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 ، منــی مو یــم  مر - ن صفها ا
خبرنگارتوســعه ایرانــی- معــاون 
حمل ونقــل اداره کل راهــداری و 
حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان 
گفت: در حال حاضر ۶۷ نقطه پرتصادف 
در اســتان اصفهان شناســایی شده 

است که ۲۹ مورد آنها نیز به طور کامل 
رفع شده اســت. محمدعلی صلواتی 
درپاسخ به سوالی که چقدر جاده سازی 
در کشور ما مطابق با اســتاندارد های 
جهانی اســت، گفت: مســئله میزان 
جاده سازی در کشــور نیست؛ مسئله 

توسعه شــبکه های ریلی و هوایی در 
کنار جاده سازی است. به عنوان مثال 
هر ساله بیشترین تصادفات فوتی در ماه 
شهریور رخ می دهد که دلیل آن افزایش 
تردد در این ماه است. در این ماه به دلیل 
ایجاد سفر های تفریحی که توسط مردم 

عادی و با ســواری های شخصی انجام 
می شود، تصادفات افزایش می یابد.

این در حالی است که بسیاری از این 
ســفر های تفریحی می تواند با قطار یا 
هواپیما و به وسیله تور های مسافرتی 
انجام شود که متأسفانه این بعد قضیه در 

کشور ما گران است. دلیل گرانی آن نیز 
کمبود شــدید عرضه و باال بودن تقاضا 
است. به هر روی از نظر میزان کیلومتراژ 
راه، استان اصفهان دارای حدود ۱۲ هزار 
کیلومتر راه اســت که عمدتاً نیز سطح 

سرویس در آن ها مناسب است.
او توســعه ایمنی راه هــای موجود 
رایکی از اتفاقات مهمی است که باید رخ 
دهددانست و گفت: باید نقاط پرتصادف 
اصالح و سایر مقاطع راه نیز ایمن شوند.

در حال حاضر ۶۷ نقطه پرتصادف 
در استان اصفهان شناسایی شده است 
که تمامی آن ها آشکارسازی شده و ۲۹ 
مورد آن ها نیز به طور کامل رفع شــده 
است. در ســایر این نقاط نیز اقدامات 
افزایش میدان دید به واســطه ترانشه 

برداری انجام شده است.
صلواتی می گوید بســیاری از این 
نقاط با احداث باند دوم رفع می شــود. 
گفتنی است ۵۱ نقطه دیگر نیز عالوه 
بر نقاط مذکور وجود دارد که پرتصادف 
نبوده، اما دارای تصادف هســتند. این 
نقاط نیز آشکارسازی شده است. برای 
رفع نقاط پرتصادف و دارای تصادف به 
تفکیک هر نقطه، طرح های مورد نظر 

توسط این اداره کل ارائه شده است.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری 

و حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان 
گفت: همانطور که گفته شــد برخی از 
طرح ها اجرا و نقطه پرتصادف رفع شده 
است و تعدادی نیز در حال انجام است. 
هر ساله از طرف ســازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای کشــور بودجه ای 
برای رفع نقاط اختصــاص می یابد، اما 
با توجه به گران شــدن مصالح و دیگر 
هزینه هــای انجام عملیــات عمرانی، 
این بودجه ها عماًل جوابگوی رفع همه 

نقاط نیست.

وجود ۶۷ نقطه پرتصادف در استان اصفهان

هر ساله بیشترین تصادفات 
فوتی در ماه شهریور رخ 

می دهد که دلیل آن افزایش 
تردد در این ماه است. 

