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عمل به وعده ها در زمان تعیین شده
 یکی از مهم ترین برنامه های وزارت نیرو است

گروه شهرستانها: علی اکبر محرابیان در جلســه ای که با حضور معاونان و 
مدیران ارشــد صنعت آب و برق کشور در ساختمان ستادی وزارت نیرو از طریق 
ویدئو کنفرانس برگزار شــد، با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری در دیدار 
با کابینه دولت سیزدهم اظهار کرد: پیگیری و عمل به وعده ها یکی از مهم ترین 
و اساســی ترین محورهای توصیه رهبری به دولت سیزدهم بوده و دولت نیز در 
تحقق این موضوع کامال مّصر اســت.وی اضافه کرد: بر اساس میثاقی که با مردم 
و دولت داریم، برنامه ای جامع و کامل را به مجلس ارائه کردیم. برنامه ارائه شــده 
نه تنها برنامه یک نفر، بلکه برنامه ای جامع در راستای توسعه و پیشرفت خدمات 
صنعت آب و برق کشــور اســت.محرابیان اضافه کرد: باید تمامی تالش ها به کار 
گرفته شــود تا کمترین وابســتگی را به بودجه عمومی داشته باشیم و بتوانیم از 
بخش ها، پتانســیل و ظرفیت های مختلف بهره کافی و الزم را ببریم. وی تدوین 
زمان بندی دقیق برای پروژه ها و کار پیگیری و رسیدگی به پروژه ها را از مهم ترین 
وظیفه و اولویت اصلی مدیران دانست.وزیر نیرو با اشاره به برنامه حوزه برق گفت: 
در برنامه حوزه برق دو بال توسعه و مدیریت تقاضا را داریم. در سال های گذشته 
فراز و نشــیب های بسیاری در بال توســعه داشتیم، لیکن در بال مدیریت تقاضا 
میزان موفقیت و برنامه ریزی اندک بوده و با توجه به شرایط قیمت گذاری و دیگر 
مشکالت و چالش ها، در مصرف برق بی توجهی شده است و باعث شده توسعه ما 
به میزان تقاضا نباشــد.وی افزود: پسندیده نیست پس از ۴۲ سال از عمر انقالب 
بخش های مختلف مصرف دچار محدودیت باشند. باید با کمک ظرفیت های بخش 
خصوصی، توانایی های متخصصان و کمک صنایع به نقطه ای برســیم که توانایی 
تولید برق باالتر از نیاز را داشــته باشــیم.وی در رابطه با حوزه آب، با بیان اینکه 
تامین آب امری الهی اســت، اظهار کرد: منابع اصلی آب در اختیار بشــر نیست 
اما مدیریت مصرف آن در دســت بشر است. ما تجربه های مختلف و گوناگونی از 
خشکسالی ها و ترسالی ها را تجربه کردیم.وزیر نیرو افزود: سرانه  مصرف بخش های 
مختلف دنیا نشــان می دهد که اگر مدیریت مصرف خوبی بر منابع آبی داشــته 

باشیم، می توانیم از ظرفیت موجود به خوبی استفاده الزم را ببریم.

رشد ۷۰ درصدی عوارض پرداختی به شهرداری های 
قزوین در ۶ ماهه سال جاری

گروه شهرســتانها: مدیرکل امور مالیاتی اســتان قزوین با اشاره به اینکه 
تخصیص عوارض شــهرداریها در شش ماهه امسال نســبت به مدت مشابه 70 
درصد رشد داشته است، بیان کرد: در شش ماهه امسال از محل مشارکت مردم 
شریف استان در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ۲8۲6 میلیارد ریال به 
حســاب شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداریهای استان به صورت مستقیم واریز 
شده است و بخشی از اقدامات اجرایی و عمرانی که مردم عزیز ما در این مناطق 
مشــاهده می کنند از محل این مشارکت است.حوائج با تأکید بر اینکه اختصاص 
بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها 
و دهیاری ها راه را برای تامین منابع پایدار مورد نیاز این حوزه فراهم کرده است، 
گفت: عوارض وصول شده مالیات بر ارزش افزوده در هر شهر و یا منطقه ای صرفا 
جهــت عمران و آبادانی همان منطقه مصرف می گــردد که این امر گویای این 
واقعیت است که تالش شهروندان هر منطقه در تحقق درآمدهای مالیاتی رابطه 

مستقیمی با توسعه و پیشرفت آن شهر خواهد داشت.

