
  آذربايجان ش�رقي: ابوالقاسم س��لطاني مديركل راه و شهرسازي 
آذربايجان شرقي با بيان اينكه س��هميه آذربايجان شرقي در طرح اقدام 
ملي مسكن ۴۰ هزار و ۲۳۱واحد است، گفت: از اين تعداد ۱۷ هزار واحد 
در شهر جديد سهند است و ۱۰ هزار و ۱۹۹ واحد بر عهده ستاد مي باشد 
و بنياد مس��كن نيز متولي ۴ هزار و ۸۹۹ مس��كن ملي در محل هاي زير 
۲۰ هزار خانوار اس��ت و در نهايت ۷ هزار و ۶۹۲ واحد نيز به عهده بخش 
بازآفريني راه و شهرسازي است. وي درباره ش��روط ثبت نام براي طرح 
اقدام ملي مسكن تشريح كرد: شرط اول اين است كه متقاضي از ابتداي 
فروردين سال ۸۴ فاقد مالكيت مسكوني باشد كه اين شرط عالوه بر فرد 

متقاضي در مورد افراد تحت تكفل هم مد نظر است. 
  زنجان: معاون بهداش��تي دانشگاه علوم پزشكي اس��تان زنجان از 
توزيع ۱۳ هزار واكسن آنفلوآنزا در اس��تان خبرداد و گفت: اين داروها 
توسط پزشكان عمومي و متخصص و پزش��كان معتمد براي بيماران 
تجويز مي شود. حميدرضا صائيني با بيان اينكه ۲۹۰ بيمار مشكوك به 
ابتال به بيماري آنفلوانزا تاكنون در مراكز درماني بستري شده اند، گفت: 
۵۵ مورد از اين افراد ابتالي قطعي داشتند و بقيه به بيماري هاي ديگر 

تنفسي مبتال بودند. 
  همدان: مديركل تبليغات اس��المي اس��تان همدان گفت: مبلغان 
موفق بايد تجربه نگاري را در دستور كار خود قرار دهند تا مبلغان جوان 
با دسترسي به اين منابع دانش، محدوده و گستره تبليغ دين را گسترش 
دهند. حجت  االسالم محمدهادي نظيري با تأكيد بر لزوم تدوين دانش 
تبليغ گفت: ديانت مقدس اسالم، با تبليغ آغاز شد و در گسترش و نفوذ نيز 

از عنصر دعوت سود برد و به امداد آن، اقصی نقاط جهان را در بر گرفت. 
  كردستان: رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي كردستان گفت: 
اعتبارات استان در اليحه بودجه سال ۹۹ در سه رديف تملك  دارايي هاي 
استاني، ملي استاني  شده و ملي به هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان رسيده است. 
بهرام نصراللهي زاده به طرح هاي مهم و كليدي استان از جمله راه آهن اشاره 
كرد و اظهار داشت: اعتبار راه آهن در سال ۹۷ حدود ۴۸ ميليارد تومان بود 
كه اين ميزان در سال ۹۸ به ۱۵۰ ميليارد تومان افزايش يافت و امسال در 

اليحه بودجه ۳۵۰ ميليارد تومان به اين طرح اختصاص يافته است.
   كهگيلويه و بوير احمد: معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
گفت: پانزدهمين اهداي عضو بيمار مرگ مغزي در استان در سال جاري 
انجام شد. غالم عباس س��بز افزود: مرحوم »علي باز دستمرد« ۵۹ ساله 
و ساكن روستاي موشمي بخش چاروس��ا دچار سكته مغزي و به دنبال 
آن مرگ مغزي شده بود. خانواده نوع دوست اين بيمار، با رضايت و ايثار 
اعضاي اين بيمار را اهدا كردند.  وي تصريح كرد: اعضاي اين بيمار مرگ 

مغزي براي پيوند به بيماران نيازمند به شيراز منتقل شد.
   سيستان و بلوچستان: با شروع سرما در استان سيستان و بلوچستان 
كمبود سيلندرهاي گاز مايع تبديل به يك معضل مهم براي مردم در اين 
استان شده از اين رو دفتر نماينده ولي فقيه در سيستان و بلوچستان ضمن 

پيگيري جدي از مسئوالن حل فوري مسئله را خواستار شد. 
  يزد: استاندار يزد از وجود زيرساخت هاي خوب در يزد براي ورود به دانش 
فضايي خبر داد و گفت: اين موضوع بايد با همكاري بخش خصوصي و دولت 
در اولويت قرار گيرد. محمدعلي طالبي ادامه داد: براي توسعه فعاليت هاي 
صنعتي و اقتصادي، سازمان فضايي از شركت هاي دانش بنيان اين استان 

حمايت كند كه اين اقدام با اقبال بخش خصوصي روبه رو مي شود. 

