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اراک –صادقی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-استاندار استان مرکزی و هیئت 
همراه از شرکت گاز این استان بازدید و از 
اقدامات شرکت گاز به منظور جلوگیری 

از قطعی گاز خانگی قدردانی کرد.
فرزاد مخلــص االئمه، اســتاندار 
مرکزی به همــراه میرزاخانی معاون 
هماهنگی اموراقتصادی استانداری و 

هیئت همراه ، جمشیدی مدیر پخش 
فرآورده های نفتی اســتان وحیدری 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
با حضور در جلســه ســتاد بحران این 
شرکت از شرکت گاز استان مرکزی و 
مرکز دیسپچینگ این شرکت بازدید 
کرد و از نزدیک در جریان آخرین روند 
مدیریت مصرف انرژی در اســتان قرار 

گرفت.
وی در ایــن بازدید، اظهــار کرد: 
تغییــرات اقلیمی و ورود هوای ســرد 
سیبری به کشورهای حوزه خلیج فارس، 
سرمای بی ســابقه ای را برای کشور به 
خصوص استان های شــمال شرق به 
ارمغان آورده است که با مدیریت انرژی 
توســط مصرف کنندگان گاز طبیعی 

کمک شایانی به استانهای شمالی کشور 
خواهد شد.

مخلص االئمه با بیان که در این بین 
قطع گاز ورودی از کشور ترکمنستان 
باعث شده تا استان های شمال شرق که 
انتهای شبکه گازرسانی کشور قرار دارند؛ 
با اُفت فشــار گاز مواجه شوند، تصریح 
کرد: تالش هــای وزارت نفت و وزارت 

نیرو برای مدیریــت مصرف موثر بوده؛ 
به طوری که تاکنون گاز بخش خانگی 
هیچ منطقه ای در کشور از سوی شرکت 

گاز قطع نشده است.
در این دیدار، محمدرضا سمیعی، 
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی 
با اشــاره به تاثیر مثبت کاهش ساعات 
کاری ادارات در کاهش میزان مصرف 
گاز، اظهار کرد: این تصمیــم در کنار 
اعمال محدودیت های بیشــتر برای 
صنایع و همراهی مردم موجب شده تا 
میزان قابل توجهــی در مصرف گاز در 

استان صرفه جویی گردد.
سمیعی با اشاره به افزایش مصرف 
گاز کشور در بخش های تجاری و خانگی 
نسبت به سال گذشته، تصریح کرد: در 
این بین بخش خانگی، تجاری و صنایع 
غیرعمده، سهم ۷۸ درصدی از مصرف 
گاز را به خود اختصاص داده اســت که 
این موضوع ضرورت توجیه و تبلیغات 
بیشتری را برای همراهی مردم جهت 
کاهش مصرف گاز در کشــور، ایجاب 

می کند.
محمدرضــا ســمیعی مدیرعامل 
شرکت گازاســتان مرکزی در ادامه به 
عملکرد این شــرکت در دوره ورود به 
فصل سرما واقدامات انجام شده توسط 
نیروهای مرتبط با ستاد بحران درسطح 
استان پرداخت و در خصوص نظارتها 

وبازدیدهــای به عمل آمــده درقالب 
پایش ادارات دولتی به صورت شــبانه 
روزی مطالبی را عنــوان نمود و از کلیه 
مشترکین گاز طبیعی درخواست نمود 
با صرفه جویــی در مصرف گازطبیعی 
این شــرکت را در پایداری شبکه های 

گازرسانی امداد نمایند.
شایان ذکر اســت درپایان جلسه، 
مخلص االئمه استاندار مرکزی و هیئت 
همراه وســمیعی مدیرعامل شرکت 
ضمــن بازدید از مرکز دیســپچینگ 
این شــرکت ،از نزدیک در جریان روند 
مدیریت مصرف وتوزیع گاز طبیعی در 
استان ومیزان فشار ورودی وخروجی 
و رصد لحظه ای ایستگاه های ورودی 
شهرهای اســتان و مراکز صنعتی قرار 

گرفتند.

