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چهارمین نشست تخصصی تامین 
تــدارکات محصوالت ســاختمانی با 
حضور مدیران شــرکتهای انبوه ساز 
تهران، شرکت های تولید محصوالت 
ســاختمانی و مدیران ســازمان های 
مرتبط با صنعت ساختمان به میزبانی 
)ســاخت بازار(، ســامانه بین المللی 
تجارت محصوالت ساختمانی برگزار 

گردید.
در این نشست چالش های مرتبط 
با خرید محصوالت ساختمانی و تامین 
آنها برای پروژه های انبوه سازی مطرح و 
سامانه ساخت بازار به عنوان راهکاری 
نوین جهــت رفع مشــکالت این امر 

معرفی گردید.
 رئیس پارک علم و فناوری تاکید 

کرد:نقش موثر سامانه های 
تجارت الکترونیک در دنیا

دکتــر واعظــی در این نشســت 
ضمن معرفی هــدف پارک های علم و 

فناوری، به عنوان پایگاهی جهت رشد 
طرح های نوآورانه ای مثل ساخت بازار 
که از سال 96 در پارک فناوری استان 
آذربایجان شرقی پذیرفته شده و مسیر 

رشد و توسعه خود را طی نموده است 
بر اهتمام این پارک مبنی بر حمایت از 

طرح های فناورانه تاکید کردند.
وی همچنین بــه ســابقه و تاثیر 

ســامانه های تجــارت الکترونیک در 
دنیا اشــاره نموده و بر لزوم استفاده از 
روش هــای نوین تجــارت در معرفی 

کسب و کارها تاکید کردند. 

 مدیر فناوری ساخت بازار عنوان 
کرد:لزوم استفاده از روش های 

تجارت الکترونیک
دکتر آرش مصلحی  بر لزوم استفاده 
از روش های تجارت الکترونیک اشاره و 
ضمن بررسی سامانه های بین المللی
B2B  و تفاوت آن با فروشــگاه های 
اینترنتی، بــه تکنولوژی هــای مورد 
اســتفاده در طراحی و پیاده ســازی 

سامانه ساخت بازار اشاره نمودند.
* مدیر عامل ســاخت بازار:سامانه 
»ســاخت بازار«، راهکاری موثر برای 
تامین مصالح ساختمانی انبوه سازان 
اســتمهندس حامد امجدی ابتدای 
سخنان خود در این نشست تخصصی 
بــه چالش هــای اصلی و مشــترک 
شــرکت های تولیــدی محصوالت 
ســاختمانی و همچنین شرکت های 
انبوه سازی شامل : 1- معرفی تخصصی 
و جامع محصوالت و برندهای موجود 
در بازار شامل )مشخصات فنی،کیفیت 
محصــول ( 2- نوســانات قیمــت 
محصوالت در بازار 3- محدودیت های 
برگــزاری مناقصــات 4- روش های 
مشــارکت و یا تهاتر با تولیدکنندگان 
اشاره نمودند.مدیر عامل این مجموعه 

توانمند سامانه بین المللی ساخت بازار 
 )www.sakhtbazar.com(
را به عنــوان تنها ســامانه بین المللی 
و B2B محصــوالت ســاختمانی در 
ایران با پشتیبانی از 6 زبان بین المللی 
اعالم کرده؛ ضمن اشاره به 110 هزار 
نفر ســاعت کار تخصصی کارشناسان 
مجموعه ســاخت بازار جهت طراحی 
و اجرای این پروژه ملی، این ســامانه را 
راهکاری موثر بــرای حل چالش های 
فوق بصورت تامین بدون واســطه از 

تولیدکنندگان معرفی کردند.
مهندس حامــد امجدی اشــاره 
نمود این ســامانه به عنــوان ایده برتر 
صادراتی شناخته شده و توانسته است 
باالترین امتیاز فناوری را در نمایشگاه 

دستاوردهای امسال بدست آورد.
ایشــان در ادامه تاکید نمــود؛  با 
فناوری های استفاده شده در ساخت 
بازار، این سامانه خواهد توانست کاهش 
هزینه، زمان و ارتقا کیفیت پروژه های 
ساختمانی داخل کشــور را به همراه 
داشته و خواهد توانست گامی موثر در 
بازاریابی بین المللی برداشته و افزایش 
صادرات محصوالت ســاختمانی را به 

دنبال آورد.

