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خراسان رضوی

نرخ خدمات دفاتر پیشخوان
افزایش نمییابد

رئی��س کمیس��یون ام��ور اقتص��ادی،
سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای اسالمی
شهر مش��هد گفت :فعال هیچ تصمیمی مبنی
بر افزایش نرخ خدمات دفاتر پیش��خوان وجود
ندارد .علی نخعیراد در گفتوگو با تس��نیم در
مشهد مقدس ،اظهار داشت :از  2شیوه متفاوت
بر نحوه عملکرد دفاتر پیشخوان دولت در مشهد
نظارت میش��ود که نخستین آن شکایتهای
مردمی و دومین آن نظارتهای ادواری اس��ت
که انجام میشود .وی با اشاره به وضعیت کنونی
معیشتی جامعه خاطرنشان کرد :با توجه به این
مهم نرخ خدمات دفاتر پیشخوان فعال افزایشی
نداشته و این نرخ باید بسته به وضعیت اقتصادی
مردم تغییر کند .وی با بی��ان اینکه کارگزاران
دفاتر پیشخوان نسبت به ناچیز بودن نرخهای
گذاشته شده شکایت دارند ،تصریح کرد :با توجه
به فعالیتهای متنوعی که برای خدماتدهی
در دفاتر پیشخوان انجام میشود فعال افزایش
نرخی در دستور کار نیست.
گلستان

اجرای طرح پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی در مدارس آزادشهر

مدیر آموزشوپرورش شهرس��تان آزادشهر
گف��ت :تاکنون در  ۲۰مدرس��ه در شهرس��تان
آزادش��هر کارگاههای پیش��گیری از آسیبهای
اجتماعی برگزار ش��ده است .مهدی مفیدی در
گفتوگو با تس��نیم در آزادشهر ،درباره ساخت
مدارس با کمک خیران در این شهرستان اظهار
داشت :دبس��تان ابتدایی روستای سیبچال به
علت فرسودگی ،امس��ال قابل استفاده نبود و با
هماهنگی آموزشوپرورش شهرستان و اختصاص
س��رویس ایابوذه��اب این دانشآم��وزان برای
تحصیل به روس��تای وامنان تردد میکنند .وی
افزود :ساخت این آموزشگاه از اواخر شهریورماه
س��ال جاری با اعتبار  130میلی��ون تومان آغاز
ش��د که حدود  70میلیون تومان توسط خیری
از کرمان متقبل ش��د و مابقی از محل اعتبارات
نوس��ازی مدارس تامین شده است .وی تصریح
ک��رد :در حال حاضر در مرحله نصب سیس��تم
گرمایشی در این آموزشگاه هستیم و امیدواریم
پس از پایان محوطهسازی این آموزشگاه در دهه
فجر سال جاری به بهرهبرداری برسد.