قدردانی استاندار از اقدامات شرکت گاز استان مرکزی
خبرنگارتوسعه ایرانی-
استاندار استان مرکزی 
و هیئت همراه از شرکت 
گاز این استان بازدید و 

از اقدامات شرکت گاز به 
منظور جلوگیری از قطعی 

گاز خانگی قدردانی کرد.

 ســنندج –گالله فرهادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرعامل شرکت آبفا کردســتان گفت: در ایام دهه فجر 
امسال 23 پروژه آبرسانی روستایی با اعتبار 56.2 میلیارد 
تومان و 4 پروژه آبرســانی شــهری با اعتبار 100 میلیارد 

تومان در استان افتتاح خواهد شد.
مهندس محمد فرهاد  کشوری با بیان این مطلب اظهار 
کرد: در مجموع 3۸4 هزار نفر از مزایای اجرای این 2۷ طرح 

در استان بهره مند می شوند.
وی در ادامــه ایــن گفتگوی حضوری ضمن تشــریح 
مهمترین پروژه های در دست اجرای شرکت در دو بخش 

آب و فاضالب به مباحثی چون وضعیت اعتباری و مالی شرکت و همچنین ارتباط خوب و مناسب میان مسئوالن عالیرتبه 
استان و نمایندگان مجلس با شرکت آب و فاضالب با هدف پیشبرد برنامه های آبفا برای ارتقای خدمات رسانی به مردم 

اشاره نمود.
مدیرعامل شرکت آبفا کردستان خاطرنشان کرد: طی سالجاری در بخش آب حدود 44.۸۸ کیلومتر عملیات توسعه 
شبکه توزیع، 1۷.2 کیلومتر اصالح و بازسازی شــبکه توزیع، 20.2 کیلومتر اصالح و بازسازی خطوط انتقال آب در دو 

بخش شهری و روستایی انجام شده است.
در حوزه فاضالب نیز طی این مدت 66.5 میلیون مترمکعب فاضالب جمع آوری، 54 میلیون مترمکعب تصفیه، 11.5 
کیلومتر توسعه شبکه جمع آوری، 14.4 کیلومتر اصالح و بازسازی شــبکه جمع آوری و 0.۸ کیلومتر توسعه خطوط 

انتقال فاضالب انجام شده است.

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر بحران و 
پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان از ایمن سازی 50 ساختمان 

ناایمن در اصفهان خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، 
احمدرضا کیانی درخصوص اقدامات مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل شــهرداری اصفهان برای بررســی وضعیت ایمنی 
ســاختمان های شــهر گفت: کارگروه پایش ساختمان های 
بلندمرتبه و ناایمن شهر اصفهان از اواســط سال ۹6 با حضور 
ســه نفر از ســازمان نظام مهندســی اصفهــان و از اداره کل 
راه وشهرســازی، سازمان  آتش نشــانی، معاونت شهرسازی و 

معماری و مدیریت بحران شهرداری اصفهان هر کدام یک نفر تشکیل شده است.
او افزود: همچنین نماینده هر منطقه شهرداری در این کارگروه به نســبت محدوده بازدید از ساختمان ها حضور پیدا 

می کند.
او ادامه داد: این بازدیدها به صورت یک روز در هفته انجام می شد که تالش شده است به سه روز در هفته افزایش یابد تا 

سریع تر به موضوعات ساختمان های ناایمن رسیدگی شود.
مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان با بیان اینکه از سال ۹6 تاکنون حدود 430 ساختمان ناایمن شناسایی 
شده است، اعالم کرد: از اوایل امسال نیز شناسایی ها، پایش و ارزیابی ساختمان های ناایمن توسط کارگروه آغاز شده است 
و حدود 50 ساختمان در مناطق پانزده گانه شــهرداری اصفهان پایش و مکاتبات آن با منطقه مربوطه انجام شده تا ایراد 

ساختمان ها از طریق مسئوالن منطقه به مالک یا مالکان اعالم شود.

