خبر

افزایش حجم آب شرب و بهسازی خطوط و شبکه آبرسانی روستای فیروز بهرام

این خبر را مدیر امور آبفای شهرســتان اسالمشــهر اعالم کرد و گفت :در راستای تغییر و تحوالت اخیر و واگذاری خدمات
آبرسانی روستاها به آبفای شهری تعداد  21روستا تحت پوشش حوزه آبفای شهرستان اسالمشهر قرار گرفته است  .و با توجه
به وجود شــبکه و انشعابات قدیمی و فرسوده با قطر پایین  ،حجم پایین آب تولیدی و ساخت و ساز و توسعه حوزه روستایی
در اغلب روســتاها مشکالتی را در این زمینه بهمراه دارد که در این خصوص و تاکیدات جناب آقای مهندس لدنی نژاد مدیر
کمی و کیفی
عامل محترم شــرکت عملیات بهسازی شبکه ها  ،اجرای خطوط توزیع و توسعه شبکه و افزایش دبی و ارتقاء ّ
آب آشــامیدنی روســتاها با رعایت استانداردهای الزم در دستور کار قرار گرفته و مطابق اولویت بندی صورت گرفته در حال
انجام می باشد .
شفا نظر پور ضمن تشریح پروژه انجام شده در این خصوص در روستای فیروز بهرام یاد آور شد  :به منظور افزایش حجم آب
شــرب و بهسازی شــبکه آبرسانی روستای فیروز بهرام طی چند ماه اخیر و با انجام عملیاتی شامل اجرای خط اضطراری به
طول  200متر و انتقال آب استحصالی از یک حلقه چاه در محل تصفیه خانه فیروز بهرام به روستا  ،اصالح خطوط و شبکه
آبرسانی روستا به طول  900متر  ،بازدید و بهسازی انشعابات و کنتورها و رفع معایب و همچنین محصور سازی و دیوار کشی چاه آب شرب اصلی روستا با صرف هزینه
های الزم از محل اعتبارات جاری و داخلی در فیروز بهرام بوده است .
مهندس نظرپور خاطر نشان کرد  :این عملیاتها مطابق برنامه و اولویت بندیهای صورت گرفته طی سالجاری و از اویل تحویل گیری روستاها در  8روستا صورت گرفته
و به منظور استاندارد سازی تاسیسات و خدمات آبرسانی مطلوب در الباقی روستاها نیز انجام می پذیرد .
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با حضور معاون اول رئیس جمهور و برای اولین بار در کشور

مدال افتخار ملی صادرات به ذوب آهن
اصفهانرسید

کیان کربالیی قهرمانی

آغاز عملیات اجرایی پروژه کمربند سبز
از تعهدات شرکت پاالیش گاز پارسیان
و وزارت نفت در راستای مسئولیت های
اجتماعی در شهرستان مهر

عملیات اجرايي کمربند ســبز در شهرستان مهر با حضور معاون فرماندار،
مدیران شهرستان ،اعضای شورای شهر و سرپرست شرکت پاالیش گاز
پارسیان آغاز شد.
بابایی سرپرســت شرکت پاالیش گاز پارسیان در این مراسم گفت :پروژه
های مسئولیت های اجتماعی بر اساس مفاد نظامنامه ابالغي وزارت نفت،
وقتی در مناطق نفت خیز یا گاز خیز کشــور تعریف و تصويب می شود،
اجــرای آن پروژه را به نهادهای اســتانی و محلی در حوزه های مختلف
واگذار می کنند.
تصمیم داریم به کمک منطقه و با محوریت فرمانداری ،انشااهلل پروژه های
مناسبی در حوزه های مختلف فرهنگی ،زیست محیطی ،عمرانی و مسائل
آموزشی و بهداشتی تعریف کنیم و پس از گرفتن مصوبه آنها و تأمین اعتبار
و پيگيري اجرای به موقع پــروژه ها از نظر کمی و کیفی ،کاری کنیم تا
مجموعه وزارت نفت اهتمام بیشــتری در رابطه با تخصيص بودجه ها به
شهرستان داشته باشد.
هزینــه ای که بــه این طرح اختصاص یافته  50میلیارد ریال می باشــد
و ســاخت این پروژه کمربند ســبز  200هکتاري است که تحت نظارت
شهرداري انجام خواهد شد و شامل دو بخش بیولوژیکی یا کاشت درختان
و بخش دیگر ساخت سازه می باشد که با احداث بخش سازه ای سیالب
ها نیز تا حدودي زيادي مهار خواهد شد.
که از محل تعهدات شرکت پاالیش گاز پارسیان در راستای مسئولیت های
اجتماعی در شهرستان مهر پرداخت خواهد شد.

