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خبر
تسریع در اعطای تسهیالت بانکی
توسط باجه های روستایی

اصفهان –بهمن راعی  :مدیرعامل پست بانک
استان اصفهان و هیات همراه با حضور در
فرمانداری شهرستان و دیدار با معاون استاندار
و فرماندار ویژه شهرستان ضمن گفتگو با وی
نسبت به رویه اعطای حمایت ها و تسهیالت
بانکی در  6ماه دوم سالجاری به بحث ،بررسی و
تصمیم سازی پرداختند.در این دیدار که معاون
برنامه ریزی و توسعه فرماندار ،بخشدار بخش
مرکزی ،مدیر پست بانک شهرستان حضور
داشتند ،راعی ،ضمن تبریک فرا رسیدن هفته
دفاع مقدس و اشاره به دالوری ها و ایثارگری
های مردمان شریف و نجیب شهرستان در
صحنه های مختلف به تبیین دغدغه ها و
اجرایی نمودن هرچه سریع تر اعطای تسهیالت
از طریق باجه های روستایی به روستائیان واجد
شرایط در راستای تحقق مهاجرت معکوس از
شهرها به روستاها گردیدند .وی با اشاره به
ضعف های فراوان در اجرایی نمودن تسهیالت
تبصره  18در محوریت با گسترش و توسعه
پایدار روستایی در زمینه اشتغال های پویا ی
روستایی از مدیر تازه منصوب شده پست بانک
شهرستان خواستند تا در یک اقدام ضربتی و
منطبق بر ضوابط قانونی در اعطای تسهیالت
اشتغال روستایی اقدام ،و ضمن اولویت بخشی
به حمایت از اشتغال پایدار در روستاها بر
اساس شعار «جهش تولید» از ایجاد مشاغل
روستایی در همراهی و همکاری با سایر
مراجع ذی ربط شهرستان تعامل و همکاری
نمایند .رئیس ستاد شهرستانی تسهیل و رفع
موانع تولید ،با بیان آمار و داده های احصایی
ملی ،استانی و منطقه ای ،افزودند :متاسفانه
میزان اعطای تسهیالت با توجه به پتانسیل
های بالفعل و بالقوه شهرستان تناسب ندارد
و شواهد و قرائن حکایت از نگاه اقتصاد بنگاهی
به موضوع دارد .مسئوالن اقتصادی منطقه ای،
استانی و ملی می بایست با درک ضرورت ها
و اولویت های اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
در سطح شهرستان ها از روستاها تا شهرها در
اعطای تسهیالت منطبق بر قانون و ممانعت
از نگاه های سلیقه ای و منع از بروکراسی
های ناکارآمد جاری ،نسبت به رونق زنجیره
تولید فعالیت نموده و در راستای تحقق بیش
از پیش شعار «جهش تولید» زمینه بروز و
ظهور و شکوفایی اقتصاد مقاومتی را مهیا و
توسعه بخشند .معاون استاندار و فرماندار ویژه
شهرستان ،با بیان این نکته که متاسفانه در
ارائه تسهیالت مسئوالن از شیوه های اعطای
تسهیالت ترکیبی کمتر استفاده می نمایند و یا
اینکه از نرمش الزم در اعطای تسهیالت بانکی
بر مبنای جغرافیای روستایی تا بهره مندی
کاربران شهری برخوردار نیستند ،افزودند:
امروز بیشتر از آنکه شاهد بروز مشکالت قانونی
باشیم آنچه در شکایت ها احصاء می گردد،
حاکی از بروز رفتارهای سلیقه ای و خارج از
شمول نظام بانکداری اسالمی است که امیدوارم
مدیریت محترم استانی پست بانک های استان
اصفهان بر این موارد نظارت و تمهیدات الزم و
موثر را جاری سازند .در ادامه افشین کالنی،
ضمن تقدیر و تشکر از مسئوالن شهرستانی و
همراهی وی به وجود شرایط مناسب و پتانسیل
های کارآمد در سطح شهرستان مطابق با
گزارش های جمع بندی شده پرداختند و ضمن
اشاره به دغدغه های نماینده ارشد دولت در
شهرستان و تاکید بر رفع موارد بر همکاری
الزم ،تعامل سازنده و همراهی موثر و کارآمد
در راستای تحقق برنامه های اقتصادی در سطح
شهرستان تصریح نمودند.
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مدیربرنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت خبر داد

