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خبر
مراسم تقدير از برترين واحدهاي
صنفي استــان مرکزي برگزار شد

عصر ایرانیان ،مرکزی :مراســم تقدير
از برتريــن واحدهاي صنفي استــــان
مرکزي برگزار شد .در اين مراسم ضمن
تقديـر از واحدهاي نمونه صنفي تفاهم
نامــه اي مابين اتــاق بازرگاني ،صنايع،
معادن و کشــاورزي اســتان مرکزي،
اتاق اصناف مرکز اســتان و اتاق تعاون
منعقد گرديد.منوچهر توسطي رئيس اتاق
بازرگاني اســتان در اين باره بيان کرد:
شرايط تحريم و ســاختار اقتصاد ايران
در ســال هاي گذشته سبب چيره شدن
اقتصاد دولتي بر اقتصاد غيردولتي شــده
و اکنون غير از تغيير قوانين نياز اســت
با قواي بيشتر به دنبال اصالح ساختار و
تغيير رويه ها بود .در شرايط فعلي خروج
از رکود و تســريع در دستيابي به اقتصاد
غير دولتي نيازمند عزم مشــترک ساير
قوا مي باشــد و بخش هاي خصوصي
مي بايســت از منابع و امکانات به طور
مشترک و به شکل بهينه استفاده کنند؛
از مصاديق آن اين اســت که اتاق هاي
سه گانه در فعاليت ها و تبادل اطالعات،
تقســيم کار به عمل بياورند؛ توانمندي
هاي حوزه هــاي دانشــي و اجرايي را
بهم پيونــد بزنند و در مواقعي که نياز به
اتخاذ موضع و پيگيري مســايل بخش
هاي خصوصي اســت؛ با هم همنظر و
يکپارچه شــوند.وي افــزود :با اذعان به
ضرورت هاي موجود ،تشکيل دبيرخانه
مشــترک اتاق هاي بازرگاني ،اصناف و
تعاون و برگزاري جلســات مشترک در
سطوح روســا و دبيران کل ،همسويي و
همگرايي ســاختاري اتاق هاي سه گانه
اســتان از الزامات اوليــه همکاري اتاق
هاســت.رئيس اتاق بازرگاني اســتان با
اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري در
اجراي دقيق اصــل  44تصريح کرد :بر
اين اســاس بايد تصديگري دولتي به
تصديگــري بخش خصوصي و نظارت
دولتــي تغيير کنــد .از ايــن رو ميل به
اين مهم بســتگي به يکپارچگي بخش
خصوصي و همکاري تشکل هاي قانوني
اين بخش دارد.توسطي اظهار داشت :لذا
بر همين اساس اين تفاهم نامه في مابين
اتاق بازرگاني،صنايع  ،معادن و کشاورزي
اســتان مرکزي به نمايندگي اينجانب
منوچهر توســطي؛ اتــاق اصناف مرکز
استان مرکزي به نمايندگي جمشيد زند
و اتاق تعاون استان مرکزي به نمايندگي
حسين خسرو بيگي منعقد مي گردد.

راهاندازی بزرگترین خط تولید پاستای فرمی آسیا در شرکت زر ماکارون

بزرگترین خط تولید پاســتای فرمی آسیا در شرکت
زرماکارون با حضور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
بانــک صادرات ایــران راه اندازی شــد .به گزارش
اگروفودنیــوز ،رئیس هیأت مدیــره گروه صنعتی و
پژوهشی زر در حاشیه افتتاح خط تولید پاستای فرمی
مجموعه زرماکارون اظهار داشــت :این مجموعه در
سه سایت در زمینه تولید پاستا با آرد سمولینا فعالیت
میکرد که امروز با افتتــاح خط فرمی ظرفیت این
شرکت از لحاظ کمی افزایش یافت .مرتضی سلطانی
گفت :آرد سمولینا از گندم دوروم تولید میشود که این
گنــدم در کمتر جایی از جهان وجود دارد و به همین
دلیل محصول تولیدی این مجموعه کام ً
ال ارگانیک
می باشد .وی در ارتباط با تحریمهای موجود و تأثیر
آن بر روی فعالیت گروه صنعتی و پژوهشی زر گفت:
ما نمیتوانیم منکر تحریم باشیم اما نباید با هر نسخه
بیرونی متوقف شویم .سلطانی افزود :فضای رقابت و
بوکار در ذات جوانهای ایرانی است و با این
کســ 
انگیزه بیکار ننشستهاند و با امید ،انرژی و کار تیمی
در گروه صنعتی و پژوهشی زر وضع موجود را استمرار
داده و توسعه این مجموعه را بسیار جدی در دستور

