباط
تصوی��ری ب��ا رئیس جمهوری محت��رم به صورت
زن��ده افتت��اح و به بهره برداری می رس��د .فرمانده
س��پاه امیرالمومنین(ع) اس��تان ایالم اظهار کرد :به
مناسبت روز روستائیان و عشایر ،در  ۱۴استان کشور،
طرح های عمرانی به طور همزمان با حضور رئیس
جمه��وری محترم از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح
می ش��ود .س��ردار « جمال شاکرمی» با بیان اینکه
در استان ایالم هم پروژه آبرسانی به  ۱۵۰هکتار از
زمین های کش��اورزی و اراضی ش��یب دار روستای
ملک آباد ملکش��اهی افتتاح و به بهره برداری می
رس��د ،تصریح کرد :این مراس��م با حضور س��ردار
زهرایی ،رئیس سازمان بسیج سازندگی کل کشور،
اس��تاندار ایالم و جمعی از مسئوالن اجرایی استان
در محل پروژه با ارتباط زنده تلویزیونی سراسری
برگزار می شود.

پیگیری گازرسانی به روستاهای فاقد
گاز  ۴شهرستان شرق استان گلستان

مهندس طالبی سرپرست شرکت گازاستان گلستان
طی نشستی با دکترآریان پورنماینده شهرستانهای
مینودش��ت،گالیکش،کالله و مراوه تپه در مجلس
ش��ورای اس�لامی در محل اداره گاز شهرس��تان
مینودشت دیدار و گفتگو کرد .در این دیدار مهندس
طالبی  ،گزارشی از فعالیتها واقدامات شرکت گاز در
زمینه گازرسانی در شهرستانهای حوزه نمایندگی
دکتر آری��ان پورارائه نمود.وی درادامه درخصوص
شرایط گازرسانی به روستاهای فاقد گاز ۴شهرستان
ش��رق استان گفت:این ش��رکت در شهرستانهای
مینودشت،گالیکش،کالله و مراوه تپه  ،روستاهایی
را که ش��رایط گازرس��انی را دارا بودند از نعمت گاز
طبیعی بهره مند نموده و یا درمرحله اجرا و یا طراحی
دارد که انشاءا ...تمامی این روستاها درسال 1400
از این انرژی پاک برخوردار خواهند ش��د مهندس
طالبی تصریح کرد :درحال حاضر برخی از روستاها
نی��ز با قرار گرفت��ن درحریم خط انتقال ،طرح کوچ
،پوش��ش جمعیتی زیر  ۲۰خانوار  ،نداش��تن طرح
هادی و یا هزینه های باالی س��رانه انش��عاب ،برابر
مقررات امکان گازرس��انی برای آنها میس��ر نمی
باش��ند.مهندس طالبی با تشکر از پیگیری نماینده
محترم مجلس اظهار داشت:رس��الت این ش��رکت
توس��عه گازرس��انی در سطح استان بوده و مشکلی
نی��ز در ای��ن زمینه نداریم و برای روس��تاهای فاقد
گاز درصورتیکه با مس��اعدت و همراهی مس��ئولین
مجوزها و یا شرایط الزم فراهم شود فورا در برنامه
گازرسانی این شرکت قرار خواهند گرفت.در ادامه
نماینده شهرستانهای مینودشت،گالیکش،کالله و
مراوه تپه در مجلس شورای اسالمی با تقدیر از روند
گازرس��انی در اس��تان و حوزه نمایندگی خود اعالن
داشتند :در اولین فرصت مسائل و مشکالت موجود
در زمینه گازرسانی به روستاهایی که شرایط الزم را
ندارند مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا همه مردم
شریف بتوانند از انرژی بهره مند شوند