حفظ برند شهر خالق خوراک شناسی رشت برای چهار سال آینده
علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری رشت و مدیر برنامه های یونسکو در
شهر خالق خوراک رشت در ابتدای این نشست
با تاکید بر اهمیت تثبیت برند شهر خالق اظهار
کرد :کسب برند شهر خالق خوراک اقدام مهم و
بزرگی بود و اما حفظ و تثبیت برند از کسب عنوان
برند سخت تر است.
وی افزود :باید برای حفظ برند شهر خالق
گزارش  ۴ساله ارائه داد و همچنین سه شهر خالق
در یونسکو نیز گزارش عملکرد را تایید کنند.
قانع با اشاره به اینکه برای تثبیت برند شهر
خالق به اعتمادسازی عمومی نیاز داشتیم مطرح
کرد :متاسفانه در فضای عمومی جامعه مطرح
شده بود شهر خالق هزینه مازاد برای مدیریت
شهری ایجاد می کند و این موضوع بارها از
تریبون های رسمی بازنشر شده بود.
مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک
شناسی رشت تصریح کرد :در راستای تثبیت برند
شهر خالق جلسات متعددی را در فاصله پنج
الی شش ماه با کارگزاران تاثیرگذار برگزار کردیم
و همچنین رویدادها و جشنواره های متعدد برگزار
گردید.
وی ادامه داد :برای نخستین بار خبر برگزاری
جشنواره کدو در سایت یونسکو منتشر گردید که
نقطه عطفی برای برند شهر خالق خوراک بود.
قانع با اشاره به اینکه برای اولین بار در هفته
رشت پالک کوبی شهر خالق خوراک شناسی
انجام شد بیان کرد :برنامه های متعددی در هفته
رشت پیش از شهادت حاج قاسم سلیمانی نظیر
جشنواره "گاری کباب رشتی و می رشت خوشمزه
غذا" برگزار شد که مورد استقبال شهروندان نیز
قرار گرفت.
مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک
شناسی رشت عنوان داشت :برای حفظ برند شهر
خالق باید گزارش عملکرد مبنی بر موضوعات
درخواستی یونسکو ارائه می شد.
قانع با اشاره به اینکه گزارش تمامی موضوعات
و اقدامات انجام شده در حوزه شهر خالق خوراک
به یونسکو ارسال گردید گفت :حدود  ۱۵الی
 ۲۰گزارش شهرهای خالق دنیا مطالعه و ترجمه

مدیرعامل شركت انتقال گاز ایران:

رشت احمدرضا مبرا خبرنگار ابتکار:سومین نشست هم اندیشی شهر خالق خوراک با موضوع" برندسازی شهری و توسعه شهر خالق" در
تاالر گفت و گوی شهرداری رشت برگزار شد.

باید برای
حفظ برند
شهر خالق
گزارش  ۴ساله
ارائه داد و
همچنین سه
شهر خالق
در یونسکو
نیز گزارش
عملکرد را
تایید کنند
گردید.
وی از تثبیت و حفظ برند شهر خالق خوراک
شناسی رشت در یونسکو خبر داد و گفت:
خوشبختانه مدیران شهری سه شهر خالق شوند
چین،مریدای مکزیک و سن آنتونیوی تگزاس
پس از ارزیابی گزارش چهارساله شهر خالق
خوراک شناسی رشت آن را با درجه ارزیابی خوب
پذیرفتند و بنابراین برند شهر خالق خوراک رشت
برای چهارسال آینده حفظ و تثبیت شد.
قانع همچنین مشارکت در برنامه های جهانی
و ساالنه شهرهای خالق خوراک را جزو تعهدات
شهر خالق خوراک رشت عنوان کرد و افزود :با