در آیین تجلیل از صادرکنندگان کشوری،
ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها مدال آور
ملی صادرکنندگان سال  ( ۱۳۹۹باالترین
نشان صادرات کشــور) انتخاب و منصور
یزدی زاده مدیرعامل این شــرکت  ،لوح
و تندیس ویژه این مراســم را از اســحاق
جهانگیــری معــاون اول رئیس جمهور و
علیرضا رزم حســینی وزیر صنعت معدن
و تجــارت  22دی مــاه در اتاق بازرگانی
صنایع و معادن کشــاورزی ایران دریافت
نمــود .منصــور یــزدی زاده در گفتگو با
خبرنگار ما ضمن تبریک کسب این توفیق
ارزشمند به تمامی تالشگران ذوبآهن و
مجموعه فوالد کشور ،عوامل انتخاب این
شرکت را بدین شرح بیان نمود:
تداوم رشــد صــادرات  ،افزایــش تعداد
بازارهــای هــدف صادراتــی  ،افزایــش
صادرات محصوالت فوالدی به کشورهای
منطقه ،آفریقایی  ،آســیای جنوب شرقی
 ،حفظ کیفیت برتر محصوالت ،برگشــت
بالــغ بر  %100ارز حاصــل از صادرات به
چرخه اقتصادی کشــور  ،ثبت جهانی برند
و لوگوی ذوب آهن اصفهان ESCO ،
ZOBESCO
مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به رشد تولید

انسجام بیشتر سیستم اداری با گزینش
نیروهای متعهد و کارآمد

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی در آیین تجلیل از مسئول و کارشناسان
گزینش این اداره کل که به مناســبت روز صدور دستور امام خمینی(ره)
مبنی بر تشکیل نهاد گزینش کشور صورت گرفت ،با قدردانی از خدمات
شایسته و تالشهای ارزشــمند همکاران در راستای بهکارگیری نیروی
انســانی متعهد ،کارآمد و تأثیرگذار اظهار داشت :این امر سهم عمدهای در
موفقیت و دستیابی به اهداف و سیاستهای نهادهای خدمت رسان از
جمله سازمان بهزیستی برعهده دارد.
دکتر صحاف در این آیین ضمن تاکید بر تالش در راستای شایسته ساالری
و انتصاب افراد شایسته جهت رسیدگی به امور جامعه هدف تحت پوشش
در این اداره کل ابراز داشت :نیروهای متخصص و متعهد همواره با در نظر
گرفتن رضایت پروردگار وظایف خویش را به نحو احسن انجام می دهند و
گامی عملی در راستای افزایش رضایتمندی مردم و مخاطبان بر می دارند.
وی ارتقاء ســطح کیفی خدمات در حال ارائه را مستلزم فعالیت نیروهای
متعهد و مستعد دانسته و اظهار داشت :دفتر گزینش یکی از واحد های موثر
در تحقق این امر می باشد و نقش غیر قابل انکار مسئول و کارشناسان این
حوزه مشهود می باشد.

زلزله  4/2ریشتری در حوالی
سفیدسنگ فریمان خسارتی نداشت

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی گفت  :زلزله  2/4ریشتری
ساعت  57/22شــب گذشته در سفید سنگ  ،هیچگونه خسارت جانی و
مالی نداشت
به گــزارش روابط عمومــی جمعیت هــال احمر خراســان رضوی ،
دکترسیدمجتبی احمدی مدیرعامل هالل احمر خراسان رضوی گفت  :در
پی وقوع این زلزله  8 ،تیم ارزیاب هالل احمر به تعداد  36نفر اعم از پرسنل
امدادی و نجاتگر از فریمان و تربت جام به محل حادثه در  13روستایی که
شدت حادثه بیشتر احساس شده بود ،اعزام شدند
وی اضافه کرد  :در پی وقوع این زلزله امدادگران هالل احمر در شهرهای
مشهد  ،سرخس و تایباد نیز در وضعیت اماده باش قرار گرفتند.
به گفته مدیرعامل هالل احمر خراســان رضوی  ،خوشبختانه این زلزله
هیچگونه خســارت جانی و مالی جدی در بر نداشت هرچند طبق اعالم
اورژانس گویا سه نفر در حین ترک محل و بر اثر استرس دچار مصدومیت
شدند