جشنواره کودک، سرمایه فرهنگی و اجتماعی
 شهر اصفهان است

گروه شهرستانها: علی قاسم زاده در آئین رونمایی از پوستر سی و چهارمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ضمن ابراز خرسندی از حضور 
در این مراسم در نخســتین روزهای کاری اش اظهار داشت: همان روزهای اول 
به دبیر جشــنواره اعالم کردم که نگرانی در خصوص برگزاری جشنواره نداشته 
باشــند.وی با بیان اینکه در این مدت گزارشــی از روند کار جشنواره طی چند 
ســال اخیر دریافــت کردم، گفت: همه توان خود را به کار میگیرم تا جشــنواره 
کودک را پربارتر از گذشته تحویل مسئوالن آینده دهیم.شهردار اصفهان، جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان را یکی از سرمایه های فرهنگی و هنری 
اصفهان دانســت و گفت: امیدواریم این امانت را به خوبی تحویل آیندگان دهیم.
وی تاکید کرد: پیوند جشنواره کودک و شهر اصفهان، پیوندی ناگسستنی است.در 
ادامه علیرضا تابش ، دبیر سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانــان نیز در ایــن آیین ضمن تبریک آغاز هفته دفاع مقدس و تســلیت 
اربعین حســینی و همچنین ضمن ابراز خرسندی از رونمایی از پوستر جشنواره 
اظهار داشــت: در کنار این پوستر، از پوستر پنجمین المپیاد فیلمسازی کودکان 
و نوجوانان رونمایی شــد.به گزارش موج؛ ســی و چهارمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان ، با مشــارکت ســازمان سینمایی، بنیاد سینمایی 
فارابی و شهرداری اصفهان، از ۱6 تا ۲۱ مهر ۱۴00 )8 تا ۱۳ اکتبر ۲0۲۱( در دو 

بخش مسابقه ایران و مسابقه بین الملل، برگزار خواهد شد.

اخبار کوتاه

»اصالحیه« 
آگهـي فراخـوان عمـومی یک مرحـله ای )نوبت دوم(

اداره کل راه و شهرسازي استان یزد در نظر دارد: یک قطعه زمین با کاربري کشت گلخانه 
واقع در محمد آباد؛ یک قطعه زمین با کاربري خدماتي و کارگاهي واقع در مهریز؛ یک قطعه 
زمین با کاربري کارگاهي واقع در بلوارفقیه خراســاني و یک قطعه زمین با کاربري دامداري 
واقع در علي آباد شهرستان اشکذر و یک قطعه زمین با کاربري تاسیسات کشاورزي )چاه آب 
کشــاورزي( واقع در جاده مخصوص فوالد، یک قطعه زمین با کاربري تاسیسات و تجهیزات 
شهري )چاه آب کشاورزي( واقع در جاده بافق و یک قطعه زمین باکاربري صنعتي واقع در 
شهرک صنعتي سفید کوه به صورت اجاره و دو قطعه زمین با کاربري انبار واقع در انبارهاي 
خضرآبــاد؛ یک قطعه زمیــن باکاربري تجاري واقع در شهرســتان مهریز؛ یک قطعه زمین 
باکاربري تجاري واقع در خلیل آباد شهرستان تفت؛ ۳ قطعه زمین باکاربري تجاري واقع در 
مدوار شهرســتان مهریز به صورت نقد به شرح جدول ذیل از طریق فراخوان عمومی واگذار 