رستورانسنتی
چی بو افتتاح شد

خــبرویـژه

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی مصطفی مرزبان سرپرست اداره کل با اعالم این خبر گفت :همزمان با اولین روز از هفته گردشگری
رس��توران س��نتی چی بو با حضور یوس��فی معاون فرماندار شهرس��تان اراک به بهرهبرداری رس��ید ».سرپرس��ت اداره کل میراث فرهنگی اس��تان مرکزی افزود« :رستوران سنتی چی بو با اعتباری بالغ
بر  ۱۸میلیارد ریال با مش��ارکت بخش خصوصی راهاندازی ش��ده اس��ت ».وی با اش��اره به اینکه با افتتاح این س��فره خانه برای  ۱۶نفر به طور مس��تقیم اش��تغال ش��ده اس��ت ،افزود« :سالن رستوران به
سبک سنتی ،اتاق  ،vipآشپزخانه از جمله بخشهای مختلف این سفره خانه است».

اخبار

تابش خبر داد

نوسازی و مقاوم سازی 2میلیون و 500هزار مسکن روستایی
رئیس بنیاد مسکن کشور با بیان اینکه تاکنون
نوسازی و مقاوم سازی  2میلیون و  500هزار
مسکنروستاییانجامشدهاست،گفت:ساالنه
 ۲۰۰هزار واحد را در مد نظر قرار داده ایم تا همه
مساکن روستایی مقاوم سازی شوند .علیرضا
تابش در آیین بهره برداری از  ۸۱۱طرح هادی
کش��ور که به صورت ویدئوکنفرانس��ی توسط
رئیس جمهور افتتاح شد ،اظهار کرد :براساس
تکلیف و حکم قانون برنامه پنج ساله سوم طرح
گردش��گری  ۳۰۰روستای کشور تهیه خواهد
ش��د .تاب��ش با بیان اینک��ه پنج میلیون و۳۷۰
هزار واحد مسکن روستایی داریم ،تأکید کرد:
تاکنون دو میلیون و  ۵۰۰هزار واحد نوسازی و
مقاومسازیشدندودومیلیونو ۸۰۰هزارواحد
مانده که س��االنه  ۲۰۰هزار واحد را در برنامه
داریم تا همه مس��اکن روس��تایی مقاوم سازی
ش��وند .رئیس بنیادمسکن کشور بیان کرد :در
کنارطرحنوسازیوبهسازیمسکنروستایی،
ساالنه  ۵۰تا  ۶۰هزار واحد مسکن روستایی در
قالب مس��اکن خسارت دیده نوسازی و مقاوم
س��ازی می ش��وند که اگر این روند ادامه یابد
طیهش��تس��الآیندهکلمساکنروستایی
نوسازی خواهد شد

احداث  ۱۱۰هزار واحد مسکن روستایی

در کشور

علیرض��ا تاب��ش گف��ت ۱۰۶ :واحد مس��کن
روس��تایی ب��ا پرداخت  ۳۴۰۰میلی��ارد تومان
تسهیالت در سطح کشور به بهره برداری می
رسد .رئیس بنیادمسکن کشور با اشاره به طرح
سنددار کردن خانه های روستایی ،خاطرنشان
کرد۵۹۲ :هزار جلد س��ند به روس��تاییان داده
ش��ده که امروز نیز  ۲۸هزار و  ۹۸۱جلد س��ند
ب��هروس��تاییاندادهم��یش��ود ۸۱۱ .ط��رح

هادیدرس��طحروس��تاهایکشوربااعتباری
افزون بر  ۲۸۷۸میلیارد ریال امروز به صورت
ویدئوکنفرانس��ی در روستای حیدره دارالمام
همدان افتتاح شد .همچنین  ۱۰۶هزار و ۲۹۴
واحد مس��کونی در قالب طرح ویژه بهس��ازی
ونوس��ازی مسکن روستایی با اعتباری افزون
ب��ر۲۹ه��زار و ۴۷۲میلیاردریال در این آیین به
بهرهبرداریرس��ید۲۸.هزارو ۹۸۱فقرهس��ند
روستایی با حضور رئیس بنیاد مسکن کشور،
اس��تاندار و مدیران اس��تانی و شهرس��تانی به