ظرفیت روزانه انتقال گاز ایران به  870میلیون متر مكعب رسید

آذربایجان شرقی  -فالح :مدیرعامل شركت انتقال گاز ایران از
افزایش ظرفیت روزانه انتقال گاز به  870میلیون متر مكعب با
احتساب ارتقاء  12درصدی انتقال گاز شیرین در پنج ماه نخست
سالجاری خبر داد .مهدی جمشیدیدانا ،مدیرعامل شركت
انتقال گاز ،در نشست خبری با اعالم این خبر گفت :هماکنون
 ۳۷هزار و  ۴۰۰کیلومتر خطوط انتقال فشار قوی در کشور
وجود دارد كه از نظر ردهبندی جهانی در این بخش ،جایگاه

در هفته بیستم پویش #الف-ب-ایران وزارت نیرو عنوان شد

شیوع ویروس کرونا نشست های شهرهای خالق
به صورت وبینار برگزار می شود.
مدیر برنامه های شهر یونسکو در شهر خالق
خوراک شناسی رشت همچنین مراوده با سایر
شهرهای خالق را از برنامه های آتی برشمرد.
وی خاطرنشان کرد :به دنبال این هستیم از
ظرفیت صنایع خالق و شرکت های دانش بنیان
برای برندسازی بهره مند شویم.
قانع با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی و
بسترسازی برند شهر خالق اظهار کرد :برند شهر
خالق می تواند نقش مهمی در جذب گردشگر
ایفا کند و از ظرفیت شهر خالق برای رونق اقتصاد

شهر بهره برد.
قانع با اشاره به اینکه نباید به شهر خالق خوراک
تنها به عنوان یک واحد در مجموعه شهرداری نگاه
کنیم گفت :برند شهر خالق می تواند نقش مهمی
در رشد توسعه شهری ایفا کند.
در ادامه جلسه پنل گفت و گو پیرامون مبحث
برندسازی شهری و توسعه شهر خالق با حضور
دکتر فاطمه صابری و عرفان فکری از فعاالن حوزه
گردشگری برگزار گردید.
در این جلسه محمد حسن عاقل منش و فاطمه
شیرزاد از اعضای شورای اسالمی شهر رشت نیز
حضور داشتند.

چهارم را در اختیار داریم .جمشیدی دانا با اشاره به منحصر به
فرد بودن گستردگی خطوط انتقال گاز در اقلیم های مختلف
کشور ،افزود :برای مجموع خطوط انتقال گاز فشار قوی۸۶ ،
تاسیسات تقویت فشار نیز وجود دارد که هر کدام از سه ،چهار
یا پنج توربوکمپرسور تشکیل شده است که در مجموع ۳۱۶
ی تواند در مدار سرویس قرار گیرد که این اتفاق
توربوکمپرسور م 
گاها در فصل زمستان رخ می دهد که حتی واحدهای یدک نیز