در این ماه به دلیل ایجاد 
سفر های تفریحی که توسط 
مردم عادی و با سواری های 

شخصی انجام می شود، 
تصادفات افزایش می یابد

سنندج – گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل شرکت آبفا کردستان با اشاره به سرقت حدود ۲۵00 فقره 
دریچــه آب و فاضالب گفت: همت جمعــی و همکاری 
فراسازمانی بین مردم و دستگاه ها و رسانه ها برای ممانعت 

از سرقت دریچه های آب و فاضالب الزم است.
مهندس محمد فرهاد با اشاره به اینکه در سطح استان 
حدود 3۷ هزار دریچه آب و فاضالب وجود دارد، ادامه داد: 
سال گذشته ۲ هزار و 4۵۷ فقره دریچه آب و فاضالب به 
ارزش 30 میلیارد ریال در استان توسط افراد سودجو به 
سرقت رفت. وی با بیان اینکه سرقت دریچه ها منحصر به 
شرکت آب و فاضالب نیست و شرکت های خدمات رسان 
دیگر هم با این مشکل مواجه هستند، افزود: تعداد زیادی 
از این سرقت ها با انگیزه مالی و توسط افراد سودجو انجام 
می شود. مدیرعامل آبفا کردستان خاطرنشان کرد: سرقت 

این دریچه ها عالوه بر تحمیل زیان مالی به شرکت، موجب به خطر افتادن جان شهروندان می شود و به همین دلیل الزم است 
عزمی جدی و حساسیت ویژه ای بین تمامی دستگاه ها با مشارکت شهروندان و رسانه ها برای جلوگیری از این مسئله ایجاد 
شود تا فردی اجازه تعرض به اموال و تاسیسات عمومی به خود ندهد. فرهاد به برگزاری جلسات با نیروی انتظامی و دادستانی 
برای همکاری بیشتر در جهت پیشگیری این سرقت ها اشاره کرد و افزود:  با شرکت های دانش بنیان هم صحبت کردیم که 

دریچه هایی طراحی کنند تا افراد سودجو انگیزه ای برای سرقت این دریچه ها نداشته باشند و بتوان مانع از این کار شد.

بوشهر - خبرنگارتوسعه ایرانی- سرپرست شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر گفت: ۱۶0 میلیارد تومان اعتبار برای 
اجرای طرح های آبرسانی به روستاهای این استان مصوب که 
برخی از این پروژه ها در دست اجرا و عملیات برخی دیگر نیز 

آغاز شده است.
 ابوالحسن عالی افزود: در این ارتباط آبرسانی به 3۹ روستا و 
توسعه و نوسازی شبکه های آبرسانی دیگر روستاها در دستور 
کار است. وی اضافه کرد: مجری این طرح  ها  توسعه و نوسازی 
شبکه های آبرسانی این استان قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( 
است.  سرپرست شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر ادامه 
داد: تاکنون برای توسعه و نوسازی شبکه آبرسانی ۶ هزار متر 

عملیات حفاری در روستاهای استان بوشهر انجام شده اســت. وی عنوان کرد: در این ارتباط طرح آبرسانی در بندر رستمی 
خط انتقال آب تنگ ارم - دهرود در روستاهای سمل، گلنگون، پرچونک، زیارت ساحلی اجرا شده است. عالی افزود: عملیات 
لوله گذاری به طول سه کیلومتر در این روستاها انجام شده و  قرار است در چند روز آینده نوسازی شبکه آبرسانی و خط انتقال آب 
و توسعه در روستاها اجرا شود. وی اضافه کرد: ساخت مخزن ذخیره آب در تنگ ارم دشتستان نیز هفته آینده اجرایی می شود.
سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر گفت: خط انتقال و مخزن ذخیره آب منطقه کلمه نیز با پیشرفت فیزیکی ۵ 

درصد و اعتبار مورد نیاز ۱۵ میلیارد تومان در دست اجرا است.