کاهش هزینه، زمان و ارتقاء کیفیت پروژه های ساختمانی؛ 

ساخت  بازار ایده برتر سال 1400

ساری-درخشنده،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-سرپرســت شــرکت توزیــع برق 
مازندران از بهره بــرداري 114 پروژه با اعتبار 
298 میلیارد و 462 میلیــون ریال هم زمان 
با ایام مبارک دهه فجر در سطح امورهای 18 

گانه برق شهرستان های استان  خبر داد.
مهندس سید کاظم حسینی کارنامی گفت 

: این پروژه شامل کاهش تلفات ، مقاوم سازی 
شبکه ، رینگ و توسعه فیدر ، رفع ضعف ولتاژ ، 
تامین برق مسکن مهر ، نصب کابل خودنگهدار 
، احداث ســاختمان  اداری ، اصــالح و بهینه 
سازي و توســعه و احداث شــبکه هاي توزیع 

برق مي باشد .
وي افــزود : در این ایام ، در امــور برق بابل 

25 پروژه ، امور برق آمــل 18 پروژه ، امور برق 
بابلسر 13 پروژه ، سوادکوه 12 پروژه ،  ساری 
11 پروژه ، میانــدرود 10 پروژه ، ســیمرغ و 
جویبار  هر کدام 6 پروژه ، نــکا 5 پروژه ، امور 

برق قائمشهر
 4 پروژه ، امور برق فریدونکنار 3 پروژه  و در 

بهشهر 1پروژه  به بهره برداری مي رسد .

سرپرســت شــرکت توزیع برق مازندران  
خاطرنشــان کرد :  برای بهره بــرداری از این 
پروژه ها تعداد 96 دستگاه پست هوایی نصب 
و 26 کیلومتر شبکه فشار متوسط و حدود 50 
کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث شده است .

وي طول خطوط فشار متوسط حوزه توزیع 
برق مازنــدران را 13 هــزار و 500  کیلومتر و 

طول خطوط فشار ضعیف نیز 17 هزار  و 838 
کیلومتر عنوان و تصریح کرد : تعداد پستهاي 
توزیع برق مازندران نیز 36 هزار و 382 دستگاه 
با ظرفیت 4 هزار و 524 مگا ولت آمپر مي باشد 

ایالم-حســن بیگی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ایالم گفت: همزمان با ایام اهلل دهه فجر 6 پروژه 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با اعتباری 
بالغ بر 361 میلیارد ریال به بهــره برداری می 
رســند.نوراهلل دلخواه، ضمن گرامیداشت دهه 
مبارک فجر و ســالروز پیروزی انقالب اسالمی 
اظهار داشــت: همزمان با فرارســیدن چهل و 
سومین ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب 
اسالمی ایران این تعداد پروژه راهداری که توسط 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
ایالم اجرایی شــده و در سطح اســتان به بهره 
برداری می رسد.وی گفت: تعریض پل و روکش 
آسفالت شهرک هزارنی آبدانان،تعریض محور 
ایوان - حاجــی حاضر، اجرای آســفالت الین 
شمالی شهر شباب،تهیه و نصب نیوجرسی در 
سطح راههای استان،آسفالت قطعه اول چشمه 

چاهی بطول 3 کیلومتــر،از جمله این پروژه ها 
اســت.مدیر کل راهداری و حمــل و نقل جاده 
ای اســتان ایالم همچنین به تردد وسایل نقلیه 
اشاره کرد وگفت: بیش از 31 میلیون و 742 هزار 
تردد انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین طی 10 
ماهه سالجاری در محورهای مجهز به تردد شمار 
سطح استان ایالم به ثبت رسید.نوراهلل دلخواه 
مدیر کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای ایالم 
با اشــاره به این که این آمار در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از رشــد 8 درصدی برخوردار 
است، افزود: میانگین ساعتی تردد در محورهای 
اســتان 93 تردد ثبت و همچنین بیشــترین 
تخلفــات رانندگی، ســرعت غیرمجاز گزارش 