اظهار داشــت :نیروی کار هلدینگ زر با راه اندازی
بخش کانفکشــنری به صورت پایدار افزایش قابل
توجهی خواهد داشت .مدیرعامل بانک صادرات ایران
نیز با بیان اینکه این مجموعه جزء واحدهایی است که
باید به مدیران آن تبریک گفت ،اظهار داشت :بانکها
عالقمند هستند سپرده مردم را به واحدهای با بازده
خوب بسپارند که باعث توسعه کشور گردد .حجت اله
صیدی گفت :راه اندازی این مجموعه به هر بانکداری
قوت قلب می دهد که میتوان با توســعه آن شاهد
بازده بســیار مناسب بود .وی افزود :با توجه به اینکه
این مجموعه در حال تکمیل زنجیره ارزش محصول
خود از نظر فروش و توزیع می باشد این باعث افتخار
بانک ما است که در کنار یکی از تولیدکنندگان جهانی
هستیم .مدیرعامل بانک صادرات کشور در ارتباط با
حمایت این بانک از مجموعــه زر گفت :میزان این
حمایت بســتگی به گردش مالی و مراحل پیشرفت
پروژه های مجموعــه دارد اما بانک صادرات با تمام
ظرفیت به عنوان یکی از ســه بانک برتر کشــور و
کار قرار دادهاند تا دنیا بازنگری بر توانمندی جوانهای صنعتی و پژوهشی زر با بیان اینکه گروه زر تنها واحد بزرگترین بانک بورسی به این مجموعه کمک خواهد
این سرزمین داشته باشند .رئیس هیأت مدیره گروه تولیدی است که مدال افتخار صادرات دریافت کرده کرد و این حمایت را افتخاری برای خود میداند.

ل جاری رقم خورد
در سا 

اجرای طرح «کاداستر» در  110هزار هکتار از اراضی ملی زنجان

معــاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری اســتان زنجان گفت :در سالجاری
طرح «کاداستر» در  110هزار هکتار از اراضی
ملی زنجان اجرایی میشود.
جعفر بیــات در جمع خبرنگاران با اشــاره به
برنامههای منابــع طبیعی در راســتای حفظ
و احیای اراضی ملی اظهــار کرد :بیش از 13
میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توســعه
برای بخش آبخیزداری در اســتان زنجان در
نظر گرفته شــده است .معاون آبخیزداری اداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان
با اشاره به اینکه این اعتبارات در پنج محور از
فعالیتهای آبخیزداری هزینه خواهد شد؛ افزود:
 16حوزه آبخیــزداری از این اعتبارات بهرهمند
میشــوند .وی با بیان اینکــه اجرای عملیات
آبخیزداری و آبخوان داری از جمله برنامههای
این اداره است؛ اضافه کرد :عملیات آبخیزداری
در بیش از  62هزار متر مکعب از مساحت استان
زنجان اجرایی میشــود .بیات بــا بیان اینکه
اجرای عملیــات بیولوژیک از دیگر برنامههای
آبخیــزداری در  16حوزه آبخیزداری اســت؛
عنوان کرد :اهم اقدامات این حوزه بذرکاری در
مراتع ملی؛ کپهکاری؛ کودپاشی؛ مدیریت چرا؛
نهالکاری یا جنــگلکاری و مدیریت تبدیل

دیمزار بوده که در دست اجرا قرار دارد .معاون
آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان زنجان
با اشــاره به اینکه این طرحها عالوه بر حفظ
خاک به نگهداشت آب نیز کمک میکند؛ اظهار
کرد :این طرحها به پیشگیری از وقوع سیالب
نیز کمک میکند .وی با اشاره به اینکه محور
سوم طرحهای آبخیزداری اجرای طرح کاداستر
و حدنگاری اراضی ملی اســت؛ بیان کرد :این
طرح در روستاهای حوزه آبخیزداری با مساحت
 110هزار هکتار اجرایی میشود .بیات با بیان
اینکه اجرای طرحهای اطفای حریق و حفاظت
از اراضی نیز در  16حوزه آبخیزداری در دستور
کار قرار دارد؛ اضافه کرد :این طرح در  110هزار
هکتار از اراضی استان زنجان اجرایی میشود.
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه آموزش؛
ترویج و جلب مشــارکت مردمی دیگر برنامه
آبخیزداری در حوزههای آبخیزداری است؛ بیان
کرد :ظرفیتسازی و تسهیلگری جوامع محلی
نیز در دستور کار قرار گرفته است.
شایان ذکر است؛ سال گذشته  15میلیارد تومان
اعتبار بــرای  14پروژه آبخیزداری در اســتان
زنجان تصویب شــده بود کــه  50درصد این
مصوبات از محل اوراق عرضه پرداخت شد.