ضرورت توسعه خدمات شهری در مناطق
حاشیهای خرمآباد

شهردار خرمآباد بر ضرورت اجرای طرحهای عمرانی و فرهنگی در مناطق
حاشیهای و کمتر برخوردار این شهر تاکید کرد.
محمد شریفیمقدم در جلسه دیدار اعضای شورای اسالمی شهر ،شهردار
و معاونان شــهردار خرمآباد با نماینده مردم این شــهر در مجلس شورای
اســامی با اشاره به تهاتر  ۴۵میلیارد ریالی شهرداری این شهر با قرارگاه
خاتماالنبیاء ،اظهار کرد :با توجه به اینکه در ســال  ۱۴۰۰هم منابع مالی
بند (و) را خواهیم داشت ،بنابراین ضرورت دارد تا نمایندگان و شورای شهر
اجرای پروژههای شهری را آغاز کنند.
وی ادامــه داد :پیگیری امور مرتبــط با ابنیه غیر تاریخی در حال تخریب
پــادگان  ،۰۷اجــرای فاز دوم تعریض خیابان انقالب با مشــارکت بانک
پاســارگاد و تهاتر برای برجهای دوقلو که به شــهرداری واگذار شــده از
پروژههای شهری در دست اقدام شهرداری خرمآباد است.
وی افزود :خوشبختانه رویکرد دو سال اخیر شورای اسالمی شهر در زمینه
اجرای طرحهای فرهنگی در مناطق کمتر توسعه یافته بر احداث سراهای
محله بوده قرار گرفته است ،لذا در این مناطق زمینهای بالاستفادهای وجود
دارد که اگر مســئوالن سازمان ورزش و جوانان همکاری کنند میتوانیم
برای رونق ورزشهای همگانی طرحهای مشترک را اجرا کنیم.
شــهردار خرمآباد گفت :اجرای طرحهای بازآفرینی شهری در استانهای
دیگر موفق بوده اســت ،اما ،در خرمآباد در این بافت فرسوده و بافتهای
حاشیهنشین با مشکالتی چون تأمین آسفالت ،توسعه فضای سبز و تملک
اراضی مواجه هستیم.
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محصوالت ســاختمانی در کشــور گفت
 :ذوب آهــن اصفهان دو هــدف عمده را
مد نظر دارد که شــامل تولید محصوالت
صنعتــی جدید از جمله تولیــد ریل ملی
و توســعه شبکه ریلی کشــور و همچنین
توســعه بازارهای صادراتی می باشد که
تمامی تالشگران ذوب آهن در دستیابی به
این دو هدف  ،نقش آفرین اصلی هســتند
و در حال حاضر نیز صــادرات ریل که تا
سال گذشته واردکننده آن بودیم آغاز شده
است .
وی در خصــوص موانع توســعه صادرات
گفــت  :در این خصوص بــا چالش هایی
مواجه هســتیم که مربوط به تحریم های
ظالمانه استکبار و بعضا نیز برخی مشکالت
داخلی هســتیم که به لطف خدا امید است
با همت و همدلی همه مسئولین این موانع
برطرف گردد و رشد و شکوفایی اقتصادی
و اقتدار بیش از پیش ایران اســامی را در
عرصه های جهانی شاهد باشیم .
این شــرکت تاکنون هفت بار در سالهای
-1392 -1391 -1388 -1385 -1380
1397-1395صادرکننده نمونه ملی کشور
و در ســال  1393نیــز صادرکننده ممتاز
کشور شده بود.