صورت ویدئوکنفرانسی توسط رئیس جمهور
افتتاح شد .تهیه طرح و اجرای بافت با ارزش با
 ۲۱هزار و  ۵۰۶میلیون ریال و صدور  ۱۶۴جلد
سند ماکیت روستایی و نوسازی و بهسازی ۴۹
واحد روستایی از جمله اقدامات بنیاد مسکن در
روس��تای حیدره داراالمام همدان بوده است..
تابش با بیان اینکه در  ۵۲درصد روس��تاهای
باالی  ۲۰خانوار طرح هادی اجرایی شده است،
مطرح کرد :در ۲۰هزار روس��تای کش��ور طرح
هادی اجرا ش��ده و مابقی متناسب با اعتبارات
اجرا خواهد ش��د .مدیرکل بنیاد مسکن استان
همدان نیز با بیان اینکه فاز یک بهسازی ۷۳۵
روستای استان آغاز شده است ،گفت :در بیش
از  ۴۰۰روستا فاز یک بهسازی تمام شده است.
حس��ن ظفری اظهار کرد :از  ۸۱۱طرح هادی
روس��تاهای کشور  ۴۵روستا مربوط به استان
همدان بوده است .وی بیان کرد :از  ۱۰۶هزار
مس��کن روس��تایی که امروز به بهره برداری
رس��ید ۱۲ ،هزار واحد مسکن روستایی متعلق
به استان همدان بوده است .وی یادآور شد :در
بهس��ازی مسکن روستایی عمال از  ۱۶۵هزار
واحد روستایی استان ،بهسازی و نوسازی ۱۱۰
هزار واحد را به اتمام رسانده ایم.

پیامشهرداروریاستشورایشهراندیشهبهمناسبتآغازهفتهنیرویانتظامی

به گزارش واحد خبر اداره روابط عمومی و امور بین
الملل شورا و شهرداری اندیشه ،علی ملکی شهردار
ویعقوبوکیلیریاستشورایاسالمیشهراندیشه
طیپیامیفرارسیدنهفتهنیرویانتظامیرابرهمه
سبز جامگان عرصه امنیت تبریک و تهنیت عرض
نموند.

در متن ملکی ،شهردار اندیشه آمده است:


بیش��ک در اقتدار و امنیت و آرامش جامعه نیروی
انتظامیوسبزجامگاندالورشجایگاهبسیاربزرگی
دارند،جایگاهیرفیعکهواسطهمردانگیوجوانمردی
ورش��ادتش��انپروردگاربهآنانعطافرمودهاست.
اینس��ربازانرش��یدنظامباتاس��یازاربابوساالر
ش��هیدان امام حس��ین (ع) و علمدار کربال حضرت
ابوالفضلالعباس(ع)وبهواسطهغیرتوجوانمردی
رشادتشانباعشقوایثاربهکشورخدمتمیکنندتا

هدفشان که امنیت و آرامش مردم است را به دست
بیاورند .در هفته نیروی انتظامی باید بار دیگر یاد و
خاطری کنیم از سرافرازان و شهیدانی نیروی عزیز
که همواره برای امنیت ما را جانشان را هدیه دادند و
اینجانبرکفاندرگردنههاینظامسختجمهوری
اسالمی همواره با عشق و صالبت و ایثار ایستادگی
کردند که در شهراندیشه نیز شاهد تالش و کوشش
بی دریغ نیروی محترم انتظامی در تمام حوزه ها و
ماموریتهایابالغیشانداریموالزممیدانمضمن
تبریک این هفته به همه این عزیزان از همه تالش
هاوزحمتهایشانبهویژهپرسنلخدومزحمتکش
کالنتری پانزده و شانزده شهر اندیشه و مردم عزیز
نیز تقدیر و تشکر کنم و امیدوارم همواره در سایه پناه
خداون��د و حض��رت ولی عصر (عج) و زعامت رهبر
معظم انقالب موید و منصور باشند .یعقوب وکیلی