س�هميه بنزي�ن     هرمزگان
قايق هاي صيادي 
كه از اهميت بس�يار ويژه اي برخوردار است 
نهايي شده و قرار است امروز شنبه 23 آذرماه 

ابالغ شود. 
سيد حميد پورمحمدي معاون امور اقتصادي و 
هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه 
كشور در جلسه مشترك ستاد راهبري و مديريت 
اقتصاد مقاومتي و شوراي برنامه ريزي و توسعه 
اس��تان هرمزگان گفت: در اين مقطع زماني در 
تقاطع سه اقدام بسيار مهم هستيم. اليجه بودجه 
آماده شد، اصالحات س��اختاري بودجه در حال 
انجام است و در حال تدوين برنامه هفتم توسعه 
هستيم.  وي با بيان اينكه سهميه بنزين قايق هاي 
صيادي كه از اهميت بس��يار ويژه اي برخوردار 
است نهايي و روز شنبه ابالغ می شود، ادامه داد: 
براساس اهميت جايگاه هرمزگان در آينده كشور، 

اين جلسه در شكاف تدوين بودجه و ارائه آن به 
مجلس برگزار شد. 

اين مس��ئول تصريح كرد: از س��وي اس��تاندار 
هرم��زگان دغدغه ه��اي اس��تان در حوزه هاي 

كش��اورزي، توس��عه پايدار از طريق تقويت زير 
ساخت ها، رونق ماهيان پرورشي در دريا، مدارس 
فرس��وده، مس��كن، فاضالب ش��هري، كريدور 
جاده اي، حمل و نقل و پيوس��تن استان به خط 

ريلي سراسري بيان شد.  پورمحمدي با بيان اينكه 
براي تخريب و بازسازي مدارس فرسوده تفاهمي 
انجام خواهد شد، اظهار كرد: يكي از جلسات ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي در استان هرمزگان به 
رياس��ت معاون اول رئيس جمهور در راس��تاي 
موضوعات كليدي اين استان برگزار خواهد شد.  
معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه 
سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: منابع خريد 
تضميني آب افزايش چشم گيري در بودجه سال 
آينده خواهد داش��ت كه م��ورد تأكيد مديريت 
استان نيز قرار داشت.  وي با اشاره به اينكه براي 
برق جزاير اس��تان هرمزگان به ويژه ابوموس��ي 
اعتبارات ِويژه اي در نظر گرفته شده است، بيان 
داشت: براي رونق كشت گلخانه و پرورش ماهي 
در قفس تسهيالتي توسط دولت در نظر گرفته 
شده است همچنين براي ايجاد مسكن محرومان 

نيز تفاهمنامه اي منعقد خواهد شد. 

سهميهبنزينقايقهايصياديابالغميشود
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88498441سرويس  شهرستان

 فرهنگسراي هنر در اردبيل 
راه اندازي مي شود 

شهردار اردبيل گفت: براساس مصوبه     اردبيل
شوراي شهر اردبيل فرهنگسراي هنر 

در اين شهر فعاليت خود را آغاز خواهد كرد. 
 حميد لطف اللهيان شهردار اردبيل با اشاره به راه اندازي فرهنگسراي هنر 
در اين شهر گفت: به دنبال تخصصي كردن فعاليت فرهنگسراها هستيم تا 
با پرهيز از اجراي برنامه هاي عمومي و مشترك بتوانيم به صورت تخصصي 
در خدمت عالقمندان به هنر و فرهنگ باشيم.  وي فعاليت اين فرهنگسرا را 
در زيرزمين عمارت تاريخي شهرداري اعالم و خاطرنشان كرد: هدف تنها پر 
كردن فضاي خالي زيرزمين عمارت شهرداري نيست، بلكه براساس كاركرد 
فرهنگي و هنري چنين مجموعه اي كه مورد درخواست اهالي فرهنگ و 
هنر استان اردبيل است تالش مي كنيم تا اين فرهنگسرا را راه اندازي كنيم.  
ش��هردار اردبيل ادامه داد: در حال حاضر نيز در بخش زيرزمين عمارت 
تاريخي شهرداري گالري ها، نمايشگاه ها، نشست هاي هنري و برنامه هاي 
متنوع نمايش خواني برگزار مي شود كه سعي خواهيم كرد با همكاري خانه 
فرهنگ و هنر اين برنامه ها به شكل منسجم انجام شود.  لطف اللهيان بيان 
كرد: تالش مي كنيم تا براي ورود و خروج اهالي هنر و فرهنگ درب مستقلي 

را در اين محدوده در نظر بگيريم تا مشكلي از اين حيث به وجود نيايد. 