وطن امروز

بالتکلیفی پروژههای مصوب سفر استانی سال گذشته دولت

 ۳۴طرح توسعهای همدان در انتظار اعتبار

در حالی  ۱۶ماه از س��فر رئیسجمهور به استان
همدان و تصویب  ۴۴طرح برای پیش��رفت و توسعه
این اس��تان میگذرد ک��ه از این تعداد تنها  ۱۰طرح
تکمیلش��ده و  ۳۴طرح همچن��ان در انتظار جذب
اعتبار هستند .همدان یکی از استانهایی است که با
توجه به بسترها و زمینههای مختلف سرمایهگذاری
میتواند بهشتی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی
باشد .همچنین تقویت بخش صنعتی این استان نیز
بارها مورد تأکید بوده تا آنجا که پارسال حجتاالسالم
حسن روحانی رئیسجمهور و تعدادی از وزرای دولت
در قالب بیستویکمین سفر استانی خود ،سفری به
استان همدان داشتند .در پایان این سفر یکروزه که
سوم ش��هریورماه برگزار شد ،رئیسجمهور در جمع
خبرنگاران استان به تشریح مصوبات و دستاوردهای
نخستین سفر دولت تدبیر و امید به همدان پرداخت
و از اج��رای  ۴۴طرح و پ��روژه عمرانی با اعتبار ۸۵۷
میلیارد تومان برای همدان در بخشهای حملونقل،
سدس��ازی ،آب و فاضالب ،تأسیس��ات دانش��گاهی،
بهداشت و س�لامت ،گردش��گری و معدن خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه این پروژهها در س��ال  ۹۴و ۹۵
به اتمام میرس��د ،از اتم��ام راهآهن همدان -تهران با
اعتبار  ۲۷۱میلیارد تومان ،اتمام آزادراه ساوه -همدان،
اتمام طرحهای بیمارس��تانی و اضافه ش��دن حدود
 ۹۰۰تخت بیمارس��تانی و همچنی��ن بهرهبرداری از
سدهای کالن بهعنوان طرحهای دولت یازدهم برای
ایجاد اش��تغال و توسعه و پیشرفت در استان نام برد
و ابراز امیدواری کرد این سفر و اجرای پروژهها بتواند
تحولی در استان ایجاد کند و زمینه رفاه مردم فراهم
ش��ود .وی در این سفر بر واگذاری امور در بخشهای
اقتصادی ،کشاورزی ،صنعت ،خدمات و امور اجتماعی
به مردم تأکید کرد و خواستار فعال شدن سازمانهای
مردمنهاد در این زمینهها شد .با گذشت بیش از یک
سال از سفر هیات دولت به استان همدان هنوز پروژهها
به سرانجام نرسیده و این در حالی است که استاندار
همدان در روزهای پس از برگزاری سفر رئیسجمهور
به استان همدان تأکید داشت تمام پروژههای مصوب
سفر رئیسجمهور باید تا سال  ۹۵در استان اجرایی
ش��ود اما اکنون با گذش��ت بیش از یک سال از سفر
هیات دولت به استان همدان هنوز پروژهها به سرانجام
نرس��یده و این در حالی است که استاندار همدان در
روزهای پس از برگزاری سفر رئیسجمهور به استان

نما
مجمع نمایندگان استان در مجلس ،پیگیر مصوبات هیأت دولت
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ش�ورای اسالمی ایجاد زمینه سرمایهگذاری در استان را وظیفه
مسؤوالن دانست و با تاکید بر اینکه زیرساختها برای سرمایهگذاری در همدان فراهم است ،اظهار داشت:
وحدت و همدلی مسؤوالن زمینه حضور سرمایهگذاران را فراهم میکند و جذب آنان موجب کاهش آمار
بیکاری در استان خواهد شد .امیر خجسته با تاکید بر اینکه افق استان را در بخش سرمایهگذاری روشن
میبینم و با همدلی میتوان زمینه حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی را فراهم کرد ،گفت :رئیسجمهور
ق�ول تکمی�ل راهآهن تهران -همدان را تا پایان دوره دولت تدبیر و امید داده اس�ت .وی با تاکید بر اینکه
مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی پیگیری جدی درباره مطالبهها از مصوبات هیات دولت
دارد ،گفت :هماکنون در بخش صنعت مشکالتی داریم و در گردشگری نیز پیگیری برای ساخت  ۱۰هتل را
در دستور کار قرار دادهایم.

همدان تأکید داش��ت تمام پروژههای مصوب س��فر
رئیسجمهور باید تا سال  ۹۵در استان اجرایی شود
که ب��ا این وعده انتظار م��یرود در  2ماه و نیم باقی
مانده تا پایان سال  ۹۵تمام این  ۴۲طرح اجرایی شود!
محمدناصر نیکبخت با بیان اینکه سفر کاروان تدبیر و
امید به استان همدان دستاوردهای بسیار بزرگی برای
مردم به همراه داشته است ،عنوان کرد :دستاورد این
س��فر بیش از  ۲۹۰۰میلیارد تومان بوده است .وی با
بیان اینکه مدیران اس��تان باید پیگیریهای الزم را
برای عملیاتی شدن مصوبات انجام دهند تا بتوان به
وعدههای دادهش��ده عمل کرد ،گفت :تمام وعدهها و
مصوباتی که در سفر رئیسجمهور به همدان انجامشده
باید در مدت باقیمانده دولت اجرایی شود .نیکبخت
افزود :در این سفر مصوب شد برای  ۴۴طرح و پروژه