نماید، بدینوســیله از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مي آید جهت دریافت اســناد مزایده از 
تاریخ سه شــنبه ۱۴00/7/6 لغایت شــنبه ۱۴00/7/۱7 و نسبت به تحویل اسناد به سامانه 
ازتاریخ یکشــنبه ۱۴00/7/۱8 لغایت سه شنبه ۱۴00/7/۲7 از طریق درگاه سامانه تدارکات 
 الکترونیکی دولت )ســتاد( اقدام نمایند. براي کســب اطالعات بیشــتربه پایگاه اینترنتي
 www.yazd.mrud.ir و همچنین سایت اینترنتي اداره کل http://iets.mporg.ir

مراجعه نمایید.
تاریخ و مهلت تحویل اســناد: مزایده گر باید پس از دریافت اســناد مزایده و تکمیل آنها 
حداکثر طبق زمان هاي اعالم شــده از طریق ســامانه ستاد ارسال نمایند. بدیهي است ارائه 
اصــل مــدارک )پاکت های الف، ب و ج( به صورت دســتي نیز به دبیرخانه حراســت اداره 
کل به نشــاني: یزد-خیابان کاشاني خیابان مسکن و شهرســازي اداره کل راه وشهرسازي 

ساختمان شماره ۲ ضروري مي باشد. پاکات پیشنهاد طبق جدول پائین در تاریخ پنجشنبه 
1400/7/29 در جلســه کمیســیون مزایده در محل ساختمان شــماره دو اداره کل راه و 
شهرسازي استان یزد واقع در خیابان مسکن و شهرسازي، باز و خوانده مي شود. کلیه مراحل 
برگزاری مزایده از دریافت اســناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از 
 www.setadiran.ir طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دفترمركزي تهران:  0۲۱۴۱9۳۴ - دفتر ثبت نام استان :0۳5۳6۲7۲658

اداره ارتباطات واطالع رساني اداره كل راه و شهرسازي يزد

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/07/01   -   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04

قيمت و نحوه پرداختكاربريمساحت )مترمربع(پالكقطعه

داراي پالک ۲۱۳۳6 اصلي بخش ۱۱۴۱
کشت گلخانه 55۳9۲ یزد )واقع در محمدآباد( 

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول ماهیانه 6,000,000 
ریال که اجاره سال های بعد تا سه سال در آغاز هرسال توسط 

کارشناس رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد شد.

۱۴۲0۳/۲ اصلي بخش 8 )واقع -
کارگاهي 5۳۳/66در بلوار فقیه خراساني(

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول 70,000,000ریال که 
اجاره سال های بعد تا سه سال در آغاز هرسال توسط کارشناس 

رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد شد.

9 فرعي از 5۳6۳ اصلي بخش ۱0 -
دامداري7695/۲0)علي آباد اشکذر(

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول ماهیانه 7,500,000 
ریال که اجاره سال های بعد تا سه سال در آغاز هرسال توسط 

کارشناس رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد شد.

تحت پالک هاي ۱۲56 و ۱۲58 و ۳
۱۲60 و غیره اصلي بخش ۳6 یزد 

)مهریز ابتداي جاده مهر(
خدماتي وکارگاهي۱808/95

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول 57,600,000 ریال که 
اجاره سال های بعد تا سه سال در آغاز هرسال توسط کارشناس 

رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد شد.

تحت پالک هاي ۱۲56 و ۱۲58 و 5
۱۲60 و غیره اصلي بخش ۳6 یزد 

)مهریز ابتداي جاده مهر(
خدماتي و کارگاهي۲65۴/60

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول 6۴,800,000 ریال که 
اجاره سال های بعد تا سه سال در آغاز هرسال توسط کارشناس 

رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد شد.

تحت پالک هاي ۱۲56 و ۱۲58 و 7
۱۲60 و غیره اصلي بخش ۳6 یزد 

)مهریز ابتداي جاده مهر(
خدماتي وکارگاهي۳500/۲۴

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول 9۳,600,000 ریال که 
اجاره سال های بعد تا سه سال در آغاز هرسال توسط کارشناس 

رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد شد.