شده است.وی تصریح کرد: بیشترین ترددها به 
ترتیب در محورهای ایالم - ایوان و بدره - ایالم 
ثبت شــد.دلخواه عنوان کرد: بر اســاس نتایج 
استخراج شده از ســامانه های ترددشمار سهم 
وسایل نقلیه سنگین از کل تردد در محورهای 
مواصالتی اســتان 3 میلیون و 625 هزار تردد 

است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 
درصد افزایش را نشان می دهد.وی اضافه کرد: 
بیش از 107 دستگاه دوربین ثبت تخلف و تردد 
شمار و همچنین سه تابلو متغییر در محورهای 
مواصالتی استان ایالم فعال می باشند. مدیرکل 
راهداری و حمل ونقل جــاده ای ایالم در پایان 
یادآور شد: سامانه 141 جهت اطالع از آخرین 
وضعیت ترافیکی محورهای مواصالتی، شرایط 
آب وهوایی، انســداد و رخدادهــای جاده ای  
وشکایات مردمی وانتقادات وپیشنهادت بصورت 
شبانه روزی در خدمت هموطنان و شهروندان 
عزیز است.مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده 
ای ایالم گفت: یک میلیون و 586 هزار تن کاال 

از ابتدای ســال جاری تاکنون از طریق ناوگان 
حمل ونقل این استان جابجا شده است.نوراهلل 
دلخواه اظهار داشت: این میزان حمل کاال توسط 
104 هزار و 792 سرویس )بارنامه( جابجا شده 
است.وی افزود: ســیمان، گندم و انواع مصالح 
ساختمانی بیشــترین میزان کاالهایی بوده که 
در این مدت توسط ناوگان حمل و نقل عمومی 
استان جابجا شده اســت.مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای ایالم یادآور شــد: ساالنه 
بیش از 98 درصد جابجایی کاال در داخل استان 
توســط بخش حمل و نقل جاده ای صورت می 
گیرد که این بخــش دارای قابلیت ها و امکانات 
گسترده ای در سطح کشور است.دلخواه تاکید 
کرد: نظارت کامل بر فعالیت ناوگان حمل و نقل 
عمومی درجهت  رعایت پروتکل های بهداشتی با 
استقرار و فعالیت 12 تیم گشت نظارتی در سطح 

استان بطور مستمر درحال انجام است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

6 پروژه راهداری با اعتبار 361 میلیارد ریال در ایالم افتتاح می شود

اصفهان -مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل 
راه و شهرســازی اســتان اصفهان با بیان اینکه حدود 293 هزار نفر 
از مردم اســتان اصفهان در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند 
گفت: از این تعداد 43 هزار و 500 نفر مجردین هستند.جلسه ویدئو 
کنفرانسی با حضور  وزیر راه و شهرسازی، علیرضا قاری قرآن مدیرکل 

راه و شهرســازی اســتان اصفهان، مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان و ســایر مدیران کل راه و 
شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای استان های 
دیگر برگزار شد.  مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
در این جلسه ضمن تشریح اقدامات انجام شده در حوزه 
نهضت ملی مسکن استان و پیشرفت فیزیکی پروژه های 
این طرح، اذعان داشــت: از پروژه های طرح نهضت ملی 

مسکن اســتان، عملیات اجرایی بخشی از آن توسط شهرهای جدید 
)بهارستان، فوالدشهر و مجلسی(، بنیاد مسکن و ستاد اجرایی انجام 
می پذیرد که این موارد عمدتــاً در حال اجرا بوده و بخشــی دیگر از 
پروژه ها بصورت خودمالک و یا واگذار شده است.  وی بیان داشت: از 28 
مهرماه 1400 که ثبت نام طرح جهش تولید مسکن آغاز شد تا کنون 
مجموعاً حدود 293 هزار نفر در استان اصفهان متقاضی بهره مندی از 