عمرانی ،خدماتی و تولیدی استان همدان ۸۵۷میلیارد
تومان اعتبار به استان واگذار شود و بانکهای استان
 ۱۲۰۰میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای تولیدی
و بنگاههای اقتصادی پرداخت کنند .در همین زمینه
مشاور استاندار و دبیر ستاد استانی پیگیری مصوبات
سفر هیات دولت در استان همدان نیز در گفتوگو با
مهر با بیان اینکه  ۴۴پروژه عمرانی از سفر هیات دولت
ب شده است ،گفت :مجموع اعتبارات
به استان تصوی 
این پروژهها  ۸۵۷میلیارد تومان بوده که تاکنون ۸۳۳
میلیارد تومان دریافت ش��ده است .خسرو سامری با
اشاره به اینکه  ۱۲آبان سال گذشته اعتبار این پروژهها
بهطور رس��می به اس��تان ابالغ ش��د ،اظهار داشت:
میزان اعتبار ابال غ ش��ده برای این تع��داد پروژه ۸۵۷
میلیارد تومان بود که در سال گذشته و امسال ۸۳۳

میلیارد تومان اعتبار بهصورت نقدی ،اوراق مشارکت
و اس��ناد ابالغ و تخصیصیافته است .وی با اشاره به
اینک��ه برخی پروژهها مانند راهآهن تهران -همدان یا
بیمارستان اکباتان اعتبارات خود را دریافت کردهاند،
عنوان کرد :برخی پروژهها مانند راهآهن یا پارک علم و
فناوری که اعتبارات ملی دارند باید پیگیر جذب اعتبار
باش��ند .س��امری با بیان اینکه از  ۴۴پروژه در استان
هم��دان ۱۰ ،پ��روژه دارای پیش��رفت فیزیکی ۱۰۰
درصدی و  ۸پروژه پیشرفت فیزیکی باالی  ۷۰درصد
دارند ،افزود ۱۵ :پروژه دارای پیش��رفت فیزیکی بین
 ۵۰تا  ۷۰درصد و بقیه کمتر از  ۵۰درصد اس��ت که
امیدواریم با جذب اعتبارات این پروژهها نیز پیشرفت
کنند .وی با بیان اینکه برخی پروژهها مانند تصفیهخانه
مالیر و تویس��رکان به بخش خصوصی واگذار ش��ده
اس��ت ،عنوان ک��رد :تصفیهخانه مالیر ب��ا اعتبار ۴۳
میلیارد تومان و تصفیهخانه تویسرکان با  ۳۰میلیارد
تومان اعتبار مورد نیاز به بخش خصوصی واگذار شد،
بدینصورت که بخش خصوصی پس از انجام کار ،آب
تولیدش��ده از تصفیهخانه را به دولت میفروشد .وی
به پروژه میدان میوه و ترهبار ش��هر همدان نیز اشاره
کرد و با بیان اینکه ای��ن پروژه میتواند بارانداز غرب
کشور باشد ،عنوان کرد :کارهای اجرایی این پروژه نیز
با مشارکت شهرداری همدان و شورای اسالمی شهر و
با برآورد هزینه اولیه  ۱۷۰میلیارد تومان توسط بنیاد
تعاون ارتش جمهوری اسالمی ایران آغاز شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ۲۰۰
میلیارد تومان اعتبار برای راهآهن تهران– همدان در
نظر گرفتهشده است ،بیان کرد :تاکنون  ۱۷۶کیلومتر
آن ریلگذاری ش��ده است که با تخصیص این اعتبار
 ۹۰کیلومت��ر باقیمان��ده نیز از  2ط��رف ریلگذاری
میشود تا این پروژه بزودی به اتمام برسد .وی افزود:
 ۴۰میلیارد تومان اعتبار برای برخورداری  ۲۵درصد
جمعیت روستایی استان از آب سالم هزینه شده است.
بهرغ��م اینکه اقداماتی برای اجرایی ش��دن طرحها و
مصوبات س��فر هیات دولت به اس��تان همدان انجام
ش��ده اما همانگونه که گفته ش��د استان همدان در
زمینههای مختلف توانایی جذب سرمایهگذار را دارد
اما وجود پارهای از کمتوجهیها موجب ش��ده در این
استان شاهد توسعه نامتوازن باشیم ،کما اینکه استان
همدان مانند دیگر استانهای کشور درگیر طرحهای
نیمهتمام دولتهای قبلی است.