760 فرعي از ۱۱7 و ۱۲۲ و -
۱۲۳ از ۴9۳6 اصلي بخش 6 یزد 

)خلیل آباد تفت(
تجاري75

به صورت نقد با آماده سازي 
به ازاي هر مترمربع ۲0,000,000 ریال

تحت قسمتي از پالک ۱۱050 ۳
اصلي بخش ۳۴ یزد )مهریز بلوار 

امام خمیني(
تجاري7۱/95

به صورت نقد با وضع موجود )بدون آماده سازي(
به ازاي هر مترمربع ۳۲,000,000 ریال

از پالک ۳75 و ۳65 فرعي از یک ۳۴
فرعي 579۱ و باقیمانده ۳ فرعي 
از 9۱70 و 9600 اصلي بخش 
۴ یزد )واقع در مجموعه هاي 

انبارهاي خضرآباد(

انبار۱۳۳۴

به صورت نقد با آماده سازي 
به ازاي هر مترمربع ۱6,500,000 ریال

قيمت و نحوه پرداختكاربريمساحت )مترمربع(پالكقطعه

۳5

از پالک ۳75 و ۳65 فرعي از یک 
فرعي 579۱ و باقیمانده ۳ فرعي 
از 9۱70 و 9600 اصلي بخش 
۴ یزد )واقع در مجموعه هاي 

انبارهاي خضرآباد(

انبار۱78۴

به صورت نقد با آماده سازي 
به ازاي هر مترمربع ۱5,000,000 ریال

۴۱

تحت پالک 57۲7/۱۴۴/۲98 
اصلي بخش ۳5 یزد )مهریز 

تجاري۴0روستاي مدوار(
به صورت نقد با وضع موجود 

به ازاي هر مترمربع ۱5,000,000 ریال

۴۲

تحت پالک 57۲7/۱۴۴/۲98 
اصلي بخش ۳5 یزد )مهریز 

تجاري۴0روستاي مدوار(
به صورت نقد با وضع موجود 

به ازاي هر مترمربع ۱5,000,000 ریال

تحت پالک 57۲7/۱۴۴/۲98 ۱09
اصلي بخش ۳5 یزد )مهریز 

تجاري۴8روستاي مدوار(
به صورت نقد با وضع موجود 

به ازاي هر مترمربع ۲0,000,000 ریال

-

قطعه زمیني از پالک ۱۴5۲۱ 
اصلي بخش 8 یزد )جاده 

۱00مخصوص فوالد( 
تاسیسات وتجهیزات 
کشاورزي )چاه آب 

کشاورزي(

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول ماهیانه 600,000 ریال 
که اجاره سال های بعد تا سه سال در آغاز هرسال توسط کارشناس 

رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد شد.

-

قسمتي از پالک ۲690 فرعي از 
۱۴998 اصلي بخش 5 یزد )جاده 

بافق جنب شهرک فن آوران 
محمد علي آباد(

7۲
تاسیسات وتجهیزات 

شهري )چاه آب 
کشاورزي(

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول ماهیانه 
۱,۲00,000ریال که اجاره سال های بعد تا سه سال در آغاز هرسال 

توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد شد.

باقیمانده پالک ۱۴8 فرعي از -
5۱57 اصلي بخش 6 یزد )شهرک 

صنعتي۲۴۱۴۱صنعتي سفید کوه تفت( 
به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول ماهیانه 

۲0,500,000ریال که اجاره سال های بعد تا سه سال در آغاز 
هرسال توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد 

شد.