 آغاز ثبت نام طرح اقدام ملي مسكن قزوين 
از 30 آذر

با آغاز ثبت نام طرح ملي مسكن از 3۰     قزوین
آذرماه در اس�تان قزوين يك هزار و 
۹۵۰ واح�د مس�كوني در اي�ن اس�تان س�اخته مي ش�ود. 
 مديركل راه و شهرسازي اس��تان قزوين گفت: با آغاز ثبت نام طرح ملي 
مسكن مهر از ۳۰ آذرماه يك هزار و ۹۵۰ واحد مسكوني در قزوين ساخته 
مي شود.  ابراهيم مبارك قدم مديركل راه و شهرسازي استان قزوين با بيان 
اينكه در طرح ملي مسكن سهم استان تعداد ۹ هزار و ۴۷۸ واحد مسكوني 
است، گفت: در اين طرح ۲ هزار و ۹۲۰ واحد براي شهرهاي باالي ۱۰۰ هزار 
نفر، ۳ هزار و ۴۶۴ واحد براي شهرهاي كمتر از ۱۰۰ هزار نفر و ۳ هزار و ۹۴ 
واحد نيز براي بافت ها ناكارآمد شهري و بافت فرسوده است.  وي با اشاره به 
اينكه ثبت نام طرح ملي مسكن از ۳۰ آذرماه در قزوين آغاز مي شود، بيان 
كرد: براي اجراي اين طرح بيش از ۲۵ هكتار زمين در داخل شهرهاي استان 
الزم است كه براي تأمين آن اقدام كرده ايم.  مديركل راه و شهرسازي استان 
قزوين تصريح كرد: در مرحله نخست اين طرح، احداث يك هزار و ۹۵۰ واحد 
مسكوني در ۱۰ شهر استان پيش بيني شده كه متقاضيان براساس ضوابط و 
سياست هاي اعالم واگذاري مسكن مي  توانند در سامانه اي كه روزهاي آينده 
اعالم مي شود، ثبت نام كنند.  مبارك قدم اظهار داشت: اين واحدها بين ۱۵۰ 
تا ۲۰۰ ميليون تومان هزينه خواهد داشت كه ۷۵ ميليون تومان به صورت 

تسهيالت به متقاضيان پرداخت مي شود.

 فاز اول ورزشگاه ۱۵ هزار نفري شاهرود 
دهه فجر افتتاح مي شود

مديرعامل شركت توسعه و نگهداري       سمنان
اماكن ورزشي وزارت ورزش از افتتاح 
فاز يك ورزشگاه 1۵ هزار نفري شاهرود تا دهه فجر امسال خبر داد 
و گفت: پيمان�كار مي بايس�ت عقب ماندگي خ�ود را جبران كند. 
حس��ن كريمي مدير عامل شركت توس��عه و نگهداري اماكن ورزشي 
وزارت ورزش با بيان اينكه پيمانكار مي بايست عقب ماندگي خود را در 
ساخت ورزشگاه ۱۵ هزار نفري شاهرود جبران كند، از افتتاح فاز يك 

اين ورزشگاه تا دهه فجر امسال خبر داد. 
وي با اشاره به اينكه ورزشگاه ۱۵ هزار نفري شاهرود يكي از طرح هاي 
مهم شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي وزارت ورزش و جوانان 
محسوب مي ش��ود، ادامه داد: كلنگ اين طرح سال ۸۸ بر زمين خورد 
اما به دليل مشكالت اعتباري مس��كوت ماند لذا در سفر سال گذشته 
به شاهرود مشكالت اجرايي و قراردادي آن رفع و در حاال مقرر شد فاز 
يك آن حداكثر تا دهه فجر امس��ال به بهره برداري برسد.  اين مسئول 
با تأكيد بر اينكه طرح نس��بتاً پيش��رفت فيزيكي خوب��ي دارد اما بايد 
عقب ماندگي خود را جبران كند، افزود: فاز ي��ك اين پروژه بايد طبق 
قرار امس��ال با ۵ هزار جايگاه، زمين چمن، تأسيسات كامل و رختكن 
دو تيم به بهره برداري مي رسد و براي فاز دوم ساخت ۱۰ هزار سكوي 
باقيمانده جزو تعهدات اين شركت است.  مديرعامل شركت توسعه و 
نگهداري اماكن ورزش��ي وزارت ورزش بابيان اينكه همه تالش بر اين 
اصل خواهد بود كه بد قولي صورت نگيرد، ابراز داشت: طي جلسه اي با 
حضور مديركل ورزش و جوانان، شهردار، رئيس اداره ورزش و جوانان و 
فرماندار شاهرود با برنامه ريزي كه صورت گرفت قول پيمانكار و تعهدي 
كه مش��اور در اين جمع دادند حتماً در زمان مش��خص ش��ده افتتاح 
مي شود.  كريمي بابيان اينكه ۱۵ ميليارد تومان تاكنون براي فاز يك 
اين طرح هزينه شده و ۸ ميليارد تومان ديگر تأمين اعتبار و تخصيص 
خواهد يافت، تصريح كرد: اعتبار مورد نياز براي س��كوهاي باقيمانده 
نيز ۳۰ ميليارد برآورد مي شود كه در سال هاي آينده بايد تأمين شود 
لذا تنها مشكل موجود بحث اجرايي است و نگران شرايط آب و هوايي 

