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شیراز-خبرنگارتوســعه ایرانی- 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان فارس از تعیین تکلیف ۱۲۰ 
پرونده مربوط بــه قراردادهای راکد و 

غیرفعال در این استان خبر داد.

سید مصطفی هاشــمی  در جلسه 
شورای ســرمایه گذاری استان فارس 
گفــت: از ۱۲۰ پرونده قــرارداد راکد 
تعیین تکلیف شــده، ۶۰ فقره قرارداد 
کــه مربوط بــه ۲۰ هکتــار زمین در 

شــهرک های مختلف صنعتی استان 
بوده، منجر به فســخ و ۱۳ هکتار نیز 

منتهی به خلع ید شده است.
وی با بیان اینکه برنامه های امسال 
این شرکت برمبنای حمایت از شرکت 

هــای دانش بنیــان و فراهــم کردن 
بسترهای الزم برای تولید محصوالت 
دانش بنیان در شــهرک هــا و نواحی 
صنعتی اســتان تدوین و برنامه ریزی  
و برخی از آنها وارد مرحله اجرایی شده 

اســت، گفت: با توجه به ظرفیت های 
موجود در شهرک ها برای تحقق شعار 
سال، تسهیل امور واحدهای صنعتی 
دانش بنیان و ارائه امکانات و مشوق ها 

به این مجموعه ها در اولویت قرار دارد.
هاشمی از مهمترین این برنامه ها 
را پیگیری مطالعات و امکان ســنجی 
و مکان یابی ایجاد شــهرک صنعتی 
تخصصی شــرکت های دانش بنیان با 
هدف بسترسازی استقرار این واحدها و 
تسهیل در روند تجاری سازی تولیدات 
دانش بنیــان، شناســایی واحدهای 
صنعتی مســتعد فعال در این زمینه، 
ثبت واحدهای دانش بنیان، ایجاد زون 
واحدهای دانش بنیان در شهرک های 
صنعتی تقاضامحور، اولویت اســتقرار 
شــرکت های دانش بنیان در شهرک 
های صنعتی و حمایت از استقرار آنها 

اعالم اعالم کرد.
او گفت: انجام عارضــه یابی و ارائه 
خدمات توسعه کسب و کار با استفاده 
از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان، 
ایجاد بانک جامع اطالعاتی محصوالت 
و شــرکت های دانش بنیــان و تهیه 
شناســنامه محصوالت فناور و دانش 
بنیان، شناســایی واحدهای صنعتی 

مســتعد دانش بنیان در شهرک های 
صنعتــی برای رشــد کمــی و کیفی 
شرکت های دانش بنیان و ایجاد امکان 
مشــارکت واحدهای دانــش بنیان با 
واحدهای صنعتی در ارتباط با تولید و 
توسعه سبد محصوالت دانش بنیان از 
دیگر برنامه های اجرایی شــده در این 

رابطه است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

۱۲۰ قرارداد راکد در فارس تعیین تکلیف شد

مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی 

استان فارس از تعیین 
تکلیف ۱۲۰ پرونده مربوط 

به قراردادهای راکد و 
غیرفعال در این استان 

خبر داد

همدان-خبرنگارتوســعه ایرانی-
سرپرست شرکت آب منطقه ای همدان 
گفت: گنجایش مخازن سد های استان 
برابر ۱۰۸میلیــون مترمکعب بوده که 
اکنون ۵۷میلیــون مترمکعب حجم 

مخازن این سد ها پر است.
محمد ضروری گفــت: حجم فعلی 
سد اکباتان هشت میلیون و ۲۰۰ هزار 
مترمکعب بوده که با ایــن میزان، ۲۱ 

درصد حجم این سد پر است.
او ورودی ســد اکباتــان را در حال 
حاضر دو هــزار و ۱۰۰ لیتــر در ثانیه و 
خروجی این سد برای شرب شهر همدان 

را ۴۰۵ لیتر در ثانیه اعالم کرد.
ضروری گفت: میانگین بارندگی از ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون ۲۰۱ میلیمتر بوده و میزان بارندگی امسال نسبت 

