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شیراز-توانایی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیرعامل گاز اســتان فارس 
با بیان اینکــه گاز بــه ۹۴.۳ درصد از 
روستاهای فارس رسیده است، گفت: 
با تصمیم جدید دولت ســرانه اعتبار 
گازرسانی به روســتاها از ۱۲ میلیون 
تومان به ازای هر خانوار به ۴۵ میلیون 

تومان افزایش یافت.
غالمعباس حســینی در نشست 
خبری از ابالغ مصوبه سفر ۲۲ مهرماه 
۱۴00 رئیس جمهــور بــرای تکمیل 
گازرسانی به روستاهای فارس خبر داد 
که بر این اساس نزدیک به ۱۲0 روستا 
گازرسانی می شود و بخشی در دهه فجر 

و تعدادی تا پایان سال انجام می  گیرد.
حسینی با اشــاره به افزایش سرانه 
گازرسانی به روســتاها گفت: افزایش 
هزینه ســرانه به منزله آن اســت که 
روستاها شانس بیشــتری برای بهره 
منــدی از گاز طبیعی دارند و دســت 
شــرکت گاز برای گازرســانی به این 

مناطق و هزینه کرد بازتر است.
مدیرعامل شرکت گاز استان فارس 
با بیان اینکه شرکت گاز منابع داخلی 
خود را دارد که در بودجه ساالنه مشخص 
شده و براساس آن برای گازرسانی اقدام 
می کند، گفت: در  سفر رئیس جمهور 
به استان فارس گازرسانی به روستاها 

مصوب شد که بر این اساس ۸۹ روستا 
در دهه فجر و ۴۱ روســتا تا پایان سال 
عملیات گازرســانی آن ها  کلنگ زنی 

می شود.
او با اشاره به دیگر مصوبات این سفر و 
تکلیف اداره گاز، گفت: لوله کشی رایگان 
برای ۵00 خانوار تحت حمایت کمیته 
امداد امام و بهزیســتی و گازرسانی به 
۴00 واحد صنعتی از دیگر تکالیف بوده 
که در بخش صنعت تالش شده به ۵00 

واحد برسد.
مدیرعامل شرکت گاز استان فارس 
گفت: ۷۱ شــهرک صنعتی در استان 
فارس وجود دارد که ۴۶ شهرک گازدار 
شده و ۱۷ شهرک نیز در دست اقدام و 

اجرا است.
به گفته حســینی، در حال حاضر 
هفت هــزار و ۱۴۴ صنعت در اســتان 
فارس قابلیت گازرسانی دارند که پنج 
هزار و ۶۳۵ مورد آن گازرســانی شده و 
هزار و چهار مورد در دست اقدام است؛ 
همچنین ۵0۵ مورد نیز در حال اجرای 

عملیات گازرسانی قرار دارند.
او درباره گازرسانی به مناطق شهری 
نیز گفت: ۱۱۶ شــهر در استان وجود 
دارد که ۱۱0 شهر گازرسانی شده است 
و  ۶ شهر باقی مانده شامل رستاق، دهرم، 
بنارویه، جویم، دهکویه و کوره می شود.

حسینی با بیان اینکه در دهه فجر 
امسال بهره برداری از گازرسانی به سه 
شهر و ۸۹ روستا انجام می شود، گفت: 
۸۲۱ میلیارد تومان برای پروژه های دهه 
فجر اعتبار صرف شده و تالش می شود 
که تا پایان سال شهر جویم و بنارویه، ۴۱ 
روستا و صد واحد صنعتی نیز گازرسانی 
شــوند همچنین در این ایام ۱۳ روستا 
نیز عملیات اجرایی گازرســانی شروع 

می شود.

مدیرعامل گاز استان :

 هزینه پروژه های گاز دهه فجر در  فارس 821 میلیارد تومان است
مدیرعامل شرکت گاز 

استان فارس با بیان اینکه 
شرکت گاز منابع داخلی 
خود را دارد که در بودجه 

ساالنه مشخص شده و 
براساس آن برای گازرسانی 

اقدام می کند، گفت: در  
سفر رئیس جمهور به 

استان فارس گازرسانی 
به روستاها مصوب شد که 
بر این اساس ۸۹ روستا در 

دهه فجر و ۴۱ روستا تا پایان 
سال عملیات گازرسانی 

آن ها  کلنگ زنی می شود.