فرماندار رشت خبر داد:

دهکده ورزشی در رشت راه اندازی می شود

رشت ســمیه جوان -فرماندار رشــت با بیان اینکه با تالش همه
متولیان چندین کار ماندگار برای شهرستان رشت در حال پیگیری
و انجام اســت ،گفت :در همین راستا دهکده ورزشی استان گیالن
با قابلیت میزبانی از تیم های ملی و بین المللی در شهرستان رشت
راه اندازی می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرمانداری شهرستان رشت؛ مهندس
علی فتح اللهی در نشست با جمعی از نخبگان شهرستان رشت که با
محوریت مسائل و مشکالت این شهرستان برگزار شد با بیان اینکه
یکی از فلسفه های وجودی انسان در خلقت ،انجام کارهای شاخص
در طول دوران زندگی اســت ،اظهار داشت :خداوند از روح خویش
در انســان خاکی دمید ،از این رو ما به عنوان اشرف مخلوقات ،باید
متفاوت عمل کرده و بیندیشیم و در راه خدمت به خلق از یکدیگر
پیشی بگیریم.
فرماندار شهرستان رشت ،خوب بودن و مفید بودن را از شروط بارز
انســانیت خواند و تصریح کرد :انســان ها در زندگی به تفکرات و
باورهای هم نوعان خویش در مســیر یافتن حقیقت و راه درست
زندگی ،نیازمندند و این گونه نیســت که کسی بتواند به تنهایی و
بدون نیاز به خرد جمعی از عهده تمامی مسائل و مشکالت زندگی
بربیاید.
مقام عالی دولت در مرکز استان ،یکایک انسان ها را در قبال جامعه
و افراد آن مسئول خواند و بیان کرد :اگر هر شخصی به وظیفه ذاتی
و مسئولیت های اجتماعی خویش به درستی عمل کند ،آن جامعه
هیچ گاه به سوی انحطاط و سرنگونی نخواهد رفت.
وی با اشــاره به اینکه در چند ماهه اخیر ،شش کار بزرگ از سوی
تیمی متشکل از نمایندگان ،فرمانداری ،شهرداری ،شورای شهر و
دیگر دســتگاه های ذیربط رقم خورد ،اظهار داشــت :طرح احداث
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بیمارستان جامع ،سد عزیز کیان ،دهکده ورزشی و راه اندازی تراموا
از این موارد می باشد.
مهندس فتح الهی با اشــاره به اینکه گیالن از معدود استان هایی
است که فاقد بیمارستان جامع می باشد ،بیان کرد :شناسایی محل
احداث و کارشناسی های الزم در خصوص ساخت این بیمارستان،
ظرف مدت دو ماه به انجام رســیده و با یاری خداوند با تخصیص
بودجه در ســال آینده ،روند احداث این بیمارستان به سرعت طی
خواهد شد.فرماندار شهرستان رشت ،در خصوص احداث سد عزیز
کیان ،توضیح داد :این سد توانایی تجمیع ۱۰میلیون متر مکعب آب
را داشــته و می تواند به تامین آب کشاورزی ،آب شرب و شهرک
صنعتی کمک نموده و از ســویی دیگر عاملی برای ابقای رودخانه
های این شهرستان نیز باشد.
وی در خصوص ایده احداث دهکده ورزشــی ،بیان کرد :طراحی و
مقدمات اولیه کار در این خصوص انجام شــده و در صورت تامین
اعتبار برای این پروژه ،یک مجموعه فراملی جهت برگزاری اردوهای