ساماندهی مشاغل مزاحم و ضایعات فروشان در ارومیه 
وعــده ای که تاکنــون تحقق نیافته و مشــاغل مزاحم و 
ضایعاتی ها همچنان در کوچه و خیابان این شهر جا خوش 
کرده اند.به گــزارش ایلنا، انتقال صنوف مزاحم و ضایعات 
فروشــان از مناطق مرکزی شــهر ارومیه یکی از مطالبات 
شــهروندان است که تاکنون با وعده های مسئوالن  تحقق 
نیافته است.مشــاغل مزاحم از مواردی هستند که با تولید 
آلودگی صوتی،ســد معبر و دیگر مزاحمت ها باعث ایجاد 
رنجش در بین شهروندان می شوند و جابجایی این مشاغل 
و ایجــاد محیطی آرام برای شــهروندان از وظایف مدیران 
شهری است.در ارومیه نیز مشاغل مزاحم به مشکل تبدیل 
شــده و مسئوالن استانی و شهری برای رفع این مشکل و 
انتقال این مشاغل از جمله آهن فروشان و محل های جمع 
آوری ضایعات و پســماندها به خارج از محدوده شــهری 
موفــق عمــل نکردند.صنوفی که  نه تنها چهره شــهر را 
زشت کرده که  با ایجاد ترافیک و شلوغی باعث نارضایتی 
مردم نیز شــده است.ساکنان منطقه الواج  ارومیه که اکثر 
مغازه های آن به ضایعات جمع کنی اختصاص داده شــده  

از آلودگی صوتی و بصری این منطقه شاکی هستند.
محمد زاده یکی از ســاکنان این منطقه در گفت وگو با 
ایلنا گفت:یکی از وظایف مســئوالن شهری ایجاد آرامش 
برای ســاکنان شهر است که این امر متاسفانه در خصوص 
منطقه مســکونی ما رعایت نشده اســت.وی با بیان اینکه 
وجود مغازه های ضایعاتی باعث ایجاد ترافیک و همچنین 
آلودگی صوتی برای ســاکناین این بخش شهر شده است 
گفــت: هر روز صبح با صدای گوش خراش ماشــین هایی 
که ضایعات جمــع آوری را تخلیه می کنند از خواب بیدار 
می شویم.این شهروند همچنین از نبود امنیت تردد. برای 
کودکان به واسطه وجود ترافیک در این بخش شهر شاکی 
بود.صادقی یکی از مغازه داران امالکی این منطقه در گفت 

و گو با خبرنگار ایلنا گفــت: وجود مغازه های ضایعاتی در 
این منطقه شــهر باعث ایجاد بد منظری شــده و قیمت 
ملــک در ایــن منطقه را پاییــن آورده اســت.وی افزود: 
مشــتریانی که به امالکی هــا برای اجاره منــزل مراجعه 
می کنند با مشــاهده این مغازه ها از اجاره و اسکان در این 
منطقه منصرف می شــوند.صادقی بــا بیان اینکه چندین 
بار اهالی ایــن منطقه برای جابجایــی اصناف مزاحم  به 
شورای شــهر مراجعه کرده اند، گفت: متاســفانه تاکنون 
مســئوالن هیچ اقدامی بــرای جمع آوری و ســاماندهی 
مشــاغل مزاحم انجــام نداده انــد و اکثــر خانواده های 
 ســاکن در این منطقه در حال مهاجرت به ســایر مناطق

 شهری هستند.

رئیس اتاق اصناف ارومیــه گفت:در حال حاضر حدود 
۴00 واحــد ضایعات فروشــی در ارومیه فعالیت دارند که 
برای بیش از ۳00 واحد شناسنامه صادر شده و مابقی آنها 
که جدیدا به این شــغل روی آورده اند در حال شناسایی 
هستند.اصغر طاهری پور در گفت و گو با ایلنا، با اشاره به 
تعلیق پرونده اتحادیه ضایعات فروشان ارومیه از سال 9۱ 
تاکنون، اظهار داشــت: از جمله اقداماتی که اتاق اصناف 
برای ضایعات فروشان و مشاغل آالینده انجام داد تشکیل 
اتحادیه ضایعات فروشان ارومیه و ساماندهی صاحبان این 
نوع مشاغل و قانونی کردن فعالیت آن ها بوده است.رئیس 
اتاق اصناف ارومیه، با اشــاره به اینکه مشاغل این چنینی 
نظم شهر را به هم ریخته اند، عنوان کرد: کمربندی ورودی 

