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رییس انجمن انبوهسازان:

تس�نیم -رییس انجمن انبوهسازان اس��تان تهران با اعالم اینکه
برای اتمام واحدهای مس��کن مه��ر پردیس  ۴۰۰میلیارد تومان پول
نیاز است ،گفت :پیشرفت  ۱۰هزار واحد مسکن مهر انبوهسازان ۷۰
درصد است که در صورت تزریق نقدینگی تا شهریور یا بهمن امسال
به اتمام میرسد .حسن محتشم اظهار کرد :با مساعی و پیگیریهای
قائممقام وزیر را هوشهرسازی در طرح مسکن مهر و مدیرعامل شرکت
عمران پردیس ،در ماه جاری هزینه کارهای اضافی و الحاقیه شماره
 3و قیمت آسانسور شرکتهای تابعه انجمن انبوهسازان استان تهران
امضا شده و در دست ابالغ است.
وی با بیان اینکه انبوهسازان عهدهدار پروژه  10هزار واحدی مسکن
مهردر فازهای  5و  9جدید پردیس هستند ،تصریح کرد :بهعنوان مثال
با توجه به افزایش قیمت آسانسور در سال  95و به خصوص بلندمرتبه
بودن ساختمانهای فازهای اخیر از استعالم قیمت روز استفاده شده
است .وی با اعالم اینکه افزایش وام  30میلیونی به  40میلیون توان
محقق ش��ده اس��ت ،افزود :عالوه بر این منابع مالی جدیدی از سوی
دولت جهت عملیات زیربنایی در نظر گرفته ش��ده و چنانچه منابع
مالی به موقع تزریق ش��ود بخش عمدهای از پروژه  10هزار واحدی
تا پایان فصل تابستان و باقیمانده آن نهایتا تا بهمن امسال تکمیل و
آماده تحویل میشود.

الهوتی مطرح کرد؛

اجرا نشدن سیاستهای جدید مسکن عامل
رفتار سلیقهای بانکها
یک عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس س��رمایهگذاری و
بنگاهداری بانکها و موسسات مالی دولتی به خصوص در حوزه زمین
و مس��کن را طبق قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ممنوع دانست.
مه��رداد الهوتی گفت :بانکه��ا طبق این قانون فقط اجازه دارند 40
درص��د اموال و داراییهای خ��ود را نگهداری کنند و  60درصد بقیه
را بای��د واگذار کنن��د .واگذاری اموال و دارای��ی بانکها باید به مرور
انجام ش��ود ،این قید قانونگذار ش��امل امالک مصادره وامگیرندگانی
که نتونستهاند بدهی خود را تسویه کنند و ملکشان توسط بانکها
مصادره شده است هم میشود.
وی تاکید کرد :سرمایهگذاری و بنگاهداری ،دیگر حق بانکها نیست،
بانکه��ا باید در خدمت تولی��د قرار بگیرند .نماینده مردم لنگرود در
مجلس با اشاره به تمرکز دولت در پایان بخشیدن به پروژه مسکن مهر
ن گفت:
و به اجرا در نیامدن سیاستهای جدید دولت در حوزه مسک 
وزارت را هوشهرس��ازی در دولت یازدهم فقط به تکمیل مس��کن مهر
پرداخت و مسکن اجتماعی و حمایتی اعالم شده را به اجرا نگذاشت.
به دلیل به اجرا درنیامدن سیاستهای دولت در حوزه مسکن ،بانکها
به صورت سلیقهای عمل کردند به همین دلیل شاهد تداوم بیثباتی
در حوزه زمین و مسکن هستیم.