پیامک خوانندگان
10002231
در شبکههای اجتماعی
@vatanemrooz
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در پرون�ده کالس�ه  9509982838600397ش�عبه دادگاه عموم�ی
بخش آبگرم به خانم زهرا موسویان ابالغ میگردد در تاریخ 1395/11/30
راس س�اعت  9:00درخصوص دعوی آقای یوسف رستمی به طرفیت از
ایشان جهت رسیدگی به همراه اصل و تصویر مصدق دالیل و مستندات
معارض خود در این ش�عبه حاضر ش�وند .بدیهی است درصورت عدم
حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش آبگرم – داوود اعلمی

شماره 5 2072
کرمانشاه

 ۱۰۰روستا در استان کرمانشاه به
شبکه گازرسانی متصل میشود

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت:
 ۱۰۰روستا در استان کرمانشاه تا پایان امسال
به شبکه گازرس��انی متصل میشود .سیروس
توگو با تسنیم در کرمانشاه،
ش��هبازی در گف 
با اش��اره به اینکه در  9ماه امسال  117روستا
به ش��بکه گازرس��انی متصل ش��ده و تا پایان
سال گازرس��انی  100روستای دیگر در استان
کرمانش��اه انجام میشود ،اظهار داشت :جریان
گاز در روس��تاهای اس��تان در فصل سرد سال
مطلوب بوده و تداوم داش��ته اس��ت و مشکلی
وجود ندارد .وی با بیان اینکه اکنون  503هزار
مشترک گاز در استان کرمانش��اه وجود دارد،
عنوان ک��رد :اجرای بی��ش از  1000کیلومتر
ش��بکهگذاری ،نص��ب بی��ش از  7000مورد
انشعاب گاز و پذیرش  15هزار مشترک جدید
از جمله اقدامات  9ماه امسال است .شهبازی
با اش��اره به اینکه اکن��ون  99درصد جمعیت
ش��هری و  50درصد جمعیت روستایی 654
روس��تا از گاز طبیعی بهرهمند هستند ،گفت:
میزان مص��رف گاز طبیعی در  9ماه امس��ال
 13/5میلیون مترمکعب و در مدت مشابه سال
گذشته  15میلیون مترمکعب بوده است.
کرمان

 80دوربین کنترل سرعت در
راههای استان کرمان نصب میشود

مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان
کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر  ۲۵دستگاه
دوربین کنترل ترافیک در راههای استان کرمان
وج��ود دارد ،گفت :تا پایان امس��ال  ۸۰دوربین
کنترل س��رعت در راههای اس��تان کرمان نصب
میش��ود .خداداد مقبلی در گفتوگو با تسنیم
در کرمان ،اظهار داشت :استان کرمان تقریبا رتبه
سوم کشور در بحث تصادفات جادهای را دارد .وی
با اش��اره به اینکه یکی از عوامل اصلی تصادفات
که نقش تعیینکنندهای دارد عامل انسانی است،
گفت :بیشترین عامل انس��انی در تصادفات هم
س��رعت غیرمجاز و واژگونی خودروهاست .وی
ب��ا بیان اینکه پلیس به تنهای��ی قادر به کنترل
خطاهای انسانی از جمله کنترل سرعت در همه
راهها نیست ،افزود :در سایر کشورهای دنیا نیز از
ن نقش
ابزار الکترونیکی استفاده میشود و دوربی 
مهمی در این زمینه دارد.