مدیرعامل شرکت آبفا خبرداد :

سرقت  2 هزار و 457 فقره دریچه آبفا درکردستان طی سال گذشته
 تصویب 160 میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی 

به روستاهای استان بوشهر 

قزویــن – مصطفــی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی 
-مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با تاکید بر عینیت 
بخشی به منویات مقام معظم رهبری در سال تولید، دانش 
بنیان و اشتغال آفرین، گفت: الزم است برای توسعه اقتصاد 
کشور، نظام بانکی با پرداخت وام مناسب در کنار مجموعه 

های صنعتی بزرگ ایفای نقش کند.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از، دکتر »ســید ســعید 
شمسی نژاد« مدیرعامل بانک در سفر یک روزه به استان 
قم در بازدید از گروه صنعتی پاکشوما گفت: الزم است برای 
توسعه اقتصاد کشور، نظام بانکی با ارائه وام مناسب در کنار 

مجموعه های صنعتی بزرگ ایفای نقش کند.
وی با بیان اینکه پرداخت وام خرد قرض الحسنه به رونق 
تولید و توسعه کسب و کارها کمک می کند، گفت: با اخذ 
مجوز از بانک مرکزی سقف وام فردی قرض الحسنه از ۵00 
میلیون ریال به ۲ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است که 
این امر قطعا به افزایش قدرت خرید مردم کمک معناداری 
می کند. این اقدام می تواند نقطه عطف همکاری میان بانک 

با بخش تولید و بنگاه های اقتصادی بزرگ باشد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به اینکه 
این بانک تا کنون بیش از ۸۶هــزار میلیارد ریال وام قرض 
الحسنه در قالب طرح کاالکارت برای خرید کاالی ایرانی 
به مشتریان پرداخت کرده، اظهار داشت: باید این فرآیند با 
تأمین منافع زنجیره بخش تولید، فروش و مصرف با قوت و 

قدرت بیشتری تداوم یابد.
شمسی نژاد خدمت در نظام قرض الحسنه را بزرگترین 
افتخار کارکنان این بانک معرفی کرد و گفت: آمادگی داریم 

در قالب طرح های وام مانند کاالکارت، در معرفی و تبلیغ 
خرید کاالهای ایرانی به مشتریان کوشا و پیشگام باشیم.

وام قرض الحسنه به رونق تولید کمک می کند
در بخش دیگری از این بازدید، مدیرعامل گروه صنعتی 
پاکشوما با تاکید بر اینکه طرح های بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در رونق تولید و فروش محصوالت این گروه صنعتی 
بسیار موثر بوده، گفت: نظام بانکی باید به افزایش تیراژ تولید 
لوازم خانگی کمک کند، وگرنه سرنوشت گروه های تولیدی 

ارج و آزمایش در انتظار واحدهای دیگر خواهد بود.
مهندس »محمود ابراهیمی« با بیان اینکه همیشــه 
۱۵0هزار محصول آماده در انتظــار عرضه و فروش داریم، 
گفت: معتقدم ارائه وام قرض الحسنه به مردم به رونق تولید 

و فروش کمک شایانی خواهد کرد.
وی با ابراز خرســندی از افزایش ســقف تســهیالت 
خرد در بانک قرض الحســنه مهر ایران گفت: معتقدم اگر 
مصرف کنندگان ما به ســمت وام بانک قرض الحسنه مهر 
ایران سوق پیدا کنند، اهداف تولیدکننده تأمین خواهد شد.

تبریز –امید محمد زاده اصل النجق،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-رئیس کل بانک مرکزی گفت: راه حل ما برای بحث 

نقدینگی، هدایت آن به سمت فعالیت های مولد است.
علی صالح آبادی  در جلســه ی فوق العاده ی شــورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شــرقی، با 
بیان اینکه آذربایجان شرقی به عنوان یک استان صنعتی با 
داشتن شرکت های صادرات محور ظرفیت بسیار خوبی دارد، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه اکنون نیاز به سرمایه در گردش 
بیشتر شده و سرمایه در گردش قبلی دیگر پاسخگو نیست، 
در جلسه ی سران قوا مصوب شد عالوه بر آنچه که در قانون 
پیش بینی شده، دولت اسناد خزانه ی خود را بابت بدهی به 
بانک کشاورزی در اختیار این بانک قرار دهد و منابع حاصل از 
فروش آن که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است، در راستای 