هستيم كه اميدواريم مشكلي پيش نيايد.  

 ظرفيت توليد ميگوي پرورشي بوشهر 
به بيش از ۵0 هزار تن می رسد

استاندار بوش�هر از افزايش ظرفيت      بوشهر
توليد ميگوي پرورشي استان بوشهر 
ب�ا توس�عه زيرس�اخت هاي آن به ب�االي ۵۰ ه�زار تن خب�ر داد. 
عبدالكريم گراوند استاندار بوش��هر با بيان اينكه اين استان در ابعاد مختلف 
داراي ظرفيت هاي مهمي در توليد و اشتغال است، گفت: در عرصه آبزي پروري 
ظرفيت مطلوبي در استان ساحلي بوشهر وجود دارد كه در اين راستا بزرگ ترين 
شهرك شيالتي كشور در شمال اس��تان عمليات اجرايي آن توسط بخش 
خصوصي آغاز شده است.  وي با اشاره به اينكه ظرفيت توليد ميگوي پرورشي 
استان بوشهر با توسعه زيرساخت هاي آن به باالي ۵۰ هزار تن مي رسد، تأكيد 
كرد:  امس��ال افزون بر ۲۱ هزار تن ميگوي پرورشي در استخرهاي ساحلي 
استان توليد شد. مساحت اين شهرك شيالتي ۲ هزار و ۶۳۵ هكتار است كه 
حداقل ۵۰ درصد ظرفيت توليد اين شهرك تا سال آينده وارد چرخه توليد 
مي شود.  استاندار بوشهر با بيان اينكه ميگو داراي بازارهاي داخلي و خارجي 
مطلوبي است افزود: امسال در اس��تان بوشهر ۲۱ هزار تن ميگوي پرورشي 
توليد شد كه با بهره برداري از شهرك شيالتي توليد ميگوي پرورشي افزايش 
مي يابد.  وي، توليد ۵۰ هزار تن ميگوي پرورشي در سال را از برنامه هاي استان 
دانست و تأكيد كرد: با توسعه زيرساخت هاي آن ظرفيت توليد اين آبزي در 

استان به باالي ۵۰ هزار تن در سال افزايش مي يابد.

 تخصيص  ۴0 ميليارد تومان اعتبار
 براي تكميل پروژه تاالر مركزي اراك

وزارت ارشاد ۴۰ ميليارد تومان اعتبار      مركزي
از ناحيه اعتبارات مل�ي براي تكميل 

پروژه تاالر مركزي اختصاص داده است. 
سيدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در سفر به استان مركزي و 
در بازديد از پروژه تاالر و كتابخانه مركزي اراك، گفت: اين دو پروژه فرصت 
قابل توجهي براي افزايش سود فرهنگي شهرستان اراك ايجاد مي كند و 
۲۳ هزار متر مربع به فضاي فرهنگي اين شهر مي افزايد.  وي با بيان اينكه 
وزارت ارشاد ۴۰ ميليارد تومان اعتبار از ناحيه اعتبارات ملي براي تكميل 
پروژه تاالر مركزي اختصاص داده است، تصريح كرد: با توجه به پيشرفت 
۹۳ درصدي ت��االر مركزي اما در حوزه تجهيزات به اعتب��ار نياز دارد كه 
براس��اس امضاي تفاهمنامه با اس��تاندار مركزي و هماهنگي با سازمان 
برنامه و بودجه اميدواريم تا اوايل سال آينده بهره برداري كامل آن را شاهد 
باشيم.  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: تاالر مركزي با برخورداري از 
سالن آمفي تئاتر، سالن هاي همايش و... سهم به سزايي در عرصه فرهنگ 
و هنر شهرستان اراك و اس��تان مركزي دارد.  صالحي بيان كرد: در حال 
حاضر كتابخانه مركزي اراك نيز از پيشرفت بيش از ۴۰ درصدي برخوردار 
است و با توجه به توافق به عمل آمده با نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور 
اميدواريم تا پايان دول��ت دوازدهم به بهره برداري برس��د.  وي افزود: در 
صورت بهره برداري از كتابخان��ه مركزي اراك اي��ن مجموعه به عنوان 
بزرگ ترين كتابخانه عمومي كشور شناخته مي شود و با بيش از ۱۸ هزار 
متر مربع مساحت، كمك خوبي براي توسعه فضاي كتاب و كتابخواني 
است.  اين مسئول گفت: امس��ال براي تكميل و به پايان رساندن پروژه 