آمادهسازی  ۱۰۰هزار واحد مسکونی در
قالب مسکناجتماعی

پای�گاه خب�ری وزارت راه -مدی��رکل ام��ور نظارتعالی فنی
پروژههای س��ازمان ملی زمین و مس��کن ،اولویت فعالیت آن دفتر را
در س��ال  ۹۶در س��ه بخش کمک به تکمیل مسکنهای مهر ،ابالغ
دستورالعمل پروژههای مشارکتی به استانها و اجرای تکالیف سازمان
در طرح جامع مسکن ،تشریح کرد.
فردین شاکری ،مدیرکل امور نظارتعالی فنی پروژههای سازمان
ملی زمین و مسکن گفت :از سال  ۹۵تاکنون ،بین هشت تا  ۱۰درصد
ن در تکلیفی
از مصوبه ،توس��ط س��ازمان ،اجرایی شده است .همچنی 
که برای استانها در سال  ۹۶توسط سازمان تعیین شده ،تاکید شد
تما م س��قف  ۴۰۰میلیارد تومان در اس��تانها برای مسکنهای مهر
هزینه شود که  ۳۰۰میلیارد تومان آن برای شهرهای باالی  ۲۵هزار
نفر و  ۱۰۰میلیارد تومان آن برای شهرهای زیر  ۲۵هزار نفر است تا
مشکالت مسکن مهر به طور کامل برطرف شود.
اصفهان

رفع تصرف  37هكتار از اراضي دولتي
شهرستان لنجان

عزتاهلل يسلياني ،رييس اداره راهوشهرسازي شهرستان لنجان گفت :در
راس��تاي احقاق حقوق دولت و حفظ حقوق بيتالمال و به موجب گزارش
ماموران گشت حفاظت از اراضي ملي و دولتي در ابتداي امسال دو قطعه زمين
به متراژ  700و  3000متر مربع از اراضي كه به نام دولت جمهوري اسالمي
ايران و به نمايندگي اداره كل راهوشهرسازي استان اصفهان سابقه ثبت داشته،
به صورت نهالكاري و تسطيح تصرف شده بود ،با طرح دعوي حقوقي اقدام
و با پيگيريهاي مستمر حكم خلع يد اراضي تصرفي صادر و تاييد شد .وي
گفت :اين اراضي با ارزش حدود  25ميليارد ريال آزادسازي ،رفع تصرف و به
دولت بازگردانده شد.

تالش برای حذف محرومیت از چهره مناطق
کمبرخورداراصفهان

مهدی جمالینژاد در پنجاه
و س��ومین برنامه «هرهفته،
چندافتت��اح» در جم��ع
خبرنگاران با اش��اره به افتتاح
پروژهه��ای منطقه  14اظهار
کرد :س��ال گذشته عملیات
اجرایی بوس��تان رضوان برای
ایجاد نشاط و شادابی بین اهالی منطقه 14در دست اجرا قرار گرفت و عملیات
اجرایی بوستان رضوان با مبلغ دو میلیارد و  500هزار تومان تکمیل شد .وی
در ادامه اشاره کرد :تجهیزات بوستان رضوان هیچ تفاوتی با بوستانهای مرکز
شهر ندارد و در این بوستان سایر وسایل حرکت درمانی و اسباببازی و ...برای
اهالی منطقه وجود دارد.جمالینژاد با اشاره به اینکه خیابان جنب حرم حضرت
زینب (س) تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گرفته شد ،خاطرنشان کرد :برای
آزادسازی این پروژه نیز بیش از سه میلیارد تومان هزینه شده است.وی در ادامه
افزود : :مجموعه فرهنگی -مذهبی خیابان ابوریحان بیرونی نیز با هزینه شش
میلیارد تومان احداث میشود.شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه پروژههای امروز
با هزینهای بیش از  32میلیارد تومان اجرا شده است ،عنوان کرد :در هر برنامه
افتتاح دهها میلیارد تومان پروژه به بهرهبرداری میرس��د و بیش از  70پروژه
آماده بهرهبرداری است و به دلیل اینکه در هفته دو بار برنامه «هرهفته ،چند
افتتاح» برگزار میشود تا نیمه سالجاری بسیاری از پروژهها افتتاح خواهند
شد .جمالینژاد در ادامه افزود :تمام تالش خود را به صورت جدی برای تکمیل
پروژهها و اجرای پروژههایی که در شهر نیاز است به کار گرفتهایم تا شهروندان
در آسایش خاطر زندگی کنند.