تامین سرمایه در گردش هزینه شود.
وی ادامه داد: بانک ها از دولت طلبکار هســتند و بانک 
مرکزی نیز از دولت طلبکار اســت اما اولویــت با پرداخت 
بدهی هــای بانک ها اســت و دولت به جــای دادن ریال به 
بانک ها و یا صدور اوراق باید ســهام نقد شونده ی بورسی را 
به بانک ها بدهد و با توجه به اینکه تجربه نشان داده دولت ها 
سهام فروش خوبی نیستند، اگر به جای طلب بانک ها اموال 
در اختیار بانک ها قرار داده شــود، تا حدود زیادی مشکالت 
آن ها حل خواهد شد. صالح آبادی همچنین تاکید کرد: ما 
همه به دنبال کمک بانک ها هستیم تا بانک ها نیز به سرمایه 
در گــردش واحدهای تولیدی کمک کننــد البته در مورد 
بانک های خصوصی گله مندی های بجایی وحود دارد و شورای 
هماهنگی بانک های استان باید جلسات را به صورت مستمر 

برگزار و مشکالت بانک ها را منعکس کند. رئیس کل بانک 
مرکزی در خصوص اعطای تسهیالت خرد نیز گفت: مردم 
گالیه می کنند که چرا بعضی اشخاص برای دریافت تسهیالت 
چند هزار میلیاردی هیچ مشکلی ندارند اما موقع دریافت وام ها 
و تسهیالت خرد با انواع و اقسام مشکالت مواجه می شوند؛ ما 
به بانک ها توصیه می کنیم اگر فردی خوش حساب است نیاز 
به اخذ ضامن و وثیقه نیست و قرارداد الزم االجرای مشروط 
بر اعتبارسنجی کافی است و اگر کسی خوش حساب باشد 
تسهیالت را به او بدهیم؛ کاری که در بانک های قرض الحسنه 
انجام شــده و نتایج خوبی نیز دارد.  وی در بخش دیگری از 
سخنان خود خاطرنشان کرد: راه حل ما برای بحث نقدینگی، 
هدایت آن به سمت فعالیت های مولد است و ما باید امکانی 
را برای بانک ها فراهم کنیم تا نظــارت الزم بر روند صحیح 
افزایش استفاده از تسهیالت را داشته باشند و این کار در اکثر 
کشورهای پیشرفته دنیا نیز انجام می شود و به جای سخنرانی 
و خواهش و تمنا مالیات بخش غیرمولد را افزایش و مالیات 

بخش مولد را کاهش می دهند.

رئیس کل بانک مرکزی:

 نقدینگی به سمت فعالیت های مولد 
هدایت شود

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران :

نظام بانکی با پرداخت وام مناسب در کنار مجموعه های 
صنعتی بزرگ ایفای نقش کند

خبرخبر

برگزاری رویداد استات آپی 
کسب و کارهای اشتغال آفرین 

در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

کرمانشاه –کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی-به 
میزبانی و همکاری دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه 
صنعتی کرمانشاه، رویداد اســتات آپی کسب و 
کارهای اشــتغال آفرین، در روز پنجشــنبه ۲۹ 
اردیبهشت ماه با هدف حمایت از طرح های کسب 

و کار در سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه صنعتی 
کرمانشاه؛ دکتر سجاد رسایی، مدیر دفتر ارتباط 
با صنعت و کار آفرینی دانشــگاه با اعالم این خبر 
گفت: این رویداد اولین رویداد استارت آپی استان 
کرمانشاه در سال ۱40۱ می باشد که اجرای آن به 
عهده شرکت مهندسی توســعه صنعت شریف و 
دفتر ارتباط با صنعت و کار آفرینی دانشگاه صنعتی 
کرمانشاه بوده است. در این رویداد با حمایت های 
مالی شرکت شــهرک های صنعتی استان عالوه 
بر پرداخت هدیه نقدی به تیم های اول تا ســوم 
می توان به حمایت های دیگری از قبیل جذب و 
پذیرش در شتابدهنده های تخصصی و خدمات 

توسعه دهنده اشاره نمود.
دکتر رســایی هدف از برگزاری این رویداد را 
ترغیب دانشجویان به ارائه ایده های کارآفرینانه 
خود عنوان نمود و برگــزاری این رویداد را آغازی 
برای همکاری دســتگاه های علمی، آموزشــی، 

پژوهشی و صنعتی استان دانست.