كتابخانه مركزي اعتبار اختصاص پيدا خواهد كرد.

 اهدای 2جلد قرآن تاريخي 
به خانه موزه قرائي رشتخوار

مدير ميراث فرهنگي، گردش�گري و     خراسان رضوي
صنايع دستي شهرستان رشتخوار از 
اه�داي دو جل�د ق�رآن تاريخ�ي به خان�ه م�وزه قرائي خب�ر داد. 
رضوي كاظم كامياب مدير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
شهرستان رشتخوار در خراسان رضوي گفت: در راستاي تجهيز خانه موزه 
قرائي دو جلد قرآن دست نويس توسط هيئت امناء مسجد وكيل و هيئت 
امناء مسجد علي ابن ابي طالب شهر رشتخوار براي نمايش در خانه موزه 
قرائي اهدا شد.  وي ادامه داد: اين قرآن هاي نفيس به وسيله مركب گياهي 
و بر روي كاغذ دست ساز كه شامل تزئينات س��رآيه است در ۱۱ سطر و 
به خط نس��خ در دوره صفوي كتابت و در دوره قاجار در يك مرحله مورد 
مرمت قرار گرفته اس��ت.  كامياب اظهار كرد: قرآن هاي اهدا شده جهت 
صحافي و اقدامات مرمتي به بخش حفاظت مرمت اش��ياء تاريخي اداره 
كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان خراسان رضوي 
ارسال تا پس از صحافي و اقدامات مرمتي در خانه موزه قرائي به نمايش 
گذاشته شود.  مدير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي شهرستان 
رشتخوار تصريح كرد: اقدامات مرمت اين اثر براساس آسيب شناسي شامل 
پاكسازي، آفت زدايي، اسيدزدايي، موزون سازي، بازسازي، جزوه بندي، 
دوخت، صحافي، ساخت جلد و حفاظت بعد از مرمت است كه توسط بخش 

حفاظت مرمت اشياء تاريخي استان در حال انجام است. 

بازگشت 3۵ درصد واحدهاي مشكل دار اصفهان به چرخه توليد 
ب�ا تصوي�ب     اصفهان
كارگروه ستاد 
تس�هيل و رفع موانع توليد در اس�تان 3۵ 
درصدواحدهايي كه مش�كل داش�تند به 

چرخه توليد برگشتند. 
ايرج موفق مديركل صمت اس��تان اصفهان با 
بيان اينكه با برگزاري جلسات كارگروه ستاد 
تس��هيل و رفع موانع توليد در استان اصفهان 
۳۵ درصدواحدهايي كه مش��كل داش��تند با 

تصويب اين كارگروه به چرخه توليد برگشته اند، اظهار داشت: با ظرفيت سنجي انجام شده بعضي 
از واحدهاي توليدي- صنعتي به ظرفيت اس��مي خود نرسيده اند.  وي با اشاره به تشكيل كميته اي 
براي ظرفيت سنجي واحدهاي توليدي- صنعتي ابراز داش��ت: به دنبال اين هستيم كه با توجه به 
ظرفيت ماشين آالت نصب شده و زيرساخت هاي موجود در اين واحدها، ظرفيت آنها را به مقدار واقعي 
برسانيم.  اين مسئول گفت: تاكنون ۴۵۰ ميليارد ريال تسهيالت به صنعتگران و كارآفرينان استان 

اصفهان براي افزايش رونق توليد پرداخت شده است.

 ۱۵00 پروژه نيمه تمام در چهارمحال و بختياري
ر  ا ند س�تا ا     چهارمحال و بختياري
چهارمحال 
و بختي�اري از وج�ود 1۵۰۰ ط�رح عمراني 
نيمه تم�ام در اي�ن اس�تان خب�ر داد. 
اقبال عباسي استاندار چهارمحال و بختياري 
در آيين افتتاح استخر شناي شهداي بلداجي 
با اش��اره به ۱۵۰۰ طرح عمراني نيمه تمام كه 
مشكالت زيادي براي استان به وجود آورده اند 
بر واگ��ذاري طرح هاي نيمه تم��ام عمراني به 

بخش خصوصي تأكيد كرد و افزود: اگر بخواهيم اين تعداد ط��رح را با اعتبارات دولتي تكميل كنيم 
بيش از شش سال زمان مي برد و اعتبارات براي انجام تمامي اين امور كافي نيست.