ورزشی ورزشکاران داخلی و خارجی ،ساخته خواهد شد.
مهندس فتح اللهی با تاکید بر این موضوع که شهر رشت همواره در
بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی پیشرو و جزو اولین ها بوده
است ،خاطرنشان کرد :در خصوص راه اندازی تراموا نیز اقدامات اولیه
این کار انجام شــده و تصمیم نهایی در کمیسیون ماده  ۲۳در این
خصوص گرفته خواهد شد.
فرماندار شهرستان رشت تاالب عینک را به عنوان یکی از ظرفیت
های فوق العاده شــهر رشت دانســت که متاسفانه تاکنون مغفول
واقع شده است و تصریح کرد :خوشبختانه با سفر اخیر معاون وزیر
راه و شهرســازی ،اقدامات خوبی در جهت تخصیص اعتبار جهت
ســاماندهی و احیای این تاالب در حال انجام اســت که با اجرایی
شدن این طرح ،تاالب عینک می تواند به عنوان پیست قایقرانی نیز
مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی ســاخت یک مجموعه بزرگ فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی در
مسیر رشــت به خمام را از دیگر پروژه های بزرگ در حال اجرا در
شهرســتان عنوان کرد و افزود :این مجموعه با ظرفیت اشتغال ۳
هزار نفر با سرمایه گذاری بخش خصوصی با مبلغی بالغ بر  ۴هزار
و پانصد میلیارد تومان در مرحله ســاخت بوده و در آینده نزدیک به
بهره برداری خواهد رسید.
مهندس فتح اللهی با ابراز خوشــحالی از بابت ثبت شهر رشت به
عنوان شهر ملی ” رشتی دوزی” به عنوان یکی از هنرهای صنایع
دستی خاص شهرستان رشت ،بیان کرد:با وجود مشکالت موجود،
بــا پیگیری ها و همت هنرمندان و مســئولین از چندین ماه ،قبل
نســبت به این موضوع اقدام نمودند و توانستند این هنر زیبا را به
عنوان صنایع دســتی و مردمان این خطه از میهن اســامی مان،
به ثبت رسانند.

نصب 5کیلومتر نیوجرسی در محور مهران به دهلران

مدیرکل راهداری و حمل ونقــل جاده ای ایالم از نصب
نیوجرســی در محور مهران به دهلــران خبر داد و گفت:
این پروژه در خصوص ارتقای ایمنی مسافران و رانندگان
در این مسیر انجام شــد.نوراهلل دلخواه با بیان این مطلب
افزود  :به منظــور ارتقاء ایمنی و کاهش حوادث جاده ای
 5کیلومتر نیوجرســی با اعتبــاری بالغ بر  25میلیارد ریال
در محور مهران به دهلران محدوده تقاطع آذر تا شــهرک
اســامیه انجام شده اســت.وی به تأثیر مثبت اقدامات
ایمنســازی راه ها در کاهش ســوانح رانندگی اشاره کرد
وگفت :ایمن ســازی راههای مواصالتی خصوصا نصب
نیوجرســی موجب کاهش چشــمگیر حوادث ترافیکی و
تصادفات جادهای میشــود.دلخواه عنوان کرد :این محور
به دلیــل چهار تقاطع مهم و پرترافیــک یکی از نقاط پر
حادثه شهرستان مهران بود که هرساله شاهد تلفات جانی
و مالــی زیــادی در این محور بودیم که بــا اجرای طرح
جداســازی مســیر حوادث جاده ای به شکل چشمگیری
کاهش داشته اســت.دلخواه شانه سازی ،لکه گیری ،خط

کشــی ،نصب تابلو و عالئم راهنمایی را از دیگر اقدامات
زودبازده این دســتگاه اجرایی عنــوان و گفت :اداره کل
راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان ایالم با تمام توان
اجرایــی خود در جهــت ارتقا ایمنی حمــل و نقل گام بر
میدارد.
مدیــرکل راهــداری و حمــل ونقل جاده ای اســام به
شناسایی  54نقطه پرحادثه در جاده های ایالم اشاره کرد
و گفــت :اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم
با هماهنگی دســتگاه های مرتبط از جمله پلیس راه و با
تحلیل داده های آماری اقدام به شناســایی نقاط پرحادثه
محورها کرده و به منظور ایمن ســازی این نقاط کارهای
مختلفی را در دســتور کار قرار داده است.وی افزود :ایمن
ســازی جادههای استان و تداوم حذف نقاط حادثه خیز در
جادههــای اصلی و فرعی برای کاهــش تصادفات و آمار
فوتی ضروری و نقش موثری دارد ،امیدواریم با تخصیص
بــه موقع اعتبارات بتوانیم  ۶۸نقطه حادثه خیز شناســایی
شــده دیگر را اصالح و ایمن سازی کنیم.دلخواه با اشاره