مزایای این طرح بوده و اقدام به ثبت نام کردند.  قاری قرآن گفت: از این 
میزان ثبت نامی حدود 250 هزار نفر متاهلین و یا سرپرستان خانوار 

هستند و حدود 43 هزار و 500 نفر نیز مجردین ثبت نام کرده اند.  
وی در حاشیه جلسه و در گفت و گو با کارشناس خبر در خصوص 
برنامــه ریزی هــا و اقدامات بعمل آمــده در جهــت مقاومت و عمر 
ساختمان های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن اظهار کرد: 
ساخت واحدهای طرح های ملی مسکن )اقدام ملی مسکن 
و نهضت ملی مسکن( چه به صورت انبوه سازی باشد و چه 
بصورت گروهی و یا توسط بنیاد مســکن انقالب اسالمی 

احداث شود، با اخذ مجوز و پروانه ساخت شروع می شود.  
مدیرکل راه وشهرسازی اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: در عملیــات اجرایی این واحدها تمــام موارد مربوط 
به استحکام و مقاومت ساختمان چه به لحاظ ایستایی و مقاومت در 
برابر زلزله و چه عمر مفید ساختمان در نظر گرفته شده است.  وی در 
خصوص مکان یابی صورت گرفته جهت احداث ساختمان های طرح 
نهضت ملی مسکن اذعان داشــت: تمامی زمین های در نظر گرفته 
شــده از لحاظ انطباق با طرح جامع و طرح تفصیلی شــهر، بررسی و 

کنترل می شود.  

کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-مدیرکل راهــداری و و حمل و نقل 
جاده ای اســتان کرمانشــاه گفــت: تمامی 

محورهای مواصالتی کرمانشاه باز است.
فریبــرز کرمــی اظهار 
کرد: بر اثر فعالیت ســامانه 
بارشی در استان کرمانشاه 
طی شــبانه روز گذشته 6 
شهرستان اســتان دارای 
بارش برف و بــاران بودند و 
در 27 محور اصلی نیز بارش 
برف گزارش شده است. وی 

افزود: 56 نیرو راهداری با 39 ماشین ماشین 
آالت طی شــبانه روز گذشــته در محورهای 
کوهستانی و برف گیر در حال خدمت رسانی 

به مردم بوده اند.
مدیرکل راهداری و و حمل و نقل جاده ای 

اســتان کرمانشــاه تصریح کرد: طی شبانه 
روز گذشــته با تالش راهداران 510 کیلومتر 
عملیات برف روبــی و 365 تن عملیات نمک 

پاشی انجام گرفته است.
کرمی بیان کرد: همچنین در 
24 ساعت گذشته پنج عملیات 
ریزش برداری و پنج عملیات آزاد 
ســازی خودرو گرفتار در برف و 
امدادرسانی را انجام داده اند. وی 
تاکیــد کرد: هم اکنــون تمامی 
محورهــای اصلــی و شــریانی 
استان کرمانشــاه باز بوده و تردد 

به سهولت در حال انجام است.
مدیرکل راهداری و و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمانشــاه گفت: مردم می توانند برای 
آگاهی از آخرین وضعیت راه ها با شماره 141 

مرکز مدیریت راه ها تماس حاصل کنند.

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-  
اســتاندار آذربایجان شــرقی با بیان اینکه انقالب اسالمی 
بعد از چهار دهه همچنان به شــعارهای خود پای بند است، 
افزود: شأن مسئوالن در نظام اسالمی، نوکری مردم و همه 
کسانی اســت که برای عظمت این انقالب جان خود را فدا 
کردند.عابدین خّرم در آئین گرامی داشــت آغاز دهه فجر و 
چهل وسومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، اظهار داشت: 
امروز روز سربلندی و سرافرازی ایران اسالمی است که خواب 
راحت را از چشمان اســتکبار جهانی ربود و هویت از دست 

رفته ملت ما را به آنها بازگرداند.وی تأکید کرد: با تمام وجود 
با آرمان های امام و رهبر انقــالب عهد و پیمان می بندیم که 
همچنان بر سر همان میثاقی هستیم که ملت ایران در سال 