به میانگین بارندگی سال گذشته در مدت زمان مشابه ۲۵ درصد و نسبت به بلند مدت ۳۳ درصد کاهش را نشان می دهد.
ضروری گفت: متوسط بارندگی سال آبی گذشته در مدت زمان مشابه ۲۶۶ میلیمتر و نسبت به بلند مدت ۳۰۱ میلیمتر 
بوده است. او گفت: هم اکنون ۲۵ درصد سد شیرین سو با حجم یک میلیون و ۱۳۰ هزار متر مکعب با ورودی ۲۰ لیتر در ثانیه، 
۹۹درصد سد کالن با حجم ۴۳میلیون و ۲۵۰ هزار متر مکعب،۳۷ درصد سد ســرابی با حجم سه میلیون و ۶۰۰ هزار متر 
مکعب با خروجی ۱۱۵ لیتر و با ورودی ۲۵۳ لیتر در ثانیه، ۱۵ درصد سد آبشینه با حجم ۶۴۸ هزار مترمکعب با خروجی ۸۶ 

لیتر در ثانیه پُر هستند.

کرمانشاه-خبرنگارتوسعه ایرانی-
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد 
مسکن استان کرمانشاه گفت : بیش از ۳۴ 
هزار واحد مسکونی روستایی استان هنوز 
مقاوم سازی نشده که عمده این واحد ها 

در بخش سرفیروزآباد است.
فرهاد فقیهــی از پرداخت وام ۲۰۰ 
میلیــون تومانــی برای مقاوم ســازی 
مســکن های روســتایی با نرخ سود ۵ 

درصد خبر داد.
به گفته معاون بازســازی و مسکن 
روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه 
این تســهیالت برای تعمیر واحد های 
فرسوده و یا ساخت، در تمامی روستا ها و 

شهر های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت به زودی ابالغ می شود و متقاضیان می توانند استفاده کنند.
دوران بازپرداخت این تسهیالت ۲۰ سال و ضمانت آن به صورت زنجیره ای است.

در سطح استان از ۱۱۸ هزار واحد روستایی تاکنون ۸۴ هزار و ۶۰۰ واحد معادل ۷۱ درصد مقاوم سازی شده است.
استان کرمانشاه در زمینه مقاوم سازی واحد های روستایی رتبه نخست کشوری را دارد، بیش از ۳۴ هزار واحد مسکونی 

روستایی استان هنوز مقاوم سازی نشده که عمده این واحد ها در بخش سرفیروزآباد شهر کرمانشاه است.
سهم بازسازی واحد های روستایی استان ساالنه ۳ هزار واحد است بازسازی واحد های باقی مانده طی یک برنامه ۱۰ ساله 

طرحی شده و تا پایان ۱۴۰۹ واحد های باقی مانده فرسوده مقاوم سازی خواهد شد .

 ۵۳ درصد از حجم مخازن سد های استان همدان 
پر است

 ۳۴ هزار واحد مسکونی روستایی کرمانشاه  
در انتظار مقاوم سازی

سنندج-خبرنگارتوسعه ایرانی -مدیر مخابرات منطقه 
کردســتان از اجرای ۸۳۰ پروژه مخابراتی در سال ۱۴۰۰ در 
اســتان خبر داد. آزاد حکمت گفت: در ســال ۱۴۰۰ شاهد 
ارتقا ســطح کیفی و کمی خدمات، سرویس ها و محصوالت 
مخابراتی قابل ارائه به مشتریان بوده ایم، این مهم حاصل تحقق 
و اجرای به موقع پروژه های تدوین شده در حوزه های مختلف 
مخابراتی است. مدیر مخابرات منطقه کردستان  گفت:در سال 
گذشته مبلغ هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال برای اجرای پروژه های 
مخابراتی در سطح استان ســرمایه گذاری شده است. او می 
گوید: پروژه های مذکور در پنج حوزه سیستم های مخابراتی، 
دیتا، شبکه کابل و فیبرنوری، انتقال و سیار محقق شده اند. به 
گفته حکمت در سال گذشته پروژه حذف کابل های اقماری 
 adsl,vdsl در ۶۶ نقطه، تعویض سوئیچ در ۲۰ نقطه و توسعه
و سوئیچ در ۱۳۴ نقطه استان با سرمایه گذاری ۱۷۲ میلیارد 
ریال انجام شده است. مدیر مخابرات منطقه کردستان گفت: 
ارتقای سرعت و سطح دسترسی مشتریان به محتوا و اطالعات 
موجود در فضای مجازی از دیگر اهداف و اولویت های کاری 
منطقه در حوزه دیتا در سال ۱۴۰۰ بود. او می گوید: در همین 
راستا در ۲۵۰ نقطه پروژه ارتقا uplink و در سه شهرستان 
ایجاد ظرفیت ۱۰G با سرمایه گذاری ۵۷ میلیارد ریال به اجرا 
در آمده است. حکمت گفت:در سال گذشته با سرمایه گذاری 
۲۵۷ میلیارد ریال تجهیزات cwdm در ۱۵۸ نقطه، تأمین 