همدان-غالمی،خبرنگارتوســعه ایرانی- مدیر کل امور 
اقتصادی و دارایی اســتان همدان گفت: مصوبه وام های زیر 
صد میلیون تومان بدون ضامن ابتدا برای کارمندان دستگاه 
ها و بازنشستگان از بانکی که حقوق خود را دریافت می کنند 

اجرایی می شود.
 ناصر محمودی پس از برگزاری گردهمایی سراســری 
مدیران شبکه بانکی کشور با عنوان ) تحول نظام بانکی به نفع 
مردم(که با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
مدیران عامل بانکهای دولتی و مدیران ارشــد شبکه بانکی 
کشور در تهران برگزار شده بود،گفت:بخشنامه های جدید در 
نظر دارد فرایند گرفتن وام را برای شهروندان و کسب و کارها 

تسهیل کند.

وی گفت مصوبه مربوط به ارائه تسهیالت بدون ضامن به 
همه مدیران بانکهای دولتی و نیمه دولتی ابالغ شده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: این 
مصوبه در گام نخست برای کارمندان دستگاه ها و بازنشستگان 
درصورت رسیدن نوبت وام خود و داشتن شرایط الزم از بانکی 

که حقوق خود را دریافت می کنند اجرایی می شود.
محمودی گفت:  یکی از مواردی که در حوزه بانکی به طور 
جدی بر آن تاکید شده بود، سهولت وام های خرد برای مشتریان 
خوش حساب است که در گام اول برای کارکنان دستگاه ها و 

بازنشستگان از بانک هایی است که حقوق می گیرند.
وی گفت: مقرر شــد که این گونه تسهیالت بدون ضامن 
پرداخت شوند و بانک های دولتی حق مطالبه ضامن را نخواهند 

داشت و در این خصوص کلید اولیه آن زده شده  و منتظر هستیم 
که اطالعات جامع دراین زمینه را بگیریم  اما به این شکل نیست 
که مردم سریع به سیستم بانکی مراجعه و درخواست وام کنند 
باید قوانین  و بخشــنامه هایی که ارباب رجوع را به مشکل و 
مخاطره می اندازد، فرآیند های گرفتن وام  کوتاه شود تا مسیر 
برای وام گیرنده  نیز آسان شود. محمودی در ادامه  گفت: وام 
های زیر صد میلیون  تومان بــرای کارمندان دولت  نیازی به 
ضامن ندارد  که در این باره قرار است فردا بخشنامه آن صادرمی 
شود. محمودی گفت: اصالح نظام بانکی در همدان آغاز شده 
و قرار اســت با تامین منابع و ساده گرفتن قوانین درخواست  
مراجعه کننده  ظرف ۴۸ ســاعت رسیدگی شود و ضامن و یا 

مدارک اضافه  حذف خواهد شد.

محمودی گفت: وزیر اقتصاد از تمــام مدیران بانک های 
دولتی درخواســت کرده  که تا فردا ظهر بخشنامه هایی که 
ارسال کرده بودند را در سایت خود بانک قرار دهند تا هر مراجعه 
کننده ای بتواند با مراجعه به سایت خود بانک این بخشنامه ها 
را ببیند؛ بنابراین از فردا بعد از ظهر بهانه ای تحت عنوان ابالغ 

نشدن یا مطلع نبودن بخشنامه بانکی وجود نخواهد داشت.
محمودی از مدیران بانکی استان خواست تا در این خصوص 
نقطه نظرات کارشناسی خود را به این اداره کل ارسال نموده تا 
در اسرع وقت جمع بندی، و به صورت مکتوب به وزارت متبوع 

ارسال شود.
وی گفت: هدف اصلی ما کسب حداکثری رضایتمندی 
مردم است بنابراین  نظر کارشناسی شما در صدور بخشنامه ها 
بسیار مهم و کلیدی خواهد بود که این هم هدف غایی مقامات 

کشوری  است.