شــهر ارومیه، خیابان خرمشهر، مناطق الواج، حسین آباد 
و علی آباد و کشتارگاه دارای بیشترین مغازه های ضایعات 
فروشی بوده و منظره زشتی را در این محالت پدید آورده 
است.به گفته وی، غیر از سازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجــان غربی تاکنون هیچ نهاد و ارگانی کوچک ترین 
همکاری و مشارکتی را در راستای ساماندهی این مشاغل 

مزاحم نداشته است.
رئیــس اتاق اصنــاف ارومیــه گفــت:اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان به وعده خود در جهت واگذاری زمین 
برای انتقال ضایعات فروشــان ارومیه عمل نکرده اســت.

طاهــری پور با بیــان اینکه طبق قانــون اداره کل راه و 
شهرسازی استان باید زمینی را در منطقه قطللو با اصناف 
جهت انتقال ضایعات فروشــان ارومیــه واگذار می کرد 
گفت: متاســفانه این اداره به وعده خود عمل نکرده است .

وی با اشاره به اینکه وضعیت انتقال و واگذاری این زمین 
از ســال 9۱ تاکنون راکد مانده است، تصریح کرد: منابع 
طبیعی در ســال 9۱ درمجموع 60هکتار زمین در اختیار 
اداره مسکن و شهرسازی استان برای واگذاری به اصناف 
ضایعات فروشــان ارومیه گذاشت.طاهری پور اظهار کرد: 
در این ســال ســند این زمین به نام دولت ثبت شــد اما 
در واگذاری اداره مســکن و شهرسازی استان اعالم کرد 
تنها۱۳ هکتار به ضایعات فروشان واگذار می کند.نماینده 
اســتان در اتاق اصناف ایران یاد آور شــد: در این مدت 
چندین جلسه برگزار شد اما اداره کل مسکن و شهرسازی 
استان تاکنون ۱۳ هکتار را نیز به ضایعات فروشان واگذار 
نکرده اســت.طاهری پور با تاکید به اینکه با ســاماندهی 
ضایعات فروشــان چهره و ورودی شهر بهتر خواهد شد، 
افزود:  هر زمان که اداره مسکن و شهرسازی زمین  را  که 
حق قانونی این صنوف است دراختیار ما قرار داد، ضایعات 

فروشان را به این محل انتقال می دهیم.

وعده ای که محقق نشد

 عدم انتقال صنوف مزاحم از محدوده شهری ارومیه 

گروه شهرســتانها: سرپرســت معاونــت اقتصادی 
شــهرداری مشهد از انتشــار ۱هزار و ۲۳0 میلیارد تومان 
اوراق مشــارکت بــرای ۳ پروژه بزرگ شــهری خبر داد. 
بــه گزارش روابــط عمومی معاونت اقتصادی شــهرداری 
مشــهد، مهدی حاتمی سرپرست این معاونت عنوان کرد: 
با وجود منابع محدود اوراق مشــارکت در کشــور و حجم 
باالی متقاضیان که سبب ایجاد روند پیچیده وطوالنی در 
فرایند دریافت مجوز و انتشــار اوراق مشارکت می گردد، 
شــهرداری مشــهد موفق به اخذ مجوز انتشــار ۱هزار و 
۲۳0میلیارد تومان اوراق مشارکت گردید. وی افزود: ضمن 
توجه مدیریت شــهری به ارتقا خدمات و بهســازی شهر 
و با تالش های شــبانه روزی همــکاران ما در این معاونت 