ریاست شورای اسالمی شهر اندیشه نیز طی پیامی،
فرارسیدن هفنه نیروی انتظامی را بر حافظان نظم
و امنیت تبریک گفت.در متن ریاست شورای شهر
اندیش��ه آمده اس��ت :اقتدار و صالبت و عزت ایران
اسالمی مرهون تالش ها و زحمات همه نیروهای
مس��لح و انتظامی اس��ت که در این بین مهمترین
نقش را در داخل کشور و مرزهای کشورمان توسط
نیروی انتظامی و دیگر جانبرکفان انجام می گیرد و
این نشاندهنده نقش پر رنگ و بسیار مهم نیروی
انتظامیدرامنیتوآسایشمردماست.هفتهنیروی
انتظامیفرصتبسیارخوبیاستتاضمنخداقوت
گویی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا مدافع امنیت
وس��بزجامگانباصالبتواس��تواریکشورماناز
تالش��های نیروی انتظامی بویژه فرمانده کالنتری
پانزده و شانزده شهر اندیشه قدردانی نماییم و به ای

عزیزاناعالمکنیمکههمهازخودگذشتگیهایتان
رادرکمیکنیموشکرگزارخداوندیهستیمکهاین
بندگان جوانمرد و بزرگ و با عزت را برای پاسبانی و
حراست از ما مامور نموده است و ما نیز قدردان این
نعمتهایالهیهستیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان:

830کیلومتر شبکه گازرسانی در خراسان رضوی طی 6ماهه اول امسال اجرا شد

مشهد مقدس سمیرا رحمتی-مدیرعامل شرکت
گاز خراس��ان رض��وی از اج��رای 830کیلومت��ر

ش��بکه گازرس��انی در سطح شهرها و روستاهای
این اس��تان طی مدت زمان ش��ش ماهه نخست
امسال خبر داد.
حس��ن افتخاری با اعالم این خبر افزود :در نیمه
اول س��ال  830 ،99کیلومتر شبکه گازرسانی در
استان اجرا شده که  49کیلومتر در بخش شهری و
 782کیلومتر در بخش روستایی بوده است.
وی ب��ا بی��ان این مطلب که هم اکنون  79ش��هر
و  2297روس��تای خراس��ان رضوی با میانگین
ضری��ب نف��وذ  92درصد از گاز طبیعی اس��تفاده
م��ی کنن��د اف��زود :در حال حاضر  35هزار و 634

کیلومتر ش��بکه گازرسانی در اقصی نقاط استان
اج��را ش��ده ک��ه  35درص��د آن ( 11هزار و 278
کیلومت��ر) در بخ��ش ش��هری و  24هزار و 356
کیلومت��ر یعن��ی در حدود  65درصد هم در بخش
روستایی می باشد.
افتخاری گفت :خراس��ان رضوی در سکوی اول
اجرای شبکه های گازرسانی در بین تمام استان
های کش��ور ایس��تاده است .تالش می کنیم تا با
توکل به خداوند متعال و در سایه تعهد و تخصص
کارکن��ان ،ضریب بهره مندی خانوار روس��تایی
استان را از نعمت الهی گاز افزایش دهیم.

وی خاطرنش��ان کرد :توس��عه شبکه های گاز در
نقاط باقی مانده و فاقد گاز در خراس��ان رضوی
به روس��تاهای صعب العبور و کوهستانی رسیده
است .به همین علت نیازمند زمان بیشتری برای
اجرای طرحها هستیم.
مدیرعامل ش��رکت گاز خراس��ان رضوی یادآور
ش��د :هم اکنون عملیات اجرایی گازرس��انی در
 295روستای دیگر استان هم در حال اجرا است
که با تکمیل و بهره برداری از آنها ،ضریب نفوذ
گاز روستایی خراسان رضوی از  92درصد به 98
و نیم درصد افزایش خواهد یافت.