 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان:

وام های زیر صد میلیون تومان برای کارمندان دولت نیازی به ضامن ندارد

ساری-درخشنده،خبرنگارتوسعه ایرانی-اولین نشست 
خیرین آبرســان مازندران به منظور بهره مندی از ظرفیت 
خیرین در اجرای طرحهای آبرسانی  با شعار لبخندی بر لبان 

تشنه مردم روستاهای محروم استان در ساری برگزار شد.
 در این نشست علی اصغر علیپور قائم مقام شرکت ضمن 
ابراز خرسندی از مشــارکت خیرین در امر خداپسندانه و 
خیرخواهانه آبرسانی به مناطق محروم روستایی اظهار داشت: 
طبق برنامه  مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو شرکت های آب 
و فاضالب استان ها در راســتای برنامه ریزی برای توسعه و 
انسجام بخشی به خدمات آبرسانی ، تشکیل مجمع خیرین 
آبرسان اســتان را در دســتور کار خود قرار دادند تا ضمن 
ظرفیت سنجی مناسب، اقدامات موثری در راستای آبرسانی 

در استان به ویژه مناطق محروم و روستایی انجام گیرد.
وی افزود: آبرسانی به روستاهای محروم همواره به عنوان 
یکی از دغدغه های اصلی دولت ها به ویژه دولت ســیزدهم  
مطرح است به طوریکه این موضوع مورد توجه جدی قرار 
گرفته و مطابق برنامه ارائه شده وزیر نیرو به مجلس ، میزان 
پوشش آبرسانی روســتایی و جمعیت بهره مند در انتهای 

دولت سیزدهم باید به رقم ۹0 درصد برسد.
علیپور با تاکید بر اهمیت آبرسانی  و لزوم فرهنگسازی 
برای فعالیت در این عرصه توسط خیرین خاطر نشان کرد: 
آب آشامیدنی عالوه بر استفاده در حوزه شرب نقش بسزایی 

در حفظ و ارتقای بهداشت فردی و اجتماعی دارد و با توجه 
به خشکسالی های اخیر ایجاد مجمع خیرین آبرسان بسیار 

ضروری و حیاتی است.
قائم مقام شرکت آب و فاضالب مازندران ضمن قدردانی 
از اعالم آمادگی و مشــارکت خیرین در اجرای طرحهای 
آبرسانی استان گفت: انفاق و بخشــش های خداپسندانه 
جزیی از فرهنگ ایران اســالمی به خصوص مردم مهربان 
و نوعدوست مازندران اســت لذا از تمامی مردم خیر خواه و 
خیرین نوعدوست تقاضا داریم در عرصه سقایی با گشاده 

دستی و سخاوت ما را یاری و همراهی کنند.
گفتنی است در این نشســت خیرین آبرسان مازندران 
آمادگی خود را برای همکاری و فعالیت در این عرصه بیش از 

گذشته اعالم کردند. 

 اراک-غالمی،خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزی گفت: همزمان با چهل و سومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، ۱۶ طرح آبرسانی روستایی 
در این استان با هدف تامین آب آشامیدنی سالم اجرا می شود.

یوسف عرفانی نسب افزود: ۲۳ روستای استان مرکزی 
با بهره برداری از این طرح ها از آب سالم بهداشتی بهره مند 

می شوند.
وی اظهار داشت: ۲۴۱ میلیارد ریال اعتبار از منابع استانی 

و ملی  برای ۱۶ طرح آبرسانی روستایی هزینه شده است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی گفت: 
همچنین از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای طرح آبرسانی 

به پروژه ماهیان زینتی در شهر محالت استفاده می شود.
عرفانی نسب افزود: در راستای رفع مشکالت آبرسانی 
در حوزه روستایی استان مرکزی، پنج حلقه چاه جدید حفر 