در جهت فشار افزایی بکار گرفته می شود.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز تصریح کرد :برای حفاظت از
شریانهای انتقال گاز و حضور بموقع نیروهای عملیاتی در شرایط
ضروری 61 ،مرکز بهره برداری مجهز به تجهیزات و ماشین آالت
سنگین در حوزه استحفاظی فعال می باشد ،همچنین از نظر
آماری و مقایسه ای که برای مخاطب قابل تصور باشد ،می
توان گفت تعداد  ۳۱۶توربین موجود در سطح شرکت انتقال
گاز ،معادل  ۷۵درصد ناوگان هواپیمایی کشور است که این
نشان از اهمیت موضوع و لزوم هوشیاری و فعالیت شبانه روزی
همکاران عملیاتی دارد .وی به میزان گاز انتقالی سال  98اشاره
کرد و بیان داشت :در سال گذشته موفق شدیم نزدیک به ۸۱۶
میلیون مترمکعب گاز شیرین به مبادی مصرف منتقل نماییم
که پیش بینی می شود در سالجاری با توجه به عملیاتی شدن
خط نهم سراسری و افزایش روزانه  ۵۰میلیون مترمکعب گاز،
میزان انتقال گاز کشور نزدیک به  ۸۵۰تا  ۸۷۰میلیون مترمکعب
افزایش یابد.
جمشیدیدانا با اشاره به لزوم صیانت از سرمایه های ملی،
اظهار کرد :بمنظور جلوگیری از خطرات احتمالی و افزایش
ضریب ایمنی و اطمینان از پایداری انتقال گاز ،حریم هایی برای
خطوط فشار قوی نظر گرفته شده است که متراژ آن نسبت به
قطر و فشار موجود متغیر می باشد و این حریم که حریم قانونی
شرکت انتقال گاز ایران بوده نزدیک به  14هزار و  101کیلومتر
مربع از مساحت کل کشور و برابر با یک درصد آن است و
همکاران ما در مناطق دهگانه موظفند از این حریم مراقبت
نموده و اجازه ندهند هر گونه ساخت و سازهای غیر مجاز در
محدوده تعریف شده احداث شود.

با رشد  ۱۰درصدی تولید نیروگاه های استان هرمزگان محقق شد

مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت
زاهدان:

ساکنین پهنه ی شمالی شهر زاهدان
از فرصت ایجاد شده جهت صدور
رایگان سند و پروانۀ ساخت نهایت
استفاده را ببرند

زاهدان خبرنگار ابتکار :مولوی عبدالحمید
امامجمعه اهل سنت زاهدان ،روز گذشته
در خطبه های نماز جمعه ضمن تقدیر از
عملکرد شهرداری زاهدان گفت :خوشبختانه به
همت شهرداری زاهدان پروژه های بهسازی و
آسفالت معابر به صورت گسترده ای در نقاط
مختلف شهر در دست اقدام است که با توجه
به شرایط اقتصادی موجود ،انجام اینچنین
اقداماتی در این حجم شایسته ی تقدیر است
و امیدواریم همچنان با همین سرعت تا پایان
کار تداوم یابد .وی در ادامه با ابراز خرسندی از
اقدام مشترک شهرداری ،بنیاد مسکن انقالب
اسالمی ،استانداری و پیگیری های نمایندگان
مردم شریف زاهدان در مجلس شورای اسالمی
جهت اجرای پروژه ی بزرگ توانمندسازی
و ساماندهی پهنه ی شمالی شهر گفت:
خوشبختانه همکاری دستگاه ها و نهادهای
ذیربط منجر به اجرای اقدامات گستردهای
جهت کاهش مشکالت محلههای حاشیهای
شهر زاهدان شده که این امر در نوع خود کم
نظیر است.خطیب جمعه زاهدان در تشریح
این برنامه خاطرنشان ساخت :به موازات
اجرای این برنامه برای آن دسته از منازلی که
در محلههای پهنه ی شمالی شهر ساخته شده
اند و فاقد سند می باشند ،بهصورت رایگان
پروانۀ ساخت و سند صادر میشود؛ ضمن
اینکه منازلی که بهصورت غیراستاندارد و غیر
ایمن احداث شدهاند مبلغ  ۲۵میلیون تومان
بالعوض و  ۵۰میلیون تومان وام با کارمزد کم
اعطا میشود و با عنایت به هماهنگی های
صورت گرفته با داراالفتاء زاهدان ،مقرر شده که
این وام ها بهصورت شرعی پرداخت شوند.وی
در ادامه با اشاره به فرصت ایجاد شده جهت
حل مشکالت حاشیه ی شهر گفت :ضرورت
دارد تا مردم عزیز شهر زاهدان بهویژه ساکنین
محلههای مورد نظر این فرصت ویژه را غنیمت
بشمارند و هرچه سریعتر برای دریافت پروانۀ
ساخت و سند اقدام کنند ،چون شاید دوباره
چنین فرصتی پیش نیاید و با توجه به تغییرات
احتمالی در قوانین؛ مردم مجبور شوند در آینده
در قبال دریافت پروانۀ ساخت و سند مبالغ
هنگفتی پرداخت کنند.مولوی عبدالحمید در
ادامه به چند نکته شهروندی نیز اشاره کرد و
در همین راستا بر ضرورت توجه مردم در عدم
رهاسازی فاضالب منازل در معابر تاکید کرد
و گفت :با توجه به هزینه های هنگفتی که
در راستای بهسازی و آسفالت معابر می شود
باید شهروندان عزیز به این نکته توجه کند که
رهاسازی فاضالب منازل در معابر باعث ایراد
خسارات عمده ای به آسفالت می گردد ضمن
اینکه به لحاظ بهداشتی و زیست محیطی
نیز مشکالتی را بوجود می آورد و الزم است
در این خصوص مردم بیش از پیش همکاری
کنند .پویش هر خانه یک درخت نیز از دیگر
م جمعه اهل سنت زاهدان
مواردی بود که اما 
در پایان به آن پرداخت و گفت :با توجه به
سرانه ی پائین فضای سبز شهری و لزوم
توسعه و حفظ آن؛ اجرای برنامه هایی همانند
پویش هر خانه یک درخت می طلبد همکاری
و مشارکت مردم در اجرای آن به نحوی باشد
که درآینده نزدیک شاهد توسعه و افزایش
چشمگیر فضای سبز شهری در مناطق مختلف
شهر باشیم.