قائممقام تولیت آستان قدس رضوی خبر داد

«در پناه امام رضا(ع)» ،شعار محوری برنامههای آستان قدس در دهه پایانی صفر
مشهدمقدسسارارحمتی-قائممقامتولیتآستان
قدسرضویشعارمحوریبرنامههایاجراییدهه
پایانی ماه صفر این آس��تان مقدس را «در پناه امام
رضا(ع)» اعالم کرد .مصطفی خاکسار قهرودی در
نشس��تخبریتش��ریحبرنامههایدههآخرصفر
این آستان مقدس که با حضور جمعی از مسئوالن
واصحابرسانهدرمحلبنیادپژوهشهایاسالمی
آستان قدس رضوی برگزار شد ،بیان کرد :در سال
جاری ،با توجه به مشکالت و مسائلی که مردم با آن
مواجههستندوباتوجهبهتوصیههاوتأکیدهایمقام

معظم رهبری درباره توسل به ائمه اطهار(ع) ،شعار
محوری این ایام «در پناه امام رضا(ع)» انتخاب شده
است .وی اظهار کرد :سالهای گذشته همزمان با
دههپایانیماهصفر،برنامههاوشرایطویژهوخاصی
در آس��تان قدس رضوی حاکم بود .در این ایام ،با
حضورزائران،دلدادگانوعاشقانپیامبرعظیمالشأن
ل بیت عصم��ت و طهارت(ع)
اس�لام(ص) و اه�� 
جلوهه��ای وی��ژهای از دلدادگ��ی و اظهار محبت و
عش��ق و ارادت را در بارگاه نورانی ثامنالحجج(ع)
ش��اهد بودیم .خاکس��ار قهرودی ادامه داد :آنچه در

سالهای گذشته در ایام دهه پایانی ماه صفر شاهد
بودیم سراس��ر ش��ور ،عشق ،حماسه و صحنههای
بس��یار زیبا ،ماندگار و بهیادماندنی بود و در فضای
ایران اسالمی ،فضای خاص و متفاوتی را مشاهده
میکردیم .قائممقام تولیت آس��تان قدس رضوی
تصریح کرد :امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا
درکش��ور،ش��اهدمحدودیتهایزیارتیدربارگاه
منوررضویهس��تیمواگرچهبهدلیلاینش��رایط،
حالوهوایسالهایگذشتهرانداریموکمترشاهد
حضورفیزیکیمردمدرحرممطهرهستیم،اماتالش

ورود بیش از ۷میلیون خودرو به گیالن

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری ،حمل و نقل جاده ای گیالن
،فریبرزمرادی بهورودخودرودر ۶ماههنخس��تامس��الاش��ارهواظهار
کرد  :طبق آمار دریافتی از  ۴۲سامانه تردد شمار این اداره کل  ۷میلیون و
 ۲۶۹هزار و ۲۹۸وسیله نقلیه در ۶ماهه نخست امسال وارد استان شد که
نسبتبهمدتمشابهسالگذشته ۳۳درصدکاهشداشتهاست.مدیرکل
راهداری ،حمل ونقل جاده ای گیالن با بیان اینکه در این مدت ۷میلیون و

 ۲۸۸هزارو ۶۷۸دستگاه خودرو نیزازمحورهایگیالنخارجشدند،گفت
 :این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته۳۵درصد کاهش داشته است.
مرادی به آمار بیشترین محورهای ورودی استان در این مدت پرداخت و
اذعان کرد  :محور آزاد راه قزوین _ رشت در این مدت با ورود  ۲میلیون و
 ۸۳۰هزار و ۶۷۹وسیله نقلیه و همچنین محور رامسر _چابکسر با ورود۲
میلیون و  ۳۸۳هزار و  ۵۶۹وسیله نقلیه بیشترین ورودی محورها را در این