57 ملت با امام و انقالب بستند. 
خّرم با بیان اینکه امروز ملت های مسلمان بر مدار مکتب 
امام حرکت می کنند، افزود: گام دوم انقالب، ترجمان تمام 
اهدافی اســت که امام بزرگوار در طلیعه انقالب اســالمی 

ترسیم کردند. 
وی با اشــاره به توطئه های دشــمنان در طول 43 سال 

گذشته علیه ملت ایران و انقالب اسالمی، گفت: هر کدام از 
توطئه های دشمنان کافی بود تا هر نظامی را فروبریزد و ملت 

ما در طول این مدت از ناحیه دشمنان آرامش نداشته اند. 
خّرم گفت: عامل پایداری انقالب اسالمی و تداوم حرکت 
آن، بنای مســتحکمی اســت که امام بنیان نهاده و هدایت 
داهیانه رهبری و خون شهدا اســتمرار آن را تضمین کرده 
است. استاندار آذربایجان شــرقی تصریح کرد: این فقط از 
انقالب اســالمی برمی آمد که بعد از چهار دهه همچنان به 
شــعارهای خود پای بند بماند و آرمان های خود را در جهان 

اسالم تکثیر کند. 
وی با بیان اینکه شأن مسئوالن در نظام اسالمی، نوکری 
مردم و همه کسانی است که برای عظمت این انقالب جان خود 
را فدا کردند، افزود: متأسفانه اخالق حکم رانی در سال های 

گذشته فراموش شده بود و ترویج خوی اشرافی گری و تسلیم 
در برابر فشــارهای بین المللی، بین مردم و مسئوالن فاصله 
انداخته بود. خّرم تأکید کرد: امروز باید با تکیه بر آرمان های 
انقالب، ارتقای معیشت مردم و اجرای عدالت را پیگیری کنیم؛ 
مردم گله مندی هایی دارند که می پذیریم و تالش می کنیم تا 

مسیر حل مشکالت مردم با شتاب بیشتر طی شود.

استاندار آذربایجان شرقی:

انقالب اسالمی همچنان به شعارهای خود پای بند است
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مدیرکل راه و شهرسازی استان:
باید 116 هزار »واحد مسکونی«  در 

کرمانشاه بسازیم
- ه نشــا ما کر

کبودی،خبرنگارتوسعه 
ه و  ایرانی-مدیــرکل را
شهرسازی استان کرمانشاه از 
آغاز عملیات اجرایی ساخت 

18 تا 20 هزار واحد مســکونی طــرح »نهضت ملی 
مسکن« در اســتان در ایام دهه فجر خبر داد و افزود: 
درصورت تاخیر در کنلگ زنی، این مراسم به سفر رییس 
جمهور به اســتان موکول خواهد شد. مسعود شریفی 
با اشاره به شــروع مقدمات اجرای طرح »نهضت ملی 
مسکن« در استان، گفت: در این طرح در مجموع باید 
116 هزار واحد ظرف چهار سال آینده در استان احداث 
شود .وی خاطرنشان کرد: البته ساخت این تعداد واحد 
به دلیل متقاضی محور بودن پروژه ها زمانی صورت می 

گیرد که متقاضی برای آن وجود داشته باشد.
شریفی گفت: در فاز اول این طرح عملیات اجرایی 
ساخت 18 تا 20 هزار واحد مسکونی در استان کلید می 
خورد. وی از آغاز عملیات اجرایی این تعداد پروژه در ایام 
دهه فجر خبر داد و افزود: اگر بنا به هردلیلی این کلنگ 
زنی به تاخیر بیفتد، مراسم آغاز عملیات اجرایی به سفر 
رییس جمهور به اســتان موکول خواهد شد.شریفی 
خاطرنشــان کرد: درصورت تاخیر مراسم کلنگ زنی، 
کارهای پروژه ها انجام شده و فقط برگزاری مراسم آغاز 

عملیات اجرایی به آینده موکول خواهد شد
    

فرماندا ری خبر  داد:
تصویب احداث شهرک صنعتی 

خاوران در هیات دولت
ری - خبرنگارتوسعه 
ایرانی-حســین توکلــی 
ِکجانی، معاون استاندار تهران 
و فرماندار ویژه شهرستان ری 
در نشســت خبری با اصحاب 