    
آغاز اجرای طرح های آب 

رسانی به 4۳2 روستا در گلستان
گرگان-مهناز محمدزمانی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-اجــرای طرح های آب رســانی به 43۲ 
روســتای محروم گلســتان با همکاری بســیج 
سازندگی ســپاه نینوا، قرارگاه ســازندگی خاتم 

االنبیاء و شرکت آبفا گلستان آغاز شد.
این طرح با اجــرای آئین کلنــگ زنی طرح 
آبرسانی به ۲۲ روســتا در قالب مجتمع پیرواش 
در روســتای نظر آباد گرگان و با حضور مسئوالن 

استانی آغاز شد.
سردار علی ملک شاهکوهی فرمانده سپاه نینوا 
در این مراســم گفت: ما باید قدر نعمت انسجام و 
وحدت مردم و مسئوالن در استان را بدانیم و از این 

فرصت بوجود آمده نهایت بهره را ببریم.
او گفــت:  کلنگ زنی طرح آبرســانی به 43۲ 
روستای استان در قالب ۱۱ مجتمع به همت بسیج 
سازندگی سپاه نینوا و شرکت آبفا گلستان بصورت 

متمرکز در روستای نظرآباد گرگان انجام گرفت.
شــاهکوهی گفت: خدماتی که به مردم ارائه 
میدهیم باید بصورت قرارگاهی باشد یعنی از شروع 
تا پایان طرح زمانی که مردم از این خدمات بهره مند 
میشوند، مدیریت و نظارت انجام گیردو در صورت 

کوتاهی مسئول مربوطه پاسخگو باشد.

    
رایزنان اقتصادی از بخش 

خصوصی انتخاب شوند
شیراز – قاسم توانایی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اســتان فارس با بیان اینکه تصمیم گیران کشور 
باید به حوزه بین الملل بیش از پیش توجه کنند 
گفت: در تصمیم گیری های کالن کشور، توسعه 
ارتباطات بیــن المللی و به ویژه جذب ســرمایه 
ســرمایه گذاری خارجی نباید مغفول واقع شود 
چراکه اقتصاد کشــور امروز به ســرمایه گذاری 

خارجی نیاز دارد.
جمال رازقی در جلســه هم اندیشــی معاون 
دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با فعاالن 
بخش خصوصی و بازرگانان استان فارس در محل 
اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: ســرمایه گذاری 
عامل بســیار مهم در پیشرفت و توسعه اقتصادی 
کشورها می باشد و جذب سرمایه گذاری منجر به 
ایجاد اشتغال و رشد تولید شده و موتور حرکت به 
سمت شکوفایی است. وی با تاکید بر اینکه تقویت 
مناسبات بین المللی از هر لحاظ برای کشور مهم 
اســت که از پیامدهای آن جذب سرمایه گذاری 
خارجی خواهد بود افزود: سرمایه گذاری نه تنها 
عاملی برای رشد اقتصادی است بلکه یک متغیر 
اساسی در تحوالت سیاسی و بین المللی است و این 
درحالی است که کشورهایی که در رونق سرمایه 
گذاری در آنها وجود دارد ثبات و امنیت اقتصادی 
و سیاســی نیز برقرار اســت. رازقی اظهارداشت: 
بعد استانی نیز جذب ســرمایه داخلی و خارجی 
باعث توسعه استان ها، افزایش اشتغال و تولید و 
همچنین کاهش زیان هــای اجتماعی و توجه به 

سرمایه انسانی را به دنبال دارد.

استانها


