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 همدان-مریم قاسمی،خبرنگارتوسعه ایرانی-سخنگوی صنعت 
آب در استان همدان گفت: تا کنون ۳۸ حلقه چاه کشاورزی به شبکه 
آبرسانی شهر همدان متصل شده که از این تعداد ۲۸ حلقه وارد مدار 

بهره برداری و ۱۰ حلقه نیز در حال آماده سازی است.
حمید عزیزی متواضع  با اشاره به اینکه خط گذرگاه فرعی )بای 
پس( طرح آبرسانی همدان به ســرعت در حال اجرا است، افزود: 
عملیات اجرایی این طرح به طــول ۱۶ کیلومتر از ۹ روز پیش آغاز 
شده اســت و پیش بینی می شــود تا چند روز آینده عملیات لوله 

گذاری آن به پایان برسد.
وی با بیان اینکه عملیات لوله گذاری این طرح در محدوده شهر 
جورقان در حال اجرا است، اظهار داشت: تاکنون ۱۴.۵ کیلومتر از 
این خط حفاری، ۷.۶ کیلومتر لوله گذاری، ۱۲ کیلومتر تامین لوله 
شده اســت.عزیزی متواضع تصریح کرد: در حال حاضر نیروهای 

کاری در ۶ جبهه کاری به صورت شــبانه روزی مشغول به فعالیت 
هســتند و تالش می کنیم تا بر اســاس وعده ای که به مردم عزیز 
همدان داده شــده آب را در زمان تعیین شده به ایستگاه پمپاژ سد 

آبشینه برسانیم.
وی با اشاره به اینکه هشت حلقه چاه جدید در منطقه آق حصار 
برای تامین آب آشامیدنی همدان حفر شده است، خاطرنشان کرد: 
از این تعداد ۶ حلقه چاه به مدار آبرسانی همدان متصل شده است 
و یک حلقه چاه دیگر نیز فردا به شبکه آبرسانی همدان متصل می 

شود.
سخنگوی صنعت آب در استان همدان با اشاره به اینکه در شبانه 
روز گذشــته گزارشــی مبنی بر قطعی کامل آب در شهر همدان 
نداشــتیم، گفت: در این خصوص فقط کاهش فشار در شبکه برای 

مدیریت مصرف آب متناسب با برنامه قبلی در حال اعمال است.

  تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل 
ثبت اســناد و امالک آذربایجان شــرقی گفت: مهمترین 
راهبرد اداره کل ثبت اســناد و امالک کشور، توسعه سند 

رسمی و ثبیت مالکیت اشخاص است.
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان، محمد افخمی در مراســم صدور سند برای زمین 
های کشاورزی گفت: با هماهنگی و تعامل با سایر سازمانها 
و ارگانهای می توانیم اهداف مجموعه خود را محقق نموده 

و در راستای پیشرفت کشور قدم های استواری برداریم.
وی افزود: باید همه با هم با اقدامی جهادی در راستای 
سند دار کردن اراضی کشاورزی همکاری کنیم تا بتوانیم 

به این دستاورد مهم در عرصه کشاورزی دست یابیم.

افخمی اجرای قانون جامع حد نگار را نیازمند همکاری 
و تعامل سایر سازمانها و ارگانها دانسته و خاطر نشان کرد: 
در خصوص سند دار کردن اراضی کشاورزی، ضروریست تا 
در کنار سازمان جهاد کشاورزی و سایر ادارات تابعه اقدام 
نماییم و در بازدیدهایی که از برخی شهرســتانها داشتیم، 
همکاری مدیــران جهاد کشــاورزی بســیار تنگاتنگ و 
دلسوزانه دیدیم و در برخی شهرســتانها نیز که مشکالتی 
وجود دارد با هماهنگی بیشتر، روند اجرای طرح را تسریع 

خواهیم کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک آذربایجان شرقی برگزاری 
دوره های آموزش نقشه برداری را در روند اجرای این طرح 
دارای اهمیت دانسته و اظهار داشت: در حال حاضر ۸۰ نفر 

در این دوره آموزش خواهند دید و مجوز نقشه برداری اخذ 
می نمایند و در آینده ای نزدیک تعداد نیروی انســانی در 

حوزه نقشه برداری را به بیش از ۳۰۰ نفر خواهیم رساند.
وی پیش نیاز موفقیت در اجرای سند دار کردن اراضی 
را هماهنگی، تعامل و وجود یک برنامه عملیاتی دانســته و 
خاطر نشــان کرد: وجود یک برنامه عملیاتی یک انسجام 
راهبردی به اجرای طرح خواهد داد و به سازمان ها و ادارات 
شهرستانها کمک خواهد کرد عملکرد بهتری در این زمینه 
داشته باشند از ســوی دیگر البته عملکرد شهرستانها را به 
صورت مستمر ارزیابی خواهیم نمود و نتایج را در کارگروه 
اســتانی منعکس نموده و شهرســتانهایی کــه عملکرد 
مطلوبی نداشــتند باشــند باید در این خصوص پاسخگو 