بــه اقدامات ایــن اداره کل در زمینه افزایــش ایمنی در
ناوگان حمــل و نقل عمومی و کاهــش تصادفات تاکید
کرد :برگزاری  ۶۰هزار نفر ســاعت دوره های آموزشــی
برای مدیران و متصدیــان و رانندگان بخش حمل و نقل
عمومی ،نصب  ۱۰۴دســتگاه دوربین نظارتی تصویری و
ثبت ســرعت در راه ها ،تحت پوشــش قرار گرفتن ۲۵
باب از مدارس حاشــیه راههای اســتان (برون شهری و
روســتایی) در طرح ایمن سازی راهها و توزیع کاله ایمنی
بین موتورســواران از جمله اقدامات انجام شده این اداره
کل در سال جاری بوده است.دلخواه یادآور شد :همچنین
از ابتدای ســال تاکنون خطکشــی کل حوزه استحفاظی
استان به میزان  ۲هزار کیلومتر اعم از بزرگراه ،راه اصلی،
راه فرعی و روستایی انجام شده است.
وی از نصب هشــت هزار و  ۵۰۰عدد انواع عالئم ایمنی
در محورهای مواصالتی ایالم طی ســال جاری خبر داد و
گفت :عالئم نصب شده این مدت شامل تابلوهای ایمنی،
اخباری ،انتظامی و مسیرنما است.

اخبار

آبگیری اولین سد استان یزد
در دهه فجر سال جاری

معاون عمرانی اســتاندار یزد در جریان بازدید از پروژه ســد خوانسار
( هرات ) ،از اتمام عملیات اجرایی این طرح تا پایان خردادماه ســال
آتی خبرداد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای یزد« ،محســن
صادقیان» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد ،در جریان بازدید
از پروژه ســد خوانسار بر اهمیت اتمام طرح های نیمه تمام در استان
تاکید و اظهار کرد :در سال گذشته تعدادی از طرح های استان از جمله
پروژه سد خوانسار که از اولویت زیادی برخوردار است،جهت تخصیص
بودجه انتخاب شد.
وی افزود :ما تخصیص کامل اعتبار این طرح را پیگیری می کنیم تا
در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری رسد.
صادقیان با بیان این که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ،ســد
خوانسار در دهه فجر سال جاری آبگيري می شود ،گفت :با تخصیص
بودجه الزم عملیات اجرایی این ســد تا خردادماه ســال آتی به اتمام
خواهد رسید.
در ادامه «محمدمهدي جواديان زاده» مدیرعامل شرکت آب منطقه
ای یزد نیز خاطرنشان کرد :پروژه سد خوانسار که در سال  ۸۸عملیات
احداث آن آغاز شــد ،با فراز و نشــیب های زیادی مواجه گردید که
خوشبختانه اکنون به انتهای کار خود رسیده است .وی گفت این سد
عالوه بر تامین حقابه های کشاورزی منطقه ،به میزان  2میلیون متر
مکعب تامین آب شــرب و یک میلیون متر مکعب تامین آب صنعت
منطقه را بر عهده خواهد داشت.
وی گفت :امیدواریم براســاس برنامه ریزی های صورت گرفته ،این
پروژه تا پایان خردادماه به بهره برداری کامل برسد.