ت را نمیدهد
قدرت خرید ،اجازه رشد قیم 
مدیر علمی طرح جامع مسکن با تاکید بر اینکه بیشترین آمار خانههای
خالی از س��کنه مربوط به واحدهای لوکس اس��ت و با یک قدم زدن در
ش��مال ش��هر تهران واحدهای خالی از سکنه به راحتی قابل تشخیص
است ،گفت :قدرت خرید متقاضیان مسکن به گونهای است که قیمت
مسکن در سالجاری رشد چندانی نخواهد داشت.
فردی��ن یزدان��ی در گفتوگو با فارس در پاس��خ به این س��وال که
انبوهسازان میگویند وجود  2/5میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه
به دلیل تولید نیست بلکه به دلیل پایین بودن قدرت خرید است ،گفت:
اینکه انبوهس��ازان میگویند وجود  2/5میلیون واحد مسکونی خالی از
سکنه ناشی از ضعف و کاهش قدرت خرید متقاضیان است بحث درستی
نیست چراکه بیشترین آمار مربوط به خانههای خالی از سکنه مربوط
به واحدهای لوکس است.

گروه مس�کن -الیحه بودجه
س��ال  96دارای ویژگیهایی است
که در ب��ازار بدهی کش��ور کمتر
دیده شده اس��ت .دولت بر اساس
یکی از سیاستهای اصلی خود در
«خروج غیرتورمی از رکود» جایگاه
خاصی برای توسعه تسهیالت قائل
شده است .با وجود اینکه در مدت
فعالیت دولت یازدهم قیمت نفت
تا بشکهای  35دالر هم پایین آمد
اما توسعه بازار بدهی به میزان قابل
قبولی پیگیری شد .بر اساس الیحه
بودجه  96دولت پنج هزار میلیارد
تومان اسناد خزانه اسالمی را برای
پرداخت اصل و سود اوراق سررسید
شده منتشر میکند .با این حساب
دولت بدهیهای خود را پرداخت
میکند و از طرف دیگر قدرت خزانه
برای پرداخت تسهیالت نیز افزایش
خواهد یافت .بازار مسکن که یکی
از اصلیترین هدفگذاریهای دولت
برای پرداخت تسهیالت است نیز
امس��ال از این تسهیالت به میزان
زیادی بهرهمند خواهد شد.
معاون وزیر را هوشهرس��ازی از
اختص��اص  ۹ردیف اعتب��اری به
حوزه نوسازی و بهسازی شهری در
بودجه س��ال  ۹۶خبر داده و گفته
که تاکنون  ۱۴۰میلیارد تومان از
این مبلغ به صورت نقدی و اسناد
خزانه اس�لامی محقق شده است.
محمدس��عید ایزدی ،معاون وزیر
را هوشهرسازی و مدیرعامل شرکت
عمران و بهسازی شهری ایران در
خصوص بحث اعتبارات و مسایل
بودجهای حوزه فعالیتهای عمران
و بهسازی در کش��ور میگوید :با
وج��ود محدودیتهایی که دولت
طی یک سال گذش��ته در تامین
منابع مالی پروژههای عمرانی در بر
داشت موفق شدیم سکونتگاههای
غیررس��می و حاشیهنش��ینها،
امر بهس��ازی و نوس��ازی شهری

تخصیص۱۰۰۰میلیارد تومان از منابع بانک مسکن به وام نوسازی و بهسازی در سال96؛

توسعهمضاعفتسهیالت

  معاون وزیر را هوشهرسازی از اختصاص ۹ردیف اعتباری به حوزه
نوسازی و بهسازی شهری در بودجه سال  ۹۶خبر داده و گفته که
تاکنون  ۱۴۰میلیارد تومان از این مبلغ به صورت نقدی و اس��ناد
خزانه اسالمی محقق شده است

را در اولوی��ت ق��رار داده و مناب��ع
قاب��ل توجه��ی را در ردیفه��ای
پیشبینی ش��ده برای سال  ۹۶به
خود اختصاص دهیم.
ایزدی در ادامه تعریف ردیفهای
مش��خص در بودجه سالهای ۹۵
و  ۹۶ب��رای ای��ن ام��ر را یک��ی از
اقدامات بس��یار خوب انجام شده

در این حوزه دانست و گفته است:
ب��ا توجه ب��ه این اقدام��ات ردیف
اختصاصی برای نوسازی شهرهای
مش��هد ،قم ،ش��یراز و چند شهر
نوبلوچس��تان در
اس��تان سیستا 
نظر گرفته ش��ده و از سویی دیگر
ردیف��ی تحت عنوان س��اماندهی
حاشیه شهرها ،بهسازی بافتهای