برای ششمین سال متوالی

رفع محدودیت تولید با افزایش  40مگاواتی توان نیروگاه رامین اهواز

گذر مطلوب و موفقیت آمیز نیروگاه های استان از پیک مصرف تابستان ۹۹

آبفا آذربایجان شرقی رتبه برتر جشنواره شهید رجایی را کسب کرد

طرح های بهینه سازی نیروگاه رامین اهواز موجب رفع محدودیت تولید به
میزان  40مگاوات شده که این طرح ها با اعتباری بالغ بر  28میلیارد تومان
به بهره برداری رسیده است .مدیر عامل این نیروگاه در ارتباط ویدئو
کنفرانس با مراسم افتتاح طرح های ارتقای توان عملی و رفع محدودیت
تولید  5نیروگاه کشور که با حضور وزیر نیرو انجام گرفت از افزایش 40
مگاواتی توان تولید این نیروگاه در تابستان امسال خبر داد.در ابتدای این
جلسه پس از سخنان وزیر نیرو  ،خلیل محمدی مدیر عامل نیروگاه رامین به
عنوان اولین سخنران نیروگاهها به بیان اقدامات انجام گرفته توسط متخصصان
تالشگر این نیروگاه درگرمای باالی  60درجه خوزستان با وجود شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و افزود
طرح های بهینه سازی این نیروگاه موجب رفع محدودیت تولید به میزان  40مگاوات شده که این طرح
ها با اعتباری بالغ بر  28میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است .وی از جمله اقدامات انجام شده در
جهت افزایش توان عملی و رفع محدودیت تولید را شامل  :الیروبی نمودن مسیرهای ورودی و خروجی
آب از سمت برج های خنک کن به سمت کندانسورها ،تعمیرات اساسی و بازسازی تعداد  5عدد از سل
های برج خنک کن و رسوب زدایی از کندانسورهای واحدها با اسیدشویی ذکر نمود.محمدی همچنین
بازسازی و نصب یک سکوی کامل پمپاژ آب و الیروبی مسیر آب ورودی به پمپهابر روی رودخانه کارون
 ،تعمیرات اساسی گیربکس های خنک کن واحدهای  1تا  ، 5تعویض پره های آسیب دیده برج های
خنک کن را از دیگر اقدامات صورت گرفته در جهت رفع محدویت تولید عنوان کرد.