باشند.
افخمی افزود: موفقیت آذربایجان شرقی در حدنگاری 
و تثبیت اراضی ملی اســتان نشان می دهد این ظرفیت در 
استان وجود دارد که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی 
و اداره امــور اراضی در خصوص ســند دار کــردن اراضی 

کشاورزی نیز عملکرد موفقی را رقم بزنیم

    سخنگوی صنعت آب در استان :

۳۸ حلقه چاه کشاورزی به شبکه آبرسانی همدان متصل شد

مدیرکل ثبت اسناد و امالک آذربایجان شرقی مطرح کرد؛

همکاری و تعامل همگانی در راستای سند دار کردن اراضی کشاورزی

خبر

- منــی مو یــم  مر - ن صفها ا
یرانی-رئیــس  خبرنگارتوســعه ا
اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان 
گفت: اجرای طرح صدور الکترونیک 
پروانه ســاختمانی بی شــک نتایج 
قابل توجهی برای شهر و شهروندان 
خواهد داشت و من نیز به عنوان یک 
شــهروند از اجرای این طرح رضایت 

دارم.
بیش از دو مــاه از آغــاز اجرای 
طرح »صــدور الکترونیکــی پروانه 
ســاختمانی« در مناطق پانزده گانه 
شهرداری اصفهان می گذرد. طرحی 
که از ابتدای تیرماه اجرایی شــد و بر 
اساس آن متقاضیان دریافت پروانه 
ســاختمانی می توانند در همه ایام 

هفته و در ۲۴ ساعت شــبانه روز از 
منزل وارد ســامانه مربوطه شوند و 
با ثبت درخواســت، اطالعات الزم 
در ارتباط با پــالک خود را دریافت و 
مبلغ عوارض ساخت وساز را در خانه 

مشاهده و پرداخت کنند.
اینکه این طرح چقدر توانســته 
در تســهیل روند ســاخت و ساز در 

شــهر اصفهان موثر باشــد، سوالی 
اســت که رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک اصفهان در پاسخ به آن گفت: 
طــرح صــدور الکترونیکــی پروانه 
ســاختمانی اقدام قابل توجهی در 
زمینه ساخت و ساز اســت که البته 
باید زیرساخت های آن فراهم باشد 
و ایرادات احتمالــی آن در کمترین 

زمان مرتفع شود.
رسول جهانگیری افزود: بی شک 
هرقدر بتوان رفت وآمــد مردم را در 
فضاهای اداری کمتــر و روند کارها 
را به صــورت غیرحضــوری تبدیل 
کرد، به دولت، مســئوالن و مردم و 
همچنین به  ســالمت روانی جامعه 

کمک خواهد شد.
عضو سابق شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشــاره به مزایای استفاده 
از ارائه خدمــات الکترونیک به  جای 
خدمات حضوری تأکید کرد: کشور 
ژاپن جمعیتی بیشــتر از ایران دارد، 
اما تعداد کارمنــدان آن حدود یک 
هفتم جمعیت کارمندان در کشــور 
ما اســت، چراکه فرآیند کارها کاماًل 
سیستماتیک اســت و خللی در ارائه 

خدمات ایجاد نمی شود.
او خاطرنشــان کــرد: حرکت به 
ســمت دولت الکترونیــک ثمرات 
زیادی را بــرای جامعه بــه ارمغان 
مــی آورد و صرفه جویــی زیادی در 
هزینه ها می کند و حتــی می تواند 
نوعی درآمد برای دولت به حســاب 

بیاید.
شــهرداری در ارائــه خدمــات 

الکترونیک موفق تر از سایرین است
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک 
اصفهان اذعان کرد: چون شهرداری 

ساختاری دارد که نه کاماًل خصوصی 
و نــه دولتــی اســت، می تواند در 
ارائه خدمــات الکترونیــک از همه 

دستگاه ها موفق تر باشد.
او با بیــان اینکه ارائــه خدمات 
الکترونیک منجر بــه جلب رضایت 
شــهروندان می شــود، بیــان کرد: 
اجرای طــرح صــدور الکترونیکی 
پروانه ســاختمانی بی شــک نتایج 
قابل توجهی برای شهر و شهروندان 
خواهد داشت و من نیز به عنوان یک 
شــهروند از اجرای این طرح رضایت 

دارم. 

رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک اصفهان گفت: اجرای 

طرح صدور الکترونیک 
پروانه ساختمانی بی شک 

نتایج قابل توجهی برای 
شهر و شهروندان خواهد 
داشت و من نیز به عنوان 

یک شهروند از اجرای این 
طرح رضایت دارم.

    ۳۱۸ پروژه صندوق کارآفرینی 
امید گلستان در هفته دولت 

افتتاح می شود

نــی،  ما محمدز ز  مهنــا - ن  گا گــر  
خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرعامل صندوق 
کارآفرینی امید گلستان گفت: بهره برداری 
از ۳۱۸ پــروژه مورد حمایت این موسســه 
مالی در اســتان همزمان با هفتــه دولت با 
ســرمایه گذاری ۸۵۰ میلیــون ریال ۳۷۶ 

فرصت شغلی ایجاد می کند.
رسول شــهرکی  اظهارداشت: از مجموع 
این اعتبــارات ۷۸۰ میلیارد ریال توســط 
این صندوق پرداخت شــده و بقیه توســط 

سرمایه گذاران تامین گردید.
وی خاطرنشــان کرد: از ابتدای فعالیت 
دولت ســیزدهم تاکنون هــزار و ۲۰۰ فقره 
تســهیالت به میزان هــزار و ۶۰۰ میلیارد 
ریال در قالب تسهیالت بند الف تبصره ۱۸، 
اشــتغال پایدار روســتایی و وجوه مردمی و 
سایر تفاهم نامه ها با دســتگاه های دیگر در 
حوزه های کشــاورزی، صنعت و  خدمات به 
متقاضیان گلســتانی پرداخت شد و نتیجه 
اجرای این طرح ها، هــزار و ۶۰۰ نفر صاحب 
شغل شدند. شهرکی ادامه داد: این صندوق 
بیشــتر از کســب و کارهای خرد و متوسط، 
خوداشــتغالزا و کارفرمایــی بــا پرداخت 
تســهیالت حمایــت می کنــد. مدیرعامل 
صندوق کارآفرینــی امید گلســتان ادامه 
داد: حداکثر میزان پرداخت این تســهیالت 
۴۰ میلیارد ریال با نرخ سود ۶ درصد و دوره 
بازپرداخت ۹ ساله اســت و دریافت کننده 
این تســهیالت باید به ازای هــر ۲ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال یک نفــر را بیمه کند.وی 
گفت: این صندوق سه اولویت برای پرداخت 
تسهیالت در روستاها در نظر گرفته که شامل 
صندوق های ُخرد محلی، فامیلی و خانوادگی 
و طرح های هر روستا یک محصول و روستای 

بدون بیکار است.
وی بیان کــرد: در خصوص صندوق های 
ُخرد محلــی، فامیلی و خانوادگی، بســیج 
ســازندگی به اعضای صندوق آموزش هایی 
در خصوص تولید، بسته بندی و فروش برخی 
محصوالت می دهد که به ازای هر نفر اشتغال 
از این بخش ۲ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال 

تسهیالت پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل صنــدوق کارآفرینــی امید 
گلســتان گفــت: همچنیــن در قالب طرح 
روســتای بدون بیکار تاکنــون ۱۳۳ فقره 
تســهیالت به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال در 

استان پرداخت شد.
       

استاندار یزد تاکید کرد؛
لزوم ایجاد شهرک سالمت یزد 

 به منظور کاهش ترافیک
 و نازیبایی شهر

یزد-خبرنگارتوســعه ایرانی- استاندار یزد 
ضمــن تبیین لزوم ایجاد شــهرک ســالمت 
در اســتان، اظهار کــرد: همــه مطب ها، هتل 
بیمارســتانها، تجهیــزات و داروخانه ها به این 
شهرک منتقل می شوند تا ترافیک داخل شهر 

و نازیبایی آن کمتر شود.
 »مهران فاطمی«  در نشست شورای توسعه 
گردشــگری اســتان یزد که به منظور ارائه و 
بررســی طرح گردشگری ســالمت و با حضور 
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شــورای 
اســالمی و اعضا در ســالن کوثر اســتانداری 
برگزار شد، حوزه گردشگری را حوزه ای وسیع 
و پرکار عنوان کرد و گفت: حل مشکالت حوزه 
گردشــگری که از بهترین فرصت های استان 
بوده و نیازمند پیگیری مداوم مسائل تا حصول 

نتیجه است.
وی در ادامــه با اشــاره به لــزوم همراهی 
همه بخش ها جهت تحقــق برنامه های حوزه 
گردشــگری اســتان، اظهار کرد: هر شاخه از 
حوزه گردشــگری، دارای دنیایی از موضوعات 
و مطالب اســت که بررســی، پیگیری و ایجاد 
هماهنگی هــای الزم جهت پیشــبرد آن ها در 

گرو برگزاری جلسات مستمر است.
استاندار افزود: بسیاری از مسائل و مطالبات 
متولیان حوزه گردشــگری اســتان، در داخل 
استان قابل حل است که برنامه ریزی های الزم 

حل و فصل آن ها انجام می  شود.
فاطمی، ارتباط سه بخش »گردشگری، هتل 
و بیمارســتان« را در دست خود استان دانست 
و بر تدوین مدل عملیاتی توســعه گردشگری 
سالمت اســتان و وظایف هر دستگاه، ذیل آن 

تاکید کرد.