  استاندار از وجود ۳۷ پروژه نيمه تمام ورزش��ي در چهارمحال و بختياري خبر داد.  عباسي با بيان 
اينكه بخش خصوصي بازوي توانمند دولت در اجراي برنامه هاي كشور است، خاطرنشان كرد: تمام 
تالش خود را به  كار گرفته ايم تا با واگذاري برخي طرح هاي استان به اين بخش بتوان خدمات رساني 
به مردم را سرعت ببخشيم كه به عقيده ما با ورود بخش خصوصی و مشاركت های مردمی می توانيم 

پروژه ها را به سرمنزل مقصود رسانده و استان را از وجود اين پروژه ها برهانيم.

۱۵ استاندارد تشويقي در حوزه صنعت ساختمان البرز صادر شد
اداره ك����ل      البرز
اس���تاندارد 
اس�تان البرز در س�ال جاري 1۵ استاندارد 
تش�ويقي در حوزه صنعت ساختمان البرز 

صادر كرده است. 
علي عبدي معاون ارزياب��ي و انطباق اداره كل 
اس��تاندارد البرز با بيان اينكه رعايت استاندارد 
در ساخت و سازها الزامي است، گفت: اين اداره 
در سال جاري ۱۵ استاندارد تشويقي در حوزه 

صنعت ساختمان البرز صادر كرده است و هيچكس اجازه استفاده از مصالح ساختماني غيراستاندارد را 
ندارد.  وي افزود: براساس آخرين آمار ۷۱ استاندارد ملي در حوزه ساخت و ساز مشمول استاندارد اجباري 
هستند كه مي توان آنها را در دسته بندي هاي شيمي ساختمان و امنيت داخلی نام برد.  معاون ارزيابي 
و انطباق اداره كل استاندارد البرز بيان كرد: ۱۱۵ واحد توليدي از استان البرز استاندارد دريافت كرده اند 
كه براي آنها تاكنون ۲۰۹ پروانه استاندارد صادر شده است.  به گفته عبدي، كنترل مصالح ساختماني از 

محل توزيع سخت است اما سازمان استاندارد مراكز توليدي اين مصالح را بررسي مي كنند. 

جذب 8۵ درصدي اعتبارات براي ايجاد اشتغال پايدار 
 8۵ تاكن�ون     خراسان جنوبي
درص�د منابع 
خراسان جنوبي از محل منابع توسعه و ايجاد 
اش�تغال پاي�دار در مناط�ق روس�تايي و 

عشايري جذب شده است. 
غالمرضا اشرفي سرپرست اداره كل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي خراسان جنوبي از جذب مبلغ ۲هزار 
و ۸۹۳ ميليارد ريال از محل منابع توسعه و ايجاد 
اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري در 
استان خبر داد و گفت: تاكنون ۸۵ درصد منابع استان از اين محل جذب شده  كه بيشترين ميزان جذب در 
بانك كشاورزي استان بوده است.  وي در مورد اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق 
روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، گفت: ۳هزار و۳۰۲ ميليارد ريال كل اعتبار 
تخصيص يافته از محل قانون توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري بوده است كه به 
چهار بانك عامل كشاورزي، توسعه تعاون، پست بانك و صندوق كارآفريني اميد به ترتيب با مبالغ يكهزار 
و۴۹۴، ۶۱۳، ۵۷۹ و ۶۱۶ ميليارد ريال تخصيص يافته است.  سرپرست اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

خراسان جنوبي يادآور شد: ۵۰۹ ميليارد ريال از اعتبار تخصيص يافته به استان باقي مانده است.

 رشد 32 درصدي صادرات كرمان
 در ۷ ماه نخست سال

ص�ادرات محصوالت از اس�تان      كرمان
كرم�ان در هف�ت ماهه امس�ال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد رشد را نشان مي دهد. 
محمدجواد فدايي اس��تاندار كرمان با بيان اينكه در هفت ماهه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد رشد صادرات را داشته ايم و 
سال ۹۷ ميزان صادرات استان كرمان نسبت به سال ۹۶ دو برابر بوده 
است، گفت: اينكه صادركننده نمونه داريم به معني اين است در همين 
شرايط و با وجود مش��كالت داخلي و خارجي، مي توان كار انجام داد و 
چيزي غيرممكن نيست.  وي با تأكيد بر اينكه بايد فعاالن اين عرصه 
تجربيات خود را به ديگران منتقل كنند و به عدد شايسته استان كرمان 
در صادرات برسيم تصريح كرد: با وجود همه مشكالت، صادرات استان 
كرمان در سال جاري رشد داشته كه اين موضوع نشان مي دهد هر چند 
كند و با زحمت، اما رو به جلو حركت مي كنيم و اين اميدواركننده است.