امکانات و تجهیزات رادیو در ۵۰ نقطه را نصب نموده و در ۷۰ 
نقطه نیز افزایش ظرفیت داشــته ایم. مدیر مخابرات منطقه 
کردستان گفت: فیبرنوری یکی از بسترهای امن در حوزه تلفن 
ثابت است ، اجرا و کابلکشی ۳۵ کیلومتر فیبرنوری در نقاط 
شهری و ۸۲ کیلومتر در نقاط روستایی بر اساس استانداردهای 
موجود از اســتراتژی های منطقه در راســتای توسعه پایدار 
و کاهش آسیب های احتمالی به سیســتم های مخابراتی با 

سرمایه گذاری ۶۶ میلیار ریال در سال ۱۴۰۰ تلقی می شود.

اراک –  صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی-حسن قربانی 
عضو شورای شــهر اراک گفت:عملکرد مجید مافی مدیر 
حراست استانداری مرکزی تا به این جا قابل قبول است و 
وی حتی به عنوان یک مشاور استاندار در برخی از مسائل 
،شناخت امور و پیشگیری از حاشیه ها با توجه به آنکه در 
ابتدای دولت سیزدهم هم هســتیم، به خوبی عمل کرده 

است .
قربانی افزود:حراست اســتانداری مرکزی کار بسیار 
سختی است و به همین دلیل مافی را باید خیلی همراهی 
و حمایت کرد و دیگر اینکه با توجه به آنکه مخلص االئمه 
اســتاندار مرکزی شــناخت کاملی به نیروهای اســتان 
ندارد وی میتواند در این بخش مکمل بســیار خوبی برای 

تصمیمات استاندار در انتصابات باشد.
شهردار سابق اراک با اشاره به انتصابات،گفت:در بعضی 
از انتصابات شاید استاندار میتوانست از افراد توانمندتری 
استفاده کند و در حال حاضر به مدیرانی جهادی و انقالبی 
نیازمندیم و از جوانان باید بسیار بیشتر از اینها در امور بهره 

ببریم.
وی ادامه داد:در خصوص بهنام نظری سرپرست معاونت 
سیاسی هم امیدوارم بتواند با استفاده از تجربیات دیگران، 
قاطع و شایسته عمل کند و یک سرو سامانی به این سیاست 

زدگیها بدهد.

قربانی همچنین اظهار داشــت:اگر بخواهم بعضی از 
مدیران توانمند را نام ببــرم میتوان به مدیر آب منطقه ای 
عزت اله آمره ای، یوسف عرفانی نســب مدیر آبفا،حمید 
انعامی مدیر راه و شهرســازی،دکتر سید محمد جمالیان 
ریاســت علوم پزشــکی، ســعید مال اســماعیلی مدیر 
اموراقتصاد و دارایی ، حســن میرزاخانی معاون اقتصادی 
استانداری،ابولقاســم آقازیارتی فرماندار فراهان،سعید 

میرنظامی مدیر استاندارد و….اشاره کرد.