مدیر منطقه  ۴شهرداری اصفهان:

ورودی شرق اصفهان نیازمند ساماندهی است

عصرایرانیــان ،اصفهان-مریم کربالیی :مدیر
منطقه  ۴شهرداری اصفهان گفت :ورودی شرق
اصفهان نیازمند ســاماندهی است .رضا اخوان
در جلسه علنی شــورای اسالمی شهر اصفهان
اظهار داشت :ما بدنبال ساماندهی و بازسازی سه
منطقه جی شیر ،پینارت و کردآباد همچون طرح
ساماندهی که برای همت آباد پیاده سازی شد،
هستیم.وی با بیان اینکه مردم منطقه جی شیر
و کرد آباد دسترسی مناسبی به امکانات ندارند،
ادامه داد :امروز در منطقه چهار اصفهان شاهد دو
پهنه بافت فرسوده هستیم که ساکنان این منطقه
آمادگی خود را برای باز آفرینی توســعه شهر و
ساماندهی مطرح کردند.مدیر منطقه  ۴شهرداری
اصفهان در ارتباط با رانت خواری زمین های این
منطقه گفت :سخن عجیب و غریب نیست چون
این نوع گفتــه ها برای آغاز هر پروژه ای وجود
دارد و غالبا برای هر پروژه ای این عناوین مطرح
می شود.وی یکی دیگر از عواملی که ساماندهی
و توسعه شهری منطقه  ۴را ضروری می کند بار
ترافیکی دانست که بر این منطقه سوار است و
ادامه داد :با اجرای این طرح توسعه بار ترافیکی
از خیابان مشتاق برداشته و توزیع می شود.اخوان
با اشــاره به اینکه یکســری پروژه ها در میدان
شــهدای هسته ای  ۴ســال پیش روند اجرایی

 1088واحد مسکن مهر درگیالن به متقاضیان واگذار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی
گیالن در مراســمی با حضور مهندس مهرآبادی
قائم مقام وزیر راه وشهرســازی در طرح مســکن
مهر وجمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان،
 1088واحــد مســکن مهر به متقاضیــان واگذار
گردید .خاوری سرپرست اداره کل راه وشهرسازی
گیالن با ارائه آماری از وضعیت مسکن مهر استان
گفــت :از مجموع  74019واحد مســکن مهر در
شــهرهای باال و زیر  25هزار نفر جمعیت استان،

تاکنون 63135واحد بــا دارا بودن تمامی خدمات
زیربنایی به متقاضیان تحویل گردیده اســت .وی
افــزود :از مجموع واحد های مســکن مهر افزون
بر  10هزار واحد باقیمانده اســت که 4هزار واحد
آن دارای متقاضی اســت کــه از این مجموع نیز
 3367واحــد در شــهرهای بــاالی  25هزار نفر
جمعیت و 708واحد درشــهرهای زیــر  25هزار
نفــر جمعیت قرار دارد .خاوری با اشــاره به افتتاح
 1088واحد مســکن مهر دراین روز خاطر نشان

آن آغاز شــد و هزینه ای بالغ بر یکصد میلیارد
تومان صرف شــد که نتوانستیم این پروژه ها را
به اتمام برسانیم ،ادامه داد :به لحاظ وضع موجود
روستاها و اینکه زمین های اطراف آن در حریم
اســت ،بنابراین باید توسعه این موارد را در نظر
می گرفتیم.وی گفت :اکثر زمین ها بایر اســت
و امکان کاشــت به خاطر کم آبی نیست و ۷۰
درصد چاه های منطقه  ۴خشک شده است که
امکان کشاورزی در آن وجود ندارد.مدیر منطقه
 ۴شهرداری اصفهان با بیان اینکه در سالهای
 ۸۴و  ۸۵با مصوبه شــورای عالی شهرســازی
سه منطقه جی شیر ،پینارت و کردآباد به حریم
شهر اصفهان اضافه شده است ،اظهار کرد :باید
توجه داشت که این مناطق سیما و منظر خوبی
ندارد و به عنوان درگاههای اصلی ورودی شرق
اصفهان نیازمند ساماندهی است.وی اضافه کرد:
در منطقه  4شهرداری اصفهان دو بافت فرسوده
کردآبــاد و رکن الدوله وجود دارد و با الحاق این
سه پهنه می توان توسعه بهتری را داشت.اخوان
شهردار منطقه  ۴با بیان اینکه الحاق این  ۳پهنه
ضروری است ،گفت :البته نوع مدیریت شهری
رانت ایجاد میکند و در دورههای مختلف بوده
است ،نمیتوان این رانت را کتمان کرد بلکه باید
آن را مدیریت کرد.