 فرونشست البرز 
روي ميز رئيس جمهور

فرونشست 2۹ سانتي متري منطقه      البرز
الب�رز ب�ه اط�الع رئيس جمهور 
رسيده است و حاال س�اكنان اين اس�تان منتظرند تا واكنش 
مس�ئوالن براي جلوگيري از پيش�رفت اين پديده را ببينند. 
مسعود شفيعي رئيس سازمان نقشه برداري درباره نرخ فرونشست 
در مناطق پرجمعيت كشور، اظهار داشت: از جمله مناطقي كه 
بيشترين نرخ فرونشست را دارند مي توان به جنوب و جنوب غرب 
استان تهران در حوالي دشت هاي ورامين، شهريار و مالرد اشاره 
كرد كه حتي به بيش از ۲۰ سانتي متر هم مي رسد.  وي ادامه داد: 
فرونشست ۲۹ سانتي متري منطقه البرز به اطالع رئيس جمهور 
رسيده است.رئيس سازمان نقش��ه برداري كشور اظهار داشت: 
البته آثار بعدي فرونشس��ت كه مي تواند به صورت فروريزش يا 

فروچاله باشد قطعاً بحران خواهد بود.

 پرداخت تسهيالت 
به 3 هزار طرح اشتغال روستايي ايالم

مدي�ركل تع�اون، كار و رف�اه     ایالم
اجتماع�ي اي�الم از پرداخ�ت 
تسهيالت به 3 هزار طرح اشتغال روستايي در ايالم خبر داد. 
شكراهلل شيرخاني مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي ايالم گفت: 
اين اس��تان در جذب اعتبارات و اجراي صحيح برنامه اش��تغال 
روستايي و عشايري در كشور، در رده استان هاي برتر قرار دارد و 

موفق به جذب بيش از سقف اعتبارت اشتغالزايي شده است. 
وي گفت: تاكنون ۳ هزار و ۸۳۶ طرح اشتغال روستايي با اعتبار 
۲۱۵ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان و ايجاد ۵ هزار و ۷۲۵ شغل 
در استان ايالم پرداخت شده است.  وي از جمله اهداف مهم در 
اجراي طرح حمايت از توس��عه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق 
روستايي و عشايري را توانمندسازي روستاييان و عشاير، ايجاد 

اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري دانست. 

 ۱۷۰ هزار شغل 
در كميته امداد ايجاد مي شود

 سهم ۱۲۴۰ مسكن ملي 
براي گيالني ها 

مدي�ركل كميته       خراسان رضوي
ام�ام  ام�داد 
خميني)ره( از ايجاد قطع�ي1۷۰ هزار فرصت 
شغلي جديد در اين نهاد در سال جاري خبر داد. 
مرتضي بختياري، مدي��ركل كميته امداد امام 
خميني)ره( كه در همايش ش��بكه بانكي ياور 
توانمندس��ازي اقتصادي نيازمندان در س��الن 
همايش اردوگاه ثامن االئمه در ش��هر مش��هد 
حضور داش��ت با بيان اينكه امسال به طور قطع 
۱۷۰ هزار فرصت شغلي در كميته امداد ايجاد 
شود، گفت: وام هايي كه توسط بانك ها پرداخت 
مي شود قرض الحسنه است و براي ايجاد اشتغال 
براي محرومان مورد استفاده قرار مي گيرد.  وي 
بيان كرد: در حال حاضر ۷۰ هزار دانشجو و ۳۷۵ 
هزار دانش آموز زير نظر پوش��ش كميته امداد 
هستند. همچنين در شرايط كنوني بايد به توليد 
خانگي و مشاغل ُخرد توجه ش��ود تا در عرضه 
توليد بيش��ترين بهره برداري را داشته  باشيم.  
بختياري بيان كرد: براساس برنامه ششم توسعه 
بايد ساالنه ۱۰۰ هزار شغل ايجاد شود كه از اين 
مقدار ۷۰ هزار سهم كميته امداد و ۳۰ هزار سهم 
بهزيستي است. همچنين براساس تبصره ۱۶ 