ســر انجام موفق به انتشــار و فروش اوراق مذکور شدیم 
که از این رقم 700 میلیارد تومان اوراق مشــارکت جهت 
تکمیل فاز 5 خــط ۳ قطار شــهری، ۳00میلیارد تومان 
اوراق مشارکت جهت توسعه و تکمیل سامانه حمل و نقل 
درون شــهری و ۲۳0میلیارد تومان اوراق مشارکت جهت 
بازسازی و نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر منتشر 
شد. سرپرست معاونت اقتصادی شهرداری مشهد با اشاره 
به اینکه این اوراق ۴ ســاله و مواعد پرداخت ســود آن هر 
سه ماه یکبار اســت، بیان کرد: همزمان با پیگیریها برای 
دریافت مجوز انتشــار اوراق مشــارکت، با بانکها هم برای 
تعیین بانک عامل انتشــار اوراق وارد مذاکره شــدیم که 
در نهایت عاملیت و ضمانت انتشــار اوراق مرتبط با طرح 

تکمیل فاز 5 خط ۳قطار شــهری و طرح توسعه و تکمیل 
سامانه حمل و نقل درون شهری به بانک صادرات و پذیره 
نویسی و بازارگردانی به شرکت تامین سرمایه سپهر واگذار 
شــد. همچنین در این فرآینــد از حمایت و ضمانت بانک 
شهر بهره مند شــدیم. همچنین بازسازی و نوسازی بافت 
فرســوده اطراف حرم مطهر نیز با عاملیت و ضمانت بانک 
ملی و پذیره نویســی و بازاگردانی صندوق سرمایه گذاری 
اختصاصی بازارگردانی ســهم آشــنا یکم به فروش رسید. 
وی در پایان خاطرنشــان کرد: اوراق مذکور با اخذ مجوز 
بانــک مرکزی و تعهد پرداخت 50 درصد از اصل و ســود 
توســط دولت در شــعب بانک های صــادرات و ملی برای 
فروش عرضه و به فروش رســید.در این انتشــار دو اقدام 

برای نخســتین بار صورت گرفت. اول انتشــار اوراق برای 
تکمیل سامانه حمل و نقل درون شهری که منجر به تامین 
مالی بهینه و گســترش مدهای حمــل و نقل می گردد و 
دوم انتشار اوراق برای بازســازی و نوسازی بافت پیرامون 
حرم مطهر امام مهربانی ها که برای نخســتین بار با سهم 
50 درصــدی دولت صورت می پذیرد کــه امیدواریم این 
توجه در ســالهای آتی نیز امتداد یابد. سرپرست معاونت 
اقتصادی در پایان از نگاه مثبت تصمیم گیران اعتباری در 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ، دیوان محاسبات کشور 
، مدیران عامل و اعضا محتــرم هیات مدیره های بانکهای 
صادرات ، شهر و ملی ، شرکت های تامین سرمایه که برای 
توسعه مشهد مقدس مساعدت و یاری کردند ، تقدیر نمود.

گروه شهرستانها: با صرف اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد 
و 900 میلیون تومان پروژه های بهینه سازی شبکه فشار 
متوســط، ضعیف، کابل خود نگهدار و جابجایی تاسیسات 
معــارض در برق منطقه ۱0 اصفهان اجرایی شد.حســین 
صادقیان، مدیر برق منطقه ۱0 شرکت توزیع برق اصفهان 
گفــت: صنعت برق اصفهان در ســالهای اخیر با شــتاب 
بیشــتری در حال توسعه اســت و این روزها با طرح های 
زیربنایــی و اثر بخش تامین انرژی پایــدار و توزیع آن را 
در زندگی مردم  به خوبی ســاری و جاری شــده  است و 
مناطــق کم برخوردار روســتایی در چرخه تولید بیش از 
پیش شکوفا شــده اند که این امر موجب شده اشتغال و 
شرایط معیشتی آنها  بهبود یابد.وی در ادامه افزود: پروژه 
بهینه سازی شبکه فشــار ضعیف و نصب پست هوایی به 
منظور اصالح افت ولتاژ منطقه، در خیابان شــهید خزایی 
بلــوار گل نرگس به اتمام رســید و نزدیک به ۴ کیلومتر 