رســانه شهرســتان ری از افتتاح، بهره برداری و یا اغاز 
عملیات اجرایی 108 پروژه با اعتبــاری بالغ بر 1050 
میلیارد تومان در دهه فجر امسال خبر داد و گفت:یکی از 
نکته های مهمی که پیگیر آن هستیم ارتقای سرانه های 
عمومی شهرستان بر اساس افزایش جمعیت است.وی 
تاکید کرد: اگر بتوانیم آثار تاریخی شهرستان را توسط 
سرمایه گذاران احیاء کنیم می توانیم اشتغالزایی خوبی 
در این زمینه داشته باشیم.توکلی  ادامه داد:  در سه سال 
اخیر رشد 203 درصدی در اشتغال را شاهد بوده ایم چرا 
که واحدهای تولیدی که در شهرستان ری تعطیل و راکد 
بودند و مشکالت اقتصادی و بانکی داشتند، را پیگیری 

نموده و تعدادی از آنها به چرخه تولید بازگشتند.
    

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد؛
پایان گازرسانی به روستاهای 

کشور تا 2سال آینده
ساری-درخشنده،خبرنگارتوسعه ایرانی-

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، خبر داد: 
تاکنون بیش از 98 درصد از شهرهای کشور از نعمت گاز 
برخوردارند و نزدیک به 90 درصد از روستاهای کشور 

نیز کار گازرسانی به آن ها به اتمام رسیده است.
 مجیــد چگنــی در این 
مراســم تاکید کرد: ما نباید 
نعمــت انقــالب را فراموش 
کنیم که اکنون اگر بخواهیم 
با دوران ستمشاهی مقایسه 

کنیم که با همه تالش های انجام شــده تنها 9 شهر و 
3 روستا را توانســته بودند از نعمت گاز بهره مند کنند 

و مجموعا دو هزار کیلومتر شبکه گازرسانی داشتند.
وی تصریح کرد: طی دوران پس از انقالب  و به برکت 
خون شــهدا، اکنون ما بیش از یک هزار و 260 شــهر 
کشور و بیش از 35 هزار روســتای کشور از نعمت گاز 
برخوردارند و تا دو سال آینده کار گازرسانی به 6 هزار 

روستای باقیمانده به اتمام خواهد رسید.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: من 
خطاب به تمامی روستاهای مازندران به ویژه روستاهای 
شهید پرور این منطقه که در زمره آخرین روستاهای 
برخوردار از گاز قرار دارند باید از طرف خودم و مسئوالن 
بگویم که ما شرمنده هستیم.وی افزود: شاید اصال سفر 
من به این مراسم برای همین موضوع است که به شما 
روستائیان بگویم که ما شــرمنده هستیم که خانواده 
معظم شــهدا در این منطقه در این موقعیت و زمان، 
به آن ها گازرسانی می شــود.معاون وزیر و مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران، اعالم کرد: یکی از برکات انقالب 
اسالمی همین کار گازرســانی به تمام نقاط شهری و 
روستایی کشور است و باید به روح امام راحل و شهدای 
انقالب درود بفرستیم.چگنی عنوان کرد: واقعا رویکرد 
دولت سیزدهم و کادر مســئوالن این دولت، بر خالف 
گذشته یک رویکرد جهادی است و طی چند ماه گذشته 
قطعا این احساس در کشور ایجاد شده است که در تمام 
زمینه ها یک تحول در حال وقوع است که یکی از این 
نمونه ها بحث واکسن و فروش نفت ما بود که به نسبت 

گذشته با رشد بسیار خوبی مواجه شده است.

اخبار استانها

مدیرکل راهداری کرمانشاه:ثبت نام بیش از ۴3 هزار مجرد اصفهانی در طرح نهضت ملی مسکن

تمامی محورهای مواصالتی کرمانشاه باز است

سرپرست شرکت توزیع برق استان خبر داد:

بهره برداری از 11۴پروژه در حوزه توزیع برق مازندران همزمان با دهه فجر 