حدود ۵ هزار ميليارد تومان تسهيالت تخصيص 
مي يابد كه ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان س��هم 
كميته امداد و هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان سهم 
بهزيس��تي اس��ت.  وي اضافه كرد: در سه سال 
گذشته، به ترتيب در سال ۹۶ حدود ۱۷۰ هزار 
و در سال ۹۷ حدود ۱۴۸ هزار شغل ايجاد شده 
است كه از اين نظر يك سوم اشتغال كشور در آن 
سال توسط اين نهاد ايجاد شده است. همچنين 
در س��ال جاري تاكنون از اعتبارات تبصره ۱۶، 
حدود ۹۲ هزار ش��غل با پرداخ��ت ۲۲ هزار و 
۵۰۰ ميليارد ريال تسهيالت ايجاد شده است.  
مديركل كميته امام خميني)ره( خاطرنش��ان 
كرد: همچنين در س��ال جاري از محل اشتغال 
روس��تايي ۳۰۰ ميليارد تومان پرداخت و ۳۰ 
هزار شغل ايجاد شده اس��ت. در حال حاضر، ۲ 
هزار و ۶۵۰ ميليارد تومان طرح در بانك ها وجود 
دارد كه در ص��ورت تخصيص ۷۵ هزار ش��غل 
ايجاد خواهد شد.  بختياري تصريح كرد: به طور 
كلي مجموعاً ۵۸۰۰ ميليارد تومان تسهيالت 
از محل اشتغال روستايي و تبصره ۱۶ پرداخت 
شده است و پيش بيني مي شود امسال ۲۰۵ هزار 

شغل ايجاد خواهد شد.

از ۴۰۰ هزار واحد      گيالن
مسكوني كه در 
طرح مس�كن ملي در سراسر كشور ساخته 
خواهد ش�د، س�هم گيالن در مرحل�ه اول 

ثبت نام برای 12۴۰ واحد است. 
مديركل راه و شهرسازي گيالن گفت: در طرح 
مس��كن ملي كه به منظور اح��داث ۴۰۰ هزار 
واحد مسكوني در سراسر كشور آغاز شده است، 
سهميه اس��تان گيالن در مرحله اول ثبت نام 
۱۲۴۰ واحد اس��ت.  ماكان پدرام ادامه داد: از 
ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه ۲۳ آذرماه ثبت نام 
طرح اقدام ملي مسكن در گيالن آغاز مي شود و 
هم استاني هاي واجد شرايط مي توانند تا ساعت 
۲۴ روز دوشنبه ۲۵ آذرماه در اين طرح ثبت نام 
كنند.  وي تصريح كرد: از سهم گيالن در مرحله 
اول ثبت نام كه ۱۲۴۰ واحد است ۵۰۰ واحد در 
رشت، ۲۵۰ واحد در بندر انزلي و۴۹۰ واحد نيز 
در شهرهاي زير ۱۰۰ هزار نفر جمعيت خواهد 
بود.  مديركل راه وشهرس��ازي گي��الن، مبلغ 
تسهيالت اين طرح را بالغ بر۷۰۰ ميليون ريال 
عنوان كرد و افزود: اين مبلغ با سود ۱۸ درصد و 

بازپرداخت ۱۲ ساله در نظر گرفته شده است. 

پدرام خاطرنشان كرد: شرايط داشتن تأهل يا 
سرپرستي خانوار، نداشتن مالكيت از سال ۸۴ به 
بعد و عدم استفاده از خدمات دولتي و يارانه اي 
مسكن و زمين مسكوني از مهم ترين شرايطي 
است كه متقاضيان دريافت واحد مسكوني در 
طرح ملي مسكن بايد حائز آن باشند.  مديركل 
راه وشهرسازي گيالن داشتن حداقل پنج سال 
سابقه سكونت در پنج سال اخير در شهر مورد 
تقاضا را از ديگر الزامات برشمرد و افزود: سابقه 
سكونت در ش��هر جديد مورد تقاضا يا در شهر 
ما در حداقل پنج س��ال خواهد بود.  وي گفت: 
نداش��تن منع قانوني براي دريافت تسهيالت 
بانكي نظير چك برگشتي، تسهيالت معوقه و 
غيره، توانايي تأمين هزينه ساخت مسكن مازاد 
بر تسهيالت بانكي، امكان سپرده گذاري حداقل 
۳۰ درصد هزينه س��اخت مازاد بر تس��هيالت 
بانكي از جمله ديگر ش��روط اعالم شده است.  
به گفته پدرام زنان خودسرپرس��ت مشروط به 
داشتن حداقل ۳۵ س��ال سن مي توانند در اين 
طرح نام نويسي كنند. متقاضيان بايد به سايت

ir .mrud .tem//:https مراجعه ودرخواست 
خودرا ثبت كنند. 