شــبکه وکابل خود نگهدار به منظور اجرای این پروژه در 
این منطقه صورت گرفت و یک دستگاه پست هوایی ۳۱5 
کیلــو ولت آمپــر در مدار قرار گرفت.وی ابراز داشــت: با 
اجرایی شدن این پروژه ضمن اصالح ساختار و بهبود ولتاژ 
برق مشترکین موجود و متعادل سازی بار ترانسفور ماتور 
و فیدرهای موجود ،ظرفیت مناسب به منظور برق رسانی 
به مشترکین جدید در آینده فراهم شده است.صادقیان به 
یکی دیگر از پروژه های انجام شده در محدوده برق منطقه 
۱0 اشاره کرد وتصریح نمود: جابجایی تاسیسات معارض 
با تعریض بلوار  روشــن دشت حد فاصل شهدای هسته تا 
کانال نیک اندیش با  بیش از ۴ کیلومتر شبکه وکابل خود 
نگهدار عملیاتی شــد که از اهداف این پروژه می توان به  
بهینه ســازی شبکه فشار متوســط و ضعیف، زیبا سازی 
مبلمان شهری، بهبود شاخص های کیفی و همچنین ارتقا 

ضریب ایمنی شهروندی را عنوان کرد.

پایانه بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام در منطقه 
مــرزی مهران بــه بهره برداری رســید.در جریان ســفر 
مدیرعامل بنیاد برکت به اســتان ایــالم، پایانه برکت در 
منطقه مرزی ایران و عراق با راه اندازی خط ۲0 کیلومتری 
انتقال آب از شــهر مهــران به این پایانه بــه بهره برداری 
رســید. وی درباره این طرح توضیــح داد: عالوه بر خط 
۲0 کیلومتری انتقال آب نســبت به احداث و تکمیل دو 
مخزن با ظرفیت ۲ هزار مترمکعب در شهر مهران و 700 
مترمکعب در پایانه برکت اقدام شده است که اولین مخزن 
به طور کامل تکمیل شده و دومین مخزن، مراحل پایانی 
ساخت را پشت ســر می گذارد.محمد ترکمانه خاطرنشان 
کرد: برای انتقال آب از شــهر مهران به پایانه برکت ۳00 
میلیارد ریال اعتبار تکمیلی هزینه شده و قرار است زائران 
حســینی از نتایج و برکات آن بهره مند شــوند.مدیرعامل 
بنیــاد برکت در تشــریح دالیل احــداث پایانه برکت در 

منطقه مرزی مهران اظهار داشــت: بنیاد این پایانه را در 
مساحت ۳0 هکتار و عملیات راه سازی 8 کیلومتر با هدف 
ساخت سوله های اســکان موقت، احداث محل پذیرایی و 
پارکینگ برای زوار حسینی در دست ساخت دارد.ترکمانه 
اضافه کرد: ســاخت مرکز جامع ســالمت، تامین و نصب 
مخازن آب و ۲0 دســتگاه آبســرد کن، احداث نمازخانه 
۲00 متر مربعی، ســاخت ۲00 چشمه سرویس بهداشتی 
و احداث 5 هــزار متر مربع ســایه بان از دیگر امکانات و 
خدمات در نظر گرفته شــده برای زائران در پایانه برکت 
اســت.وی یادآور شد: در سال ۱۳97 بیش از ۲ میلیون و 
۳00 هزار نفر برای ورود به کشــور عراق جهت شرکت در 
مراســم راهپیمایی اربعین از مــرز مهران عبور کردند که 
این رقم در سال 98 به ۳ میلیون و 700 هزار نفر رسیده 
است. احساس نیاز برای خدمت رسانی به زائران حسینی، 
بنیاد برکت را به احداث پایانه در این منطقه ترغیب کرد.

فروش و انتشار ۱هزار و ۲۳۰میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری مشهد

بهره بر داری از پایانه برکت با هدف خدمت رسانی به زائران اربعین مناطق روستایی اصفهان از طرح های زیر بنایی برق برخوردار شدند