عضو شورای شهر اراک:

عملکرد مدیر حراست استانداری قابل  قبول بوده  است
آزاد حکمت، مدیر مخابرات منطقه کردستان

اجرای بیش از ۸۳۰ پروژه مخابراتی در کردستان

خبرخبر

سامانه جستجوی شغل در اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

راه اندازی شد

ده اصــل  میــد محمــد زا تبریــز – ا
النجق،خبرنگارتوسعه ایرانی-سامانه جستجوی 
شغل با هدف اتصال سریع کارجویان و کارفرمایان 
در آذربایجان شرقی راه اندازی شد. دکتر حسین 
فتحی مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی از راه اندازی »سامانه جستجوی 
شغل« در این استان خبر داد. حسین فتحی هدف 
از راه اندازی این ســامانه را ارتقاء ســطح کیفی 
و کمی خدمــات کاریابی ها و اســتفاده بهینه از 
فناوری های نوین عنوان کرد و افزود: کارفرمایان 
برای تامین نیروی مورد نیاز خود می توانند با ثبت 
نام در سامانه جستجوی شغل به نشانی اینترنتی 
http://shoghl.mcls.gov.ir پس از بررسی 
و راستی آزمایی اطالعات کارفرمایی، به کاریابی 

های فعال کشور متصل شوند.
    

استاندار گلستان تاکید کرد؛

لزوم تسریع در روند راه اندازی 
منطقه آزاد اینچه برون گلستان 

گرگان –مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-استاندار گلستان در دیدار با دبیرشورایعالی 
مناطق آزاد گفت: منطقه آزاد اینچه برون گلستان از 
اهمیت باالیی برخوردار است و باید روند راه اندازی آن 
تسریع شود. علی محمد زنگانه گفت: جذب سرمایه 
گذاران داخلی و خارجی در منطقــه اینچه برون از 
اهمیت باالیی برخوردار اســت و رفــع موانع پیش 
روی راه اندازی منطقــه آزاد و حمایت از آن باید در 
دستور کار باشد. او گفت: یکپارچه سازی فعالیت ها 
و هماهنگــی اقدامات در حوزه های زیرســاختی و 
اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار اســت.زنگانه 
می گوید: خوشبختانه گلستان در راه اندازی مناطق 
تازه تاسیس نسبت به سایر مناطق جدیدالتأسیس 
کشور جلو تر است و مسئله ای در روند راه اندازی وجود 
ندارد.اینچه برون تنها گمرک زمینی و ریلی استان 
گلستان در بخش داشــلی برون از توابع شهرستان 

گنبدکاووس در مرز ایران و ترکمنستان واقع است.
    

طی 3 ماه پایانی سال ۱4۰۰ صورت گرفت؛

ثبت 1۰6 دیدار مردمی مدیرعامل 
شرکت گاز استان البرز 

کرج-اکبری،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان البرز در راستای 
ارتباط نزدیک و موثر مردم و مسؤولین و شناسایی 
درخواست ها و انتظارات مردمی، در سه ماه پایانی 
ســال گذشــته ۱۰۶ برنامه دیدار مردمی داشته 
است.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
البرز ، مدیرعامل این شــرکت عالوه بر دیدارهای 
حضوری، پاسخگوی ۲۵ پیام دریافتی از سامانه 
پیامکی ارتباط مستقیم با مدیرعامل بوده است.بر 
اساس این گزارش: در طول سال ۱۴۰۰ مدیرعامل 
این شرکت و جانشــین ایشــان، مطابق برنامه 
زمانبندی ابالغی ، پاسخگوی ۷۷ تماس واصله با 
سامانه سامد مرتبط با درخواست های گازرسانی و 
خدمات مشترکین و متقاضیان بوده اند.این گزارش 
می افزاید: دیدار چهره به چهره مردم و مسؤولین 
عالوه بر اطالع یابی از دیدگاه مردم، زمینه حفظ 
ارزش های نظام خدمت رسانی را فراهم می آورد.

الزم به ذکر است عالوه بر استقرار میز خدمت در 
ساختمان مرکزی و سایر ادارات تابعه شرکت گاز 
استان بصورت دائم و روزانه، مدیران و مسؤولین 
این شرکت در فرصت های پیش آمده و در مناسبت 
های مختلف، از جمله در حاشیه مراسم نماز جمعه، 
هفته دولت و مراســم دهه مبارک فجر، با برپایی 
میز خدمت حضوری پاسخگوی درخواست ها و 

مطالبات مردمی بوده اند.

استانها