۱۰هزار و  ۴۰۰واحد مسکن
روستایی در لرستان مقاومسازی
میشود

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی لرســتان گفت :بازسازی و
بهسازی  ۱۰هزار و  ۴۰۰واحد مسکن روستایی در این استان با ۵۷۰
میلیارد تومان اعتبار در دست اقدام است.
«مسعود رضایی» با بیان اینکه  ۱۱۴میلیارد تومان از این میزان اعتبار
به صورت بالعوض به روســتاییان پرداخت می شــود ،افزود :اکنون
متوسط مقاومسازی و بهسازی واحدهای مسکن روستایی این استان
 ۷۶درصد اســت در حالیکه این شــاخص در کشور  ۵۰درصد برآورد
میشود.
وی با اعالم اینکه با اتمام کار بازسازی واحدهای مسکونی در دست
اجرا  ،میانگین مقاوم ســازی مسکن روستایی در استان به  ۹۰درصد
می رسد  ،اظهار داشت:صاحبان  ۲هزار و  ۳۵۰واحد مسکونی روستایی
اکنون به سیستم بانکی برای دریافت تسهیالت مقاوم سازی معرفی
شده اند.
رضایی خاطرنشان کرد :برای بهسازی واحد های مسکونی روستایی
به هر فرد متقاضی  ۵۰میلیون تومان وام قرضالحسنه با سود چهار
درصدرداخت می شود.
وی افزود :بازپرداخت تســهیالت  ۱۵سال اســت و می توانند برای
نوســازی واحدهای مسکونی خودشــان از این تسهیالت بهره ببرند
همچنین تسهیالت بالعوض نیز در کنار آن در نظر گرفته شده است
که این تسهیالت نیز به افراد متقاضی اعطا خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی لرستان گفت :در بحث بازسازی
مناطق روستایی و شهری که براســاس مصوبه ششم مرداد امسال
هیات دولت رخ داد ،سه هزار و  ۸۸۳فقره تسهیالت روستایی احداثی
به ما اعطا شــد که این رقم تاکنون  ۲هزار و  ۹۵۰مورد ابالغ شده و
همه متقاضیان به سیســتم بانکی معرفی شده اند که یک هزار و ۵۰
مورد آن عقد قرارداد شده و در دست اقدام است.
رضایی از مردم خواست ایمن سازی و مقاوم سازی واحدهای مسکن
روستایی را جدی بگیرند و از این فرصت استفاده کنند.
حدود  ۱۵۳هزار و  ۵۰۰واحد مســکونی در روستاهای لرستان ساخته
شده است که  ۱۲۱هزار واحد آن از تسهیالت مقاوم سازی و نوسازی
بنیاد مسکن استفاده کردهاند.
تاکنون بیش از  ۷۶درصد از واحدهای مســکن روســتایی لرســتان
بازســازی شده است و حدود  ۳۲هزار واحد دیگر نیاز به مقاوم سازی
دارد که طبق برنامه باید حدود هشت هزار واحد در سال مقاوم شود.

ارسال نخستین محموله نفتای
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به
پتروشیمی شازند

نخســتین بار محموله نفتای شــرکت پاالیش نفت ســتاره خلیج
فارس بــه منظور تأمین خوراک پتروشــیمی شــازند از طریق خط
لوله بندرعباس اصفهان ارسال شد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از  ،سامانی رئیس
مرکز انتقال نفت شهیدان رهنما (شماره  ۸اصفهان) شرکت خطوط لوله
و مخابرات نفت ایران -منطقه اصفهان گفت :در توافقی بین شرکت
های پتروشیمی شــازند اراک و خطوط لوله و مخابرات نفت ایران،
مقرر شد ماهانه  ۳۰میلیون لیتر نفتای تولیدی پاالیشگاه ستاره خلیج
فــارس از طریق خط لوله انتقال فــرآورده های نفتی بندرعباس به
اصفهان دراین مرکز دریافت شود.
ابراهیم اسدی افزود :محموله دریافتی پس از ذخیره سازی در مخازن
انبار نفت شهید محمد منتظری از طریق خط لوله  ۸اینچ تلمبه خانه
نفتا به پتروشیمی شازند ارســال می شود که در این زمینه نخستین
محموله نفتی به میزان  ۱۷میلیون لیتر دریافت و به این شرکت ارسال
شد.
او گفت :پیش از این بخشــی از نفتای مورد نیاز پتروشیمی شازند از
طریق پاالیشگاه اصفهان و بقیه از تانکر های حامل سوخت از جنوب
کشور تأمین می شــد که عالوه بر داشتن خطرات حمل جاده ای و
هزینه باال ،از پایداری الزم نیز برخوردار نبود که با این عملیات خوراک
مورد نیاز پتروشیمی شازند از طریق خط لوله تأمین شد.
منطقه خطوط لوله و مخابرات نفت اصفهان یکی از مناطق  ۱۲گانه
شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اســت که روزانه بیش از
نیم میلیون بشــکه نفت خام را از امیدیه خوزستان با طی مسیر ۴۰۰
کیلومتــر به اصفهان منتقــل می کند که عالوه بــر تامین خوراک
پاالیشگاه اصفهان ،بخشی از خوراک پاالیشگاه های تهران و تبریز
را نیز تامین می کند.