گیالن

اعالم آمادگی دانشگاه علوم پزشکی گیالن برای راهاندازی پاالیشگاه پالسمای خون
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گیالن در جلسهای که با
حضور استاندار گیالن و هیات آلمانی از شرکت بیوتست آلمان در محل استانداری
گیالن برگزار شد ،آمادگی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در راهاندازی پاالیشگاه
پالسمای خون را اعالم کرد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دانشگاه علوم پزشکی
دا) علی داودی با بیان این مطلب که در حال حاضر داروهای نوترکیب،
گیالن (وب 
 IVIGو فاکتورهای خونی مصرفی برای بیماران خاصاز جمله فاکتورهای  ۸و
 ۹و  ۱۱و  ۱۲و فیبرینوژن از پالسمای خون انسان تهیه میشود ،یادآور شد :این
داروها هماکنون در بازار دارویی کشور و استان در حال مصرف است.
در ادامه محمدعلی نجفی ،استاندار گیالن نیز ضمن اشاره به توانمندیهای نظام سالمت استان و حمایت دانشگاه علوم
پزشکی گیالن و انتقال خون کشور ،حمایت استانداری گیالن را از پروژههای کارآفرین اعالم کرد.

برگزاری جلسه شورای اداری -فنی در مخابرات منطقه گیالن

جلسه شورای اداری -فنی استان گیالن ،جهت ابالغ برنامههای اجرایی در سال
ش با حضور مدیر
 96و دستورالعملهای جدید در راستای مشتریمداری و فرو 
مخابرات منطقه گیالن ،معاونان ،مدیران ،روسای ادارات شهرستانها و جمعی از
کارشناسان مخابرات ،در سالن همایشهای مخابرات منطقه گیالن برگزار شد.
آموئ��ی ،مدیر مخابرات منطقه گیالن اظهار داش��ت :برنامه س��االنه مناطق
مخابراتی کش��ور براساس س��ند رهنگاشت و طرحهای مربوطه به کلیه استانها
ابالغ شده و تمام تالش یکایک ما در ستاد و شهرستانها این است که با کمک
یکدیگر و مرحله به مرحله این طرحها را به ثمر برس��انیم تا از س��ود اجرای این طرحها ،مشتریان ،کارکنان و سهامداران
انتفاع الزم را ببرند.
در ادامه این جلس��ه معاون ش��بکه به تبیین و تش��ریح اهمیت اجرای چند پروژه اساسی مخابرات جهت تغییر شبکه
 TDMبه تمام  IPبه صورت جزء تا سطح اجرایی ،پرداخت.
معاونت تجاری مخابرات منطقه گیالن نیز با اش��اره به سیاس��تهای شرکت مخابرات ایران در سال  ،96لزوم ضرورت
حفظ مشتری ،مشتریمداری و چسبندگی مشتری تاکید کرد.در انتهای این جلسه تاکیدات شرکت مخابرات ایران در
خصوص تجمیع سیستمها ،آموزش مداوم پرسنل ،تجهیز مراکز فروش و نیز الکترونیکی کردن مراحل ثبت نام و تحویل
ی بیان شد.
سرویسهای مخابرات 

تحویل بیش از  5میلیون لیتر نفتگاز به شالیکاران استان گیالن

از ابتدای عملیات آمادهسازی اراضی شالیکاری (اسفندماه  )۹۵تاکنون پنج میلیون و  ۲۱۱هزار لیتر نفتگاز به کشاورزان
استان تحویل شده است .سهمیه سوخت یارانهای در دو مرحله به مبلغ  ۳۰۰۰ریال برای هر لیتر جهت شخم و آمادهسازی
زمینها به ادوات کش��اورزی اختصاص یافته است.س��طح زیر کشت ،نوع و تعداد ادوات کشاورزی مهمترین شاخصهای
تخصیص س��وخت به کش��اورزان اس��ت که در راستای کنترل مصرف سوخت و جلوگیری از توزیع خارج از شبکه پس از
درخواس��ت مالک ،راس��تیآزمایی و تایید سازمان جهاد کشاورزی استان ،از طریق شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه گیالن تامین و توزیع میشود.