کــرد :از مجموع این واحد ها  371واحد مربوط به
تعهدات بنیاد مسکن استان و 717واحد مربوط به
تعهدات راه وشهرسازی استان است که به تفکیک
شــهرها درآستانه اشــرفیه 24واحد،بندر انزلی48
واحد ،تالش 140واحد،رشــت 385واحد،رستم آباد
 20واحد،لوشــان 40واحد ولنگرود  60واحد که به
صورت نمادین در پروژه  256واحدی رســتم آباد آن واگذار شــده و 88واحد آن نیز در دهه مبارک
تحویل می گــردد .وی افزود:پروژه  256واحدی فجر واگذار می گردد و 80واحد آن برای ساخت به
رســتم آباد در  32بلوک ساخته شده که  88واحد سازنده خود مالک سپرده شده است.

خبر
احداث اولین هنرستان شهر مجلسی
با مشارکت فوالد مبارکه

عصرایرانیان ،اصفهان-مریم کربالیی:

همزمانباهفتۀدولتوباحضورمعاونوزیر
راه و شهرسازی ،نمایندۀ مردم شهرستان
مبارکه در مجلس شورای اسالمی ،معاون
نیروی انسانی فوالد مبارکه ،فرماندار ،امام
جمعه و جمعی از مســئوالن شهرستان
مبارکه اولین هنرستان شهر مجلسی که
با مشارکت شرکت فوالد مبارکه احداث
گردیده است ،افتتاح شد.دکتر طاهرخانی
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای
جدید ،پس از افتتاح این پروژه در مصاحبه
با خبرنگار فــوالد تصریح کرد :صنعتی
پایدار اســت که همانند شــرکت فوالد
مبارکه به مسئولیتهای اجتماعی خود نیز
پایبند باشد.وی با اشاره به مشارکت فوالد
مبارکه در احداث خط متروی بهارستان تا
شهر مجلسی و سایر اقدامات این شرکت
در این حوزه خاطرنشان کرد :شرکت فوالد
مبارکه به خوبی به کیفیت زندگی جامعۀ
پیرامون توجه داشته و همواره در این راه
پیش قدم بوده اســت.وی از همکاری و
تعامل شرکت فوالد مبارکه با مسئوالن
شهرســتان مبارکه به عنــوان فرصتی
بسیار مناسب برای ارائه خدمت به مردم
یاد و اضافه کرد :نگاه مثبت مدیریت این
شرکت به مسئولیتهای اجتماعی فرصت
خوبی برای ارائۀ خدمت به مردم به وجود
آورده است.طاهرخانی با تأکید بر اینکه به
بهره برداری رسیدن خط مترو در توسعۀ
اقتصادی منطقۀ مبارکه و شهر مجلسی
تأثیر شگرفی خواهد داشت ،ادامه داد :این
اتفاق مبارک باعث جذب جمعیت بیشتری
در شهر مجلسی می شــود.وی با اشاره
به اینکه اســناد مناقصه و سایر اقدامات
قانونی این کار بســیار مهم طی روزهای
آتی به گردش خواهند افتاد ،ابراز امیدواری
کرد با پیگیری مســئوالن شهرستان و
همکاریهــای خوب فــوالد مبارکه این
پروژه هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
در این مراســم مهندس زهرا ســعیدی
نمایندۀ مردم شــریف شهرستان مبارکه
در مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره به
اهمیت برخورداری از امکانات تحصیلی و
رفاهی برای دانش آموزان و به طور کلی
شهروندان شهر مجلسی تصریح کرد :در
شــرایط کنونی احداث و بهره برداری از
پروژه های عمرانی ،رفاهی و آموزشــی
مــی تواند در ارتقــای روحیه مردم عزیز
و زحمتکش تأثیر مطلوبی داشــته باشد.
این نمایندۀ مجلس شــورای اسالمی با
اشاره به پروژۀ متروی شهرستان مبارکه
و مشارکت ارزشمند فوالد مبارکه در این
طرح استراتژیک افزود :اخیرا شرکت فوالد
مبارکه عالوه بر همیاری های پیشــین،
به منظــور ســاماندهی و ارتقای ایمنی
جادههای شهرستان مبارکه به میزان ۶۰۰
میلیون تومان مشارکت و همیاری داشته
است که قابل تقدیر است.