و یک حلقه چاه آب نیز به تاسیسات آبرسانی تجهیز شد.
وی اظهار داشــت: اجرای ۳۳ کیلومتر خط انتقال آب، 
۲۲ کیلومتر شبکه توزیع آب، ساخت سه ایستگاه پمپاژ و 
احداث یک باب مخزن ذخیره آب از دیگر اقدامات صورت 
گرفته توسط آبفای استان در سال جاری است. مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی، همچنین از ساخت یک 
واحد تصفیه خانه آب با ظرفیت تصفیه ۵00 مترمکعب آب 
در شبانه روز در روستای جوشیروان شهرستان خنداب خبر 

داد و گفت: این تصفیه خانه با همکاری معاونت علمی ریاست 
جمهوری و با بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
راه اندازی شد. عرفانی نسب افزود: با راه اندازی این طرح های 
آبرسانی، پنج هزار و ۶00 نفر از خدمات آن بهره مند می شوند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی همچنین 
از آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به روستای آشیانه علیا و 
سفلی در شهرستان خمین خبر داد و گفت: برای اجرای طرح 
آبرسانی به این روستا، ۹ کیلومتر خط انتقال آب و سه و نیم 
کیلومتر شبکه توزیع آب و یک مخزن ذخیره آب با ظرفیت 

۳00 متر مکعب ساخته خواهد شد.
۶۳۱ هزار و ۷۶۴ مشترک آب و ۲۹۹ هزار و ۹۲۲ مشترک 
فاضالب شــهری و روســتایی اکنون زیر پوشش خدمات 

شرکت آب و فاضالب استان مرکزی قرار دارند.

همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی؛

۱۶ طرح آبرسانی روستایی در استان مرکزی اجرا می شود
با شعار »لبخندی بر لبان تشنه مردم «؛

 اولین نشست خیرین آبرسان مازندران در ساری برگزارشد

خبرخبر

 مدیر مخابرات منطقه قزوین
رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی در پیک ششم کرونا 
باید جدی تر گرفته شود

قزوین- مصطفــی مرادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی- مهنــدس نصرآبادی در جلســه کمیته 
بهداشت مخابرات منطقه بر رعایت دقیق و جدی 
دستورالعمل های بهداشتی در پیک ششم کرونا 
تاکید کرد و گفت: با توجه به سرعت و امکان سرایت 
بیشتر ویروس کرونا در پیک ششم,  رعایت پروتکل 
های بهداشتی توســط همکاران الزامی و مدیران 
نیز الزم است نظارت الزم را در این خصوص بعمل 
آورده تا از ابتالی همکاران به این ویروس منحوس 

جلوگیری شود.
مدیر مخابرات منطقه قزوین افــزود: با توجه 
به اقدام همکاران نســبت به واکسیناسیون کرونا 
لیست همکارانی که دوز ســوم را تزریق کرده اند 
آماده و راستی آزمایی شود وکلیه همکاران موظف 
به تزریق دوزســوم برای حضوردراداره هستند و 
مسئولیت نظارت بر شیوه نامه ها با روسای ادارات 

و مراکز می باشد.
وی افزود: در ارائه خدمات به افراد فاقد ماسک 
طبق مصوبات ســتاد کرونا خودداری گردد و در 
همه واحدها تمهیدات الزم برای راهبری امور و ارائه 

خدمات در نظر گرفته شود. 
وی ضمن تاکید بر فرهنگ سازی دستورالعمل 
های بهداشــتی گفت: وظیفه اصلــی ما برقراری 
ارتباطات مخابراتی است و هر چه شدت کرونا بیشتر 
شود می بایست خدمات رسانی ما در این حوزه که 
مورد نیاز مردم در کلیه اموراتشان از قبیل آموزش، 
کسب و کار، بهداشت و خدمات غیر حضوری است 

به بهترین نحو انجام شود.
    