استانها

 ایالم -اکرم چرخ انداز،خبرنگارتوســعه ایرانی-اتصال  
قطعه اول راه آهن محور ایالم به ایوان به شبکه ریلی کشور 
با حضور اســتاندار ایالم، معاون وزیر راه و شهرســازی و 
نمایندگان استان در مجلس شــورای اسالمی کلنگ زنی 

شد.
»حسن بهرام نیا« ،استاندار ایالم در این مراسم با تاکید 
بر اهمیت این پــروژه مهم به عنوان مطالبــه بحق مردم، 
تصریح نمود: امید است با تخصیص اعتبارات مناسبت به 
زودی شاهد افتتاح راه آهن ایالم و اتصال آن به شبکه ریلی 

کشور باشیم.
خادمی، معاون وزیر راه و شهرســازی نیز گفت: برنامه 
ریزی ملی برای برای اربعین و مســیرهای مواصالتی در 

مسیر اربعین در استان های منتهی به مرزها الزم است.
وی با بیان اینکه با اعتبارات اســتانی نمی شود شاهد 
تحول خوبی در عرصه راهسازی در استان های حوزه اربعین 
باشیم، افزود: مطالبه مردم به حق است و با پیگیری های 
اســتاندار ایالم و نمایندگان مجلس شورای اسالمی ۶۴۰ 
میلیارد تومان برای راه آهن ایالم اختصاص یافته اســت و 
دو پیمانکار برای آغاز ۱۷ کیلومتر در ایالم پای کار هستند.

علی اکبر بســطامی، نماینده ایالم در مجلس شورای 
اسالمی در این مراسم، به دیدار اخیر نمایندگان مجلس با 
رهبری اشاره و اظهار کرد: یکی از دغدغه های رهبر معظم 
انقالب اصالح ساختار بودجه بود و بر این موضوع نیز تاکید 
داشتند که در مجلس یازدهم اصالح ساختار نظام بودجه 

تصویب شد.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توزیع 
بودجه بر اساس ضریب محرومیت اظهار داشت: چنانچه 
طبق فرمایش معظم له، ضریب محرومیت در توزیع بودجه 
میان استان ها لحاظ شود، بسیاری از مشکالت استان های 

کمتر توسعه یافته نظیر ایالم رفع خواهد شد.
نماینده مردم ایالم در مجلس شــورای اسالمی افزود: 
جمعیت، مساحت و ضریب محرومیت سه فاکتور مهم در  
توزیع اعتبارات استانی بوده که از بین این سه مهم عادالنه 
ترین شاخصه  ضریب محرومیت  اســت که باید در توزیع 
و تزریق بودجه  برای ضریب محرومیت اســتان ها ســهم 

اعتباری بیشتری لحاظ شود.

     قطعه اول اتصال ایالم به شبکه ریلی کلنگ زنی شد

رئیس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

اجرای طرح صدور الکترونیک پروانه ساختمانی رضایت بخش است

با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی کشور؛

افتتاح فاز نخست ساختمان کتابخانه 
مرکزی خرم آباد

خرم آباد-خبرنگارتوســعه ایرانی- فاز نخست 
ساختمان کتابخانه مرکزی خرم آباد با حضور رئیس 

سازمان انرژی اتمی کشور افتتاح شد.
در ششــمین روز از هفته دولت طی مراسمی با 
حضور محمد اسالمی، معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان انرژی اتمی کشــور، فرهاد زیویار، استاندار 
لرستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و جمعی از 

مدیران ستادی و دستگاه های اجرایی لرستان امروز، هفتم شهریور فاز نخست ساختمان کتابخانه 
مرکزی خرم آباد افتتاح شد. فاز نخست ساختمان کتابخانه مرکزی خرم آباد با اعتباری بالغ بر ۳۸ 
میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۷۶۰۳ متر مربع و زیربنای همکف ۴۴۲۰ متر مربع احداث 
شده است. دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه خرم آباد، افتتاح پروژه های هفته دولت 
در شهرستان های خرم آباد، بروجرد، درود و ازنا از دیگر برنامه های سفر یک روزه رئیس سازمان 

انرژی اتمی ایران به لرستان است.