هشدار به مالکان 50 ساختمان ناایمن در اصفهان 27 پروژه آبرسانی   کردستان به بهره برداری می رسد

قزوین –مصطفی مرادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی اســتان قزوین گفت: در 10 ماهه 
امسال حدود 25 هزار شغل در استان قزوین ایجاد شده و قزوین 
از این نظر جایگاه هفتم میزان ایجاد اشتغال در کشور را کسب 

کرده است.
 عین اهلل کشاورز ترک در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و 
سرمایه گذاری استان قزوین که در سالن جلسات شهیدسلیمانی 
اســتانداری قزوین برگزار شد، با اشــاره به آخرین عملکرد 
دستگاه های اجرایی استان در حوزه اشتغال اظهار داشت: در 10 
ماهه سال جاری 24 هزار و ۹۸1 شغل از سوی 23 دستگاه اجرایی 
در سامانه رصد اشتغال ما به ثبت رسیده و بنابراین تاکنون ۸6.5 
درصد از تحقق اشتغال سال 1401 در استان محقق شده است. 
وی اضافه کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی 
و کمیته امداد امام خمینی)ره( 3 دستگاه برتر ما از نظر تعداد 
اشتغال ایجادشده هستند که به ترتیب ۷ هزار و ۹36، 5 هزار 
و 30 هزار شغل در 10 ماهه امســال در استان قزوین به وجود 
آورده اند. در این زمینه شرکت گاز با ایجاد 62 شغل و اداره کل 
ارتباطات و فناوری اطالعات با ایجاد 33 شغل بدترین عملکرد 
را در بین دستگاه های اجرایی دارند. کشــاورز ترک ادامه داد: 
البته برخی دستگاه ها از جمله اداره کل راه و شهرسازی استان 
قزوین در مورد ثبت اشتغال ایجادشده در کارگاه های خود به 
ویژه کارگاه های طرح نهضت ملی مسکن و اقدام ملی کم کاری 
و کوتاهی کرده اند که اگر این اتفاق می افتاد، امروز میزان تحقق 
اشتغال استان قزوین به بیش از 100 درصد هم رسیده بود. وی 
یادآور شد: با توجه به تولید حدود 25 هزار شغل در استان قزوین 
طی 10 ماهه امسال در حال حاضر استان قزوین از نظر میزان 

اشتغال ایجاد شده رتبه ۷ کشور در سامانه ملی رصد اشتغال 
را دارد. مدیرکل کار و تعاون استان قزوین در بخش دیگری از 
صحبت های خود با اشاره به وضعیت اعطای تسهیالت توسعه 
اشتغال روستایی و عشایری گفت: به تازگی ۸ رسته  پوشاک، 
کفش و مصنوعات چرمی، مبلمان و مصنوعات چوبی، فرش 
دستباف و دست بافته ها، مکانیزاســیون کشاورزی، فرآوری 
محصوالت معدنی کوچک مقیاس، بازیافت و صنایع دستی جزو 
رسته های اولویت دار بخش صنعت برای پرداخت تسهیالت 
روستایی قرار گرفته اند. کشاورز ترک افزود: همچنین رسته های 
گیاهان دارویی، پرورش دام، پرورش زنبور عســل، شیالت و 
آبزیان، محصوالت گلخانه ای و بســته بندی میوه و خشکبار 
صادراتی به عنوان 6 رســته اولویت دار بخش کشاورزی برای 
دریافت توسعه اشتغال روستایی و عشایری معرفی شده اند که 
باید سازمان های جهاد کشاورزی و صمت برای دریافت طرح ها 
و پرداخت تسهیالت به روستاییان در این 2 بخش اقدام جدی 

داشته باشند.

اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
عملیات اجرایی احداث دفتــر نمایندگی اتاق بازرگانی 
اصفهان در شهرســتان های خوانسار، چادگان، فریدن، 

فریدون شهر و بوئین میاندشت صورت گرفت.
به گزارش روابــط عمومی اتــاق بازرگانی اصفهان، 
رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان در این مراســم 
با تبریک حلول ماه رجب اظهار داشت: ایجاد این دفاتر، 
گام بلندی از ســوی اتاق بازرگانــی اصفهان در جهت 
توزیــع عادالنه امکانــات و تمرکززدایی برای توســعه 
اقتصادی و توســعه پایدار تمام شهرستان های استان 

است.
مسعود گلشــیرازی افزود: امیدوارم با بهره برداری 
از ســاختمان دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی اصفهان در 
شهرستان های خوانسار، چادگان، فریدن، فریدون شهر 
و بوئین میاندشــت و توســعه فعالیت های زیرساختی 
اتاق بازرگانی، شاهد انســجام بیشتر فعاالن اقتصادی و 
پرورش نیروهای جوان و مستعد کارآفرین برای حضور 
در بازار کسب وکار شهرستان، استان و کشور و شکوفایی 

اقتصاد اصفهان و ایران باشیم.
وی با اشاره به ایجاد پنج دفتر منطقه ای از سوی اتاق 
بازرگانــی اصفهان که هرکدام چند شهرســتان مجاور 
خود را پوشش می دهد، ادامه داد: پیگیری های فعاالن 
اقتصادی خوانســار موجب دلگرمی ما شد و جا دارد از 
تالش های مدیران جهادی این شهرســتان نیز به دلیل 

داشتن این همت و بینش تشکر  کنم. 
رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهان گفــت: آموزش  

و برگــزاری دوره هــای کارآفرینی جهت کــودکان، 
نوجوانان و جوانان با ایجاد مرکز توســعه کســب وکار 
یکی از رســالت های اتاق اصفهان در دوره نهم بود و به 
پشتوانه ســازی نیروهای جوان کارآزموده برای اقتصاد 
و صنعت استان اقدام شــد. همچنین بسط این دوره ها 
و آموزش ها با همکاری مراکز فرهنگی در سطح استان 
عملیاتی شده اســت که این اقدام، بستر افزایش عدالت 
آموزشــی در حوزه کســب وکار و شناســایی نخبگان 
را فراهم می کنــد. عباســعلی علیخاصــی، فرماندار 
شهرستان خوانسار نیز در این مراســم ابراز امیدواری 
کرد با مســاعدت و برنامه ریزی های خوب اتاق اصفهان 
و همراهی دســتگاه های این شهرســتان، شاهد ایجاد 
ظرفیت مناســب اقتصادی بــا بهره بــرداری از دفتر 
نمایندگی اتــاق بازرگانی اصفهان در شهرســتان های 
خوانســار، چادگان، فریــدن، فریدون شــهر و بوئین 

میاندشت ظرف یک سال آینده باشیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان اعالم کرد؛

 احداث دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی  در چند شهر اصفهان
طی 10 ماه نخست سال جاری:

25 هزار شغل در قزوین ایجاد شد

خبرخبر

 راه اندازی دستگاه 
اسپکت سیتی  در مرکز قلب 
مازندران تا پایان سال جاری

ساری -خبرنگارتوسعه ایرانی-در بازدید نماینده 
مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسالمی و 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بخش های 
مختلف مرکز قلب مازندران بر تسریع در راه اندازی 
دستگاه های سیتی آنژیو و اسپکت سیتی در مرکز 

قلب مازندران تاکید شد.
دکتر فرهاد غالمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در بازدید از مرکز قلب مازندران و بخش 
استقرار دستگاه اسپکت سیتی این مرکز با تاکید 
بر اینکه مرکز قلب مازندران نه تنها به مردم استان 
بلکه به بیماران اســتان های همجوار نیز خدمات 
ارائه می دهد افزود: این مرکز باید به صورت کامل 
تجهیز گردد و در این راستا به کمک خیرین نیازمند 

هستیم.
دکتر غالمی تاکید کرد؛ مرکز قلب مازندران به 
یک ساختمان متمرکز و مجهز نیازمند است و در 
صورتی که خیرین، زمین الزم را در اختیار دانشگاه 
علوم پزشکی مازندارن قرار دهند، جهت ساخت 
و تجهیز بیمارستان جایگزین پیگیری های الزم 
انجام خواهد شد. رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
مازندران ضمن موافقــت با تخصیص اعتبار مورد 
نیاز جهت نصب دستگاه سی تی آنژیو و اسپکت سی 
تی به مرکز قلب مازندران، از تالش های پزشکان، 
پرستاران، مدیران و کارکنان مرکز قلب مازندران 