28 روستای کردستان از آب 
شرب پایدار بهره مند می شوند

سنندج-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب کردســتان گفت: طبق 
هماهنگی های انجام شده با ســپاه و با استفاده از 
اعتبارات محرومیت زدایی، عملیات آبرسانی پایدار 

به ۲۸ روستای استان بزودی آغاز می شود.
 علیرضــا تخت شــاهی پیش از ظهــر امروز 
چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: تاکنون 
آب شرب مورد نیاز این روستاها به صورت سیار یا از 
منابع آبی روستا تامین می شد که کفایت نمی کرد و 

سیستم لوله کشی برایشان تعبیه می شود.
وی با بیان اینکه چند فاز برای اجرای این طرح 
در نظر گرفته شده است، افزود: کل اعتباری که در 
قالب قرارداد برای آبرسانی به این روستاها امضا شده 

۲ هزار و ۸۵0 میلیارد ریال است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کردستان به 
برنامه ریزی برای آبرسانی به ۱۶۹ روستای استان 
اشاره کرد و اظهار کرد: برای این طرح ها، پنج هزار و 
۲۸0 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که در 

قالب هشت مجتمع آبرسانی اجرا می شود.
تخت شاهی ادامه داد: در مجموع در قالب این 
هشت مجتمع و ۱۶۹ روستا، بیش از ۷۶ هزار نفر 
از ساکنان روستاهای اســتان در شهرستان های 
مختلف از آب شــرب پایدار بهره مند شده و تحت 
پوشش قرار می گیرند. وی با اشاره به اینکه بارش 
های سنگین در روزهای اخیر مانع شروع عملیات 
شده است، یادآور شد: بزودی این پروژه و با مساعد 
شدن شرایط جوی و با همکاری سپاه آغاز می شود.

    
 افتتاح ۱7طرح هادی

 به مناسبت گرامیداشت دهه  
فجر در کردستان

 سنندج-خبرنگارتوسعه ایرانی -مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان کردستان گفت: به 
مناسبت فرارسیدن سالروز  دهه مبارک فجر،  ۱۷ 
طرح هادی با اعتبار ۱۴۲ میلیارد و ۸00 میلیون 

ریال در روستاهای استان افتتاح می شود.
 رضــا قادری ضمــن تبریک و گرامیداشــت  
فرارسیدن چهل و سومین سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی،  اقدامات و عملکرد این ارگان در سال جاری 
تاکنون را تشریح نمود و اظهار داشت: امسال  بیش از 
۲۷0 هزار متر مربع را در ۶۵ روستای استان آسفالت 
نموده ایم.  وی افزود: به مناسبت فرا رسیدن ایام اهلل 
دهه مبارک فجر،  ۱۷ طرح هــادی با اعتبار ۱۴۲ 
میلیارد و ۸00 میلیون ریال در روستاهای استان 

افتتاح می شود.

استانها

رشت، مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی-در گرامی 
داشت ایام ا...دهه مبار ک فجر وچشن های پیروزی انقالب 
اســالمی؛ ۳0 پروژه آب و فاضالب در استان گیالن به بهره 

برداری می رسد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت امروز با اشاره 
به اینکه همزمان با دهه مبارک فجر ۲۳ پروژه آبرســانی و 
۷ پروژه دفع بهداشــتی فاضالب در شهرستان های رشت، 

آستانه اشرفیه، املش، بندر انزلی، تالش، خمام، رضوانشهر، 
سیاهکل، صومعه سرا، الهیجان و لنگرود افتتاح می شود، 
گفت: اعتباری بیــش از ۵۸۵ میلیارد ریــال از منابع ملی، 

استانی و سایر ردیف ها برای اجرای این پروژه ها هزینه شده 
است. سید محسن حسینی افزود: جمعیتی بالغ بر ۶۳ هزار 

نفر از مزایای این ۳0 پروژه بهره مند می شوند.

وی حجم عملیاتی این پروژه ها را شــامل اجرای ۱0۴ 
کیلومتــر لوله گذاری خطــوط انتقال و توزیع، بهســازی 
۲ دهنه چشــمه، احداث ۱0 باب حوضچه، ساخت ۲ واحد 
ایســتگاه پمپاژ آب، اجرای ۲0 کیلومتر شــبکه فاضالب، 
نصب یک دســتگاه پکیج تصفیه فاضالب، نصب ۶0۶ فقره 
منهول فاضالب و ساخت یک واحد ایستگاه پمپاژ فاضالب 

عنوان کرد.

همزمان با دهه فجر؛
۳۰ پروژه آب و فاضالب در گیالن بهره برداری می شود