ش��ده با رعایت کامل موازین بهداشتی برنامههای
مذهبی در این مناس��بتهای خاص در حرم مطهر
برگزار شود .وی در ادامه ،مسئله شایان توجه در این
شرایط را ارتباط معنوی و قوی مردم با اهلبیت(ع)
ذکر کرد و گفت :در واقع ،شیوع این بیماری شوک
مثبت و تکاندهندهای نیز داشت و آن این بود که
اگرانساندربرابرحوادثبهویژهحوادثتکاندهنده
احساس بیپناهی کند ،باید به پناهگاه اصلی خود و
ارتباط معنوی با خالقش بازگردد تا این سختیها و
مشکالت او را از مسیر بندگی خارج نکند.

مدت به خود اختصاص داده اند .وی سپس گفت  :آزاد راه رشت _ قزوین
با ۲میلیون و ۶۰۸هزار و ۵۸۴وسیله نقلیه عنوان بیشترین محور خروجی
استانراطیاینمدتبهخوداختصاصداد.مدیرکلراهداری،حملونقل
جادهایگیالنخاطرنشاننمود:استانگیالنازنظرمتوسطترددساعتی
در محورهای مواصالتی با میانگین ۵۰۵وسیله نقلیه در ساعت ،پنجمین
استان پرتردد کشور در نیمه نخست سالجاری بوده است.

نهضت عظیم گازرسانی به روستاها در
خراسان جنوبی همچنان ادامه دارد

با اقدامات جهادی و تالش مضاعف کارکنان شرکت
گازخراسانجنوبی،عملیاتگازرسانیبه342روستای
استاندرحالانجاممیباشد.بهگزارشروابطعمومی
شرکت گاز خراسان جنوبی ،سید محمود هاشمی در
تشریحآخرینوضعیتگازرسانیبهروستاهایاستان
گفت :در حال حاضر  951روستای استان از نعمت گاز
طبیعی بهره مند هستند و گازرسانی به  342روستا با
سرعت و قوت ادامه دارد .سید محمود هاشمی افزود :با
توجهبهفعالیتهایجهادیوکارنامهدرخشانخدمت
رس��انیش��رکتگازاس��تان،درسالجاریباالترین
تعهد گازرس��انی در س��طح کشور به خراسان جنوبی
اختصاص یافته است .وی گفت :مطابق برنامه ریزی
های انجام شده 400 ،روستای استان با جمعیتی بالغ
بر  25هزار خانوار در سال جاری از نعمت گاز طبیعی
بهره مند خواهند ش��د  .وی رش��د چش��مگیر سرعت
گازرسانی به روستاها را مرهون فعالیت های کارکنان
ش��رکت گاز استان دانست و گفت :انقالب گازرسانی
در خراسان جنوبی حاصل زحمات کارکنانی است که
در اقصی نقاط استان برای روشن شدن مشعل گاز در
حال تالش و کوش��ش هستند .هاشمی ضمن تقدیر
از فعالیت های کارکنان شرکت گاز استان افزود951 :
روستای استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند که
 736روستای استان تنها طی سه سال اخیر به شبکه
سراسری گاز طبیعی متصل شده اند .وی خاطرنشان
کرد:درراستایتحققتوسعهعدالتاجتماعی،باپایان
عملیاتگازرس��انیبه 342روس��تایدردستاقدام،
درصد بهره مندی روستایی تحت پوشش گاز طبیعی
تا پایان امس��ال در خراس��ان جنوبی به  92درصد و تا
پایانش��هریورس��الآتیبه96درصدافزایشخواهد
یافت .مدیرعامل ش��رکت گاز استان بودجه مورد نیاز
برای تکمیل این پروژه ها را بالغ بر  655میلیارد تومان
اع�لام ک��رد و گفت :هزینه اج��رای کلیه پروژه های
گازرس��انی در اس��تان و ازجمله گازرسانی به روستاها
از محل منابع داخلی ش��رکت ملی گاز ایران تامین و
پرداخت می شود.