ناکارآم��د و مطالعات و تهیه طرح
برای محدودههای هدف نیز مدنظر
قرار گرفته شده است.معاون وزیر
را هوشهرس��ازی مجموع  ۹ردیف
اعتب��اری اختص��اص یافته به این
بخش را  ۶۳۹میلیارد تومان اعالم
ک��رده و میگوید :تاکن��ون ۱۴۰
میلیارد تومان از این مبلغ به صورت
نقدی و اسناد خزانه اسالمی محقق
شده است.مدیرعامل شرکت عمران
و بهسازی شهری ایران در ادامه با
بیان اینکه امیدواریم منابعی که در
اختیار گذاشته شده است بتواند به
شکل اهرمی منابع گستردهتری را

از طریق جذب منابع شهرداریها
و سایر دستگاههای اجرایی حداقل
تا سه برابر افزایش دهد ،میگوید:
بدون ش��ک این اقدام میتواند در
جهت نوسازی و بهسازی محالت
ه��دف تأثیرگذار ب��وده و طی این
مسیر را تسهیل کند.
مع��اون وزی��ر را هوشهرس��ازی
درخصوص مفهوم نهاد توس��عهگر
و چگونگی اس��تفاده از آن در این
حوزه معتقد اس��ت دستورالعمل
نح��وه فعالیت این نهاد در س��تاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی تسهیل
شده و در حال حاضر تالش داریم

بازتاب

اتمام پروژههای مسکن مهر به اواخر ۹۶
موکول شد

مدیر طرح جامع مسکن:

وی با اشاره به اینکه شکاف درآمدی و طبقهبندی درآمدی در ایران
باال اس��ت و اقشاری که به راحتی بتوانند واحدهای لوکس را خریداری
کنند کم هستند،گفت :قطعا اضافه تولید واحدهای مسکونی مربوط به
واحدهای لوکس است و آمار تولید واحدهای مسکونی برای کم درآمدها
و اقشار متوسط پایین است.
یزدانی در پاس��خ به این س��وال که در طرح جامع مس��کن که شما
مسوول تدوین آن بودید پیشبینی تولید ساالنه  900هزار مسکن شده
است .آیا این آمار خانههای خالی از سکنه به این معنی است که کشور
فعال نیازی به تولید مسکن ندارد ،اظهار داشت :آمار سرشماری نفوس
و مس��کن در سال گذش��ته که گزارش مقدماتی آن منتشر شده است
پیشبینیهای الزم انجام ش��ده در طرح جامع مسکن را تایید میکند
که کشور کمبود مسکن دارد.
وی با تاکید بر اینکه کمبود مسکن مربوط به مسکنهای مورد نیاز
برای اقش��ار کم درآمد اس��ت ،گفت :البته عدد درج ش��ده در خصوص
تولید س��االنه  900هزار واحد مس��کونی به طور کامل مربوط به تولید

نیست بلکه یک میزان از این عدد مربوط به واحدهای مسکونی نوسازی
شده میشود.
مدیر علمی طرح جامع مس��کن اضافه کرد :پس کش��ور فعال نیاز به
تولید بیش از  900هزار واحد مسکونی ندارد و به شرطی این عدد محقق
خواهد شد که قدرت خرید متقاضیان بهتر شود .یزدانی خاطرنشان کرد:
قدرت خرید متقاضیان طی سه سال گذشته به دلیل رکود حاکم بر بازار
و کنترل تورم بهتر شده است اما باید باز هم تقویت شود.
توساز شده است
وی گفت :به هر حال س��رمایه زیادی صرف ساخ 
در حالی که این سرمایههای کالن میتوانست به سمت تولید و صنعت
حرکت کند.
یزدانی در پاسخ به این سوال که آیا رشد قیمت مسکن که این روزها
برخی مشاوران امالک مطرح میکنند صحت دارد ،گفت :قدرت خرید
متقاضیان در آن حدی نیس��ت که قیمت مسکن بخواهد افزایش یابد
بنابراین در بدترین حالت قیمت مسکن بیش از  15درصد رشد نخواهد
کرد که البته این عدد هم قطعا محقق نخواهد شد.