تقدیر کرد.
دکتر بابایی نماینده مردم ساری و میاندرود در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به انجام پیگیری 
های الزم جهت تحویل دستگاه سی تی آنژیو 256 
اســالیس به مرکز قلب مازندران در تماس با وزیر 
بهداشــت و معاونین وی خواستار پیگیری موارد 
مطروحه در بازدید مشترک با رئیس دانشگاه علوم 

پزشکی مازندران شد.
گفتنی است مرکز قلب مازندران بعنوان تنها 
مرکز تخصصی قلب در استان با 220 تخت مصوب 
و 1۷6 تخت فعال، دارای بخش های جراحی قلب، 
 ICU ، CICU ، آنژیوگرافی اسکن هســته ای

CCU و دیگر بخش های پاراکلینیکی می باشد .
گفتنی اســت در این بازدید که 4 ســاعت به 
طول انجامید از بخشهای آنژیوگرافی، اتاق عمل ، 
اورژانس ، بخش های بستری و محل نصب دستگاه 
های سیتی آنژیو و اسپک سیتی بازدید و از نزدیک 

در جریان اقدامات مرکز قرارگرفتند .

استاندار گلستان:
 هدف ما تقویت ارتباطات 

در حوزه تعاونی های مرزی  
واردات و صادرات کاال است

 گرگان –آذری،خبرنگارتوسعه ایرانی-استاندار 
گلستان با بیان اینکه به عنوان یک استان مرزنشین 
باید از مواهب این حوزه بهره مند شویم، گفت: هدف 
ما تقویت ارتباطات در حــوزه تعاونی های مرزی، 
واردات و صادرات کاال است.علی محمد زنگانه در 
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
استانداری گلستان اظهار کرد: جلسات کمیته های 
ذیل کمیســیون قاچاق کاال و ارز باید مورد توجه 
قرار گیرد و دســتگاه های ذی ربط باید براساس 
دســتورالعمل اقدام به برگزاری جلسات کنند تا 
ارزیابی خوبی از عملکرد دبیرخانه و کمیسیون ها 

داشته باشیم.
 استاندار گلستان تاکید کرد: گرچه دو دستگاه 
اجرایی جهاد کشــاورزی و دانشگاه علوم پزشکی 
گلستان اذعان کردند که ثبت ســفارش ارز برای 
واردات ماشین آالت واحدهای صنعتی و تولیدی 
و مواد اولیه موردنیاز تولید از طریق وزارتخانه انجام 
می شود و استان نقشی در آن ندارد ولی این مسئله 
به معنای عدم کنترل و نظارت این دســتگاه ها در 

تامین ارز نیست.
زنگانه به خأل اطالعاتی در بخش ثبت سفارش و 
بازگشت ارز اشاره کرد و افزود: باید در این خصوص 
به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز مکاتباتی 
انجام شود تا فرایندهای مربوط به این حوزه تحت 
کنترل استانی هم قرار گیرد. وی با اشاره به اصالح 
قانون در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت و چوب گفت: 
با اصالح و بازنگری که در قانون چوب و ســوخت 
انجام شده ابزار قوی تری برای برخورد وجود دارد، 
35 درصد پرونده هــای تعزیرات مربوط به قاچاق 
چوب است و هر چقدر با استفاده از ظرفیت قانون 
قاطعانه تر برخورد کنیم قاچــاق چوب به حداقل 
می رسد.استاندار گلستان بر لزوم استفاده از ظرفیت 
مرزنشینان گلستان برای توسعه و پیشرفت استان 
را ضروری خواند و تصریح کــرد: هدف ما تقویت 
ارتباطات در حوزه تعاونی های مــرزی، واردات و 
صادرات کاال است، ما یک استان مرزنشین هستیم و 

باید از مواهب این حوزه بهره مند شویم.

استانها

    