بررسیروندیکپارچهسازیشرکتآب
وفاضالبگیالنباحضورمعاونمنابع
انسانیشرکتمهندسیآبفایکشور

روندیکپارچهسازیشرکتآبوفاضالبگیالنامروز
در جلسه ای با حضور معاون منابع انسانی و پشتیبانی
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بررسی شد.به
گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت
آبفای گیالن؛در جلس��ه ای که امروز با حضور معاون
منابعانسانیوپشتیبانیومدیرکلتحولاداریشرکت
مهندسی آب وفاضالب کشور برگزار شد ،دکترگیاهی
ضمن بررس��ی روند یکپارچه س��ازی در ش��رکت اب
وفاضالب اس��تان گیالن با اس��تماع چالش های این
ش��رکتدرراس��تاییکپارچهسازیشرکتهایآب
وفاضالب شهری و روستایی ،رسیدگی به حوزه منابع
انسانیرابسیارحایزاهمیتدانستوازاجرایاینطرح
درآبفایگیالنابرازرضایتکرد.سیدمحسنحسینی
سالکده،مدیرعاملشرکتآبوفاضالبگیالننیزدر
این جلسه ،بهینه سازی ساختار سازمانی و استفاده از
هم��هیظرفی��ته��ایتامینوانتقالآبرادوهدف
عمدهطرحیکپارچهسازیشرکتهایآبوفاضالب
شهریوروستاییاستاندانستوگفت:درحالحاضر
جمعیتی بالغ بر  2میلیون و  400هزار نفر در  50شهر و
یکهزار و  859روستای گیالن از خدمات شرکت آب و
فاضالب این استان بهره مندند

مدیرکل راه و شهرسازی استان گیالن
از تمدید ثبت نام طرح کمک ودیعه
اجاره مسکن خبر داد

ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات و اطالع رس��انی اداره
کل راه و شهرسازی استان گیالن ،ماکان پدرام از
ثبتنام مرحله دوم وام ودیعه اجاره مسکن تا پایان
مه��ر م��اه خبر داد وی گفت :به اطالع آن دس��ته از
متقاضیان طرح کمک ودیعه اجاره مسکن که موفق
به ثبت نام نشده اند ،میرساند این عزیزان می توانند
از ساعت  ۱۲روز یکشنبه مورخ  ۱۳/۰۷/۹۹تا ساعت
 ۲۴روز  ۳۰/۰۷/۹۹جهت ثبت نام در این طرح ثبت
نام نمایند پدرام در پایان خاطر نشان کرد :متقاضیان
گرامی می توانند با مراجعه به بخش "تکمیل ثبت
نام تسهیالت کمک ودیعه" سامانه طرح اقدام ملی
مسکن نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

ترانزیت بالغ بر 56هزار تن کاال از
استان گیالن در  6ماهه امسال

فریب��رز م��رادی ،مدي��ر كل راهداری و حمل و نقل
جاده ای در نشس��ت كار گروه ترانزيت گفت :طی
 6ماهه نخس��ت س��الجاری55هزار و598تن كاال
ازاس��تان ترانزيت گرديده اس��ت ك��ه از اين مقدار
38ه��زار و 922ت��ن از مرز آس��تارا و16هزار و676
تن از مرز انزلي ترانزیت شده استاین مقام مسئول
افزود:ط��ی ای��ن مدت36ه��زار و  493تن کاالی
ترانزیتی از مرزهای استان وارد و19هزار و 105تن
کاال از اس��تان خارج گردیده که به ترتیب ترانزیت
ورودی استان 1درصد افزایش و در ترانزیت خروجی
ازاستان شاهد کاهش 77درصدی می باشیم.ایشان
در ادامه آرد و چای را عمده ترين کاالهای ترانزيت
شده طي مدت يادشده ذکر کردند.