رضا مهرانی با اعالم این خبر اظهار داشت :با توجه به نیاز شبکه سراسری به
تامین انرژی پایدار ،در پنج ماهه نخست امسال میزان تولید برق نیروگاه
های دولتی و خصوصی استان هرمزگان از مرز  ۶میلیون مگاوات ساعت
گذشت .نیروگاه های بخار بندرعباس و سیکل ترکیبی ایسین به ترتیب
 ۲۱۷۶۸۳۵مگاوات ساعت و  ۱۳۹۸۴۰۶مگاوات ساعت انرژی خالص به
شبکه سراسری تحویل داده اند.مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان
با اشاره به افزایش  ۱۰درصدی رشد تولید انرژی در سال  ۹۹نسبت به مدت
مشابه سال گذشته افزود :نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین با رشد  ۲۶درصدی
بیشترین افزایش تولید انرژی در  ۵ماهه نخست امسال را به خود اختصاص داده است️.وی در ادامه
با توجه به سهم  ۹۸درصدی نیروگاه های حرارتی در تولید برق استان تصریح کرد :نیروگاههای خلیج
فارس ،گازی پاسارگاد قشم و هرمز نیز در مجموع  ۲۷۰۵۷۴۶مگاوات ساعت انرژی خالص در  ۵ماهه
نخست سال به شبکه سراسری تحویل دادهاند.وی در پایان اضافه کرد :در تابستان امسال به دلیل
شیوع ویروس کرونا و لزوم تامین برق مراکز درمانی و وجود گرمای طاقت فرسای استان در تابستان،
مسئولیت خدمتگزاران مردم در عرصه تولید ،انتقال و توزیع برق بسیار باال بوده که همکاری همیشگی
مردم فهیم و تالش و همت مضاعف همکاران نیروگاه ،کار و فعالیت در تمامی ایام اعمال محدودیت
و فاصله گذاری های اجتماعی بدون وقفه ادامه داشته تا چراغ درمان خاموش نشود و خللی در کار
مدافعان عزیز سالمت بوجود نیاید.

آذربایجان شرقی  -فالح :شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی برای
ششمین سال پیاپی عنوان رتبه برتر در شاخص های عمومی و اختصاصی
جشنواره شهید رجایی سال  1398را کسب کرد.بر اساس اعالم ستاد بیست
و سومین جشنواره شهید رجایی استان ،شرکت آب و فاضالب آذربایجان
شرقی برای ششمین سال پیاپی عنوان "رتبه برتر در شاخص های عمومی
و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال  "1398را کسب کرد .ارزیابی در
دو بعد شاخص های اختصاصی و عمومی بوده که هر کدام  1000امتیاز می
باشد .شاخص های اختصاصی که عمدتا برگزیده از ماموریت ها و فعالیت های
ذاتی شرکت بوده و شامل :جمعیت تحت پوشش آب شهری ،جمعیت تحت پوشش شبکه جمع آوری
فاضالب شهری ،آب بدون درآمد ،هوشمندسازی سامانه های آبرسانی شهری ،برنامه ایمنی آب می باشد
که خوشبختانه با توجه به تعامل مناسب در سطح ملی و استانی و در سایه تالش و کوشش پرسنل شرکت
عملکرد شاخص ها غالبا بیشتر از مقدار پیش بینی شده بوده است .همچنین ارزیابی شاخص های عمومی
در  6محور شامل اصالح ساختار سازمانی ،توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری ،مدیریت
سرمایه انسانی ،بهبود فضای کسب و کار ،ارتقاء سالمت اداری و مسئولیت پذیری و استقرار نظام مدیریت
عملکرد انجام شده است.الزم به ذکر است مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی استان با
حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ،استاندار آذربایجان شرقی ،تعدادی از نمایندگان استان در
مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئولین استانی در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.