ابعاد مختلف آن را اجرایی کنیم ،با
هماهنگی ک��ه به عمل آمد اولین
پایل��وت این پروژه را بعد از تجربه
تهران ،قرار است در سایر شهرهای
کشور اجرایی کنیم.
ای��ن مق��ام مس��وول در ادامه
سخنان خود با تاکید براین نکته که
تاکنون در مورد دریافت تسهیالت
نوسازی و بهسازی مشکلی نبوده
و بیشتر بحثها در رابطه با یارانه
س��ود مطرح شده است ،میگوید:
از آنجای��ی که مصوبه قبلی دولت
در مورد اعطای تسهیالت نوسازی
ب��ه مال��کان و متقاضی��ان ،دارای
مش��کالتی بود ،م��دل جدیدی را
درخصوص بحث یارانه پیش��نهاد
کردیم که در قانون بودجه س��ال
 ۹۶به آن اشاره شده است.
او معتقد است در قانون بودجه
س��الجاری تخصیص ی��ک هزار
میلی��ارد تومان از منابع در اختیار
بانک مسکن برای اعطای تسهیالت
نوس��ازی و بهسازی در نظر گرفته
ش��ده است که قرار است بانک نیز
این رقم را ب��ه چهار هزار میلیارد
تومان افزایش دهد ،براین اس��اس
بانک مس��کن در مجموع میتواند
تسهیالتی را با نرخ سود  ۱۲درصد
در اختیار متقاضیان قرار دهد.
معاون وزیر را هوشهرس��ازی در
ادامه با تاکید براینکه با اجرای این
مدل دیگر احتیاج��ی به دریافت
یارانه س��ود نخواهد بود ،میگوید:
امی��د داریم این اقدام تحرک الزم
در فرآیند نوسازی را در کشور ایجاد
کند .ایزدی همچنین افزود :در این
راستا همچنین با هدف جلوگیری از
بوروکراسی اداری سامانهای جهت
ثبتنام متقاضیان طراحی شده که
افراد ضمن کس��ب نامنویسی در
این سامانه و کس��ب شرایط الزم
میتوانند برای دریافت وام به بانک
مراجعه کنند.

گزارش نمایندگان جهان صنعت از سراسر کشور

شهرقدس

پروژههای آبرسانی مناطق  ٢١و  ٢٢شهر تهران به زودی افتتاح خواهد شد
مدیرعامل آبفای ش��هرها و شهرکهای غرب استان تهران از افتتاح پروژههای
آبرسانی مناطق  ٢١و  ٢٢شهر تهران در آینده نزدیک خبر داد .منصور جنتی گفت:
طبق مطالعات و بررسیهای فنی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور متوسط سرانه
مصرف آب شرب مناطق  ٢١و  ٢٢شهر تهران در افق طرح سال  ١٤١٥با احتساب
تلفات به میزان  ١٥درصد مصارف در نظر گرفته میشود ،بنابراین پیشبینی منابع
آب مطمئن با هدف جلوگیری از بروز بحرانهای آتی ضروری است.
وی افزود :در این راس��تا مخزن زمینی  ١٥هزار مترمکعبی ش��هید حسینی
واقع در ش��مال اتوبان همت و اجرای خط انتقال از این مخزن به طول دو کیلومتر با اقطار  ٦٠٠و  ٨٠٠میلیمتری چدن
داکتیل با هدف آبرس��انی به محلههای مرواریدش��هر ،بلوار اردس��تانی و شهرک الهیه و مخزن زمینی  ١٧هزار مترمکعبی
جنوب دانشگاه علوم انتظامی جهت آبرسانی به محله کوهک در منطقه  ٢٢آماده بهرهبرداری است.
جنت��ی در ادام��ه تصریح کرد :پروژه خط انتقال آب به طول  ٣٨٠٠متر با لولههایی از جنس چدن داکتیل و قطر هزار
میلیمتری جهت آبرسانی به منطقه  ٢١از منطقه  ٢٢شهر تهران اجرا شد.
توسازهای وسیع صورتگرفته و سرریز
مدیرعامل آبفای شهرها و شهرکهای غرب استان تهران ضمن اشاره به ساخ 
جمعیت به این مناطق تاکید کرد عملیات حفر و تجهیز  ١١حلقه چاه آب شرب در این محدوده اجرا شده است و پروژه
آبرس��انی نوار ش��مال اتوبان همت ش��امل حفر و تجهیز چاه آب ،توسعه خطوط انتقال آب به طول پنج هزار متر و احداث
ایستگاه پمپاژ جهت آبرسانی به  15هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده است.
استان مرکزی

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی خبر داد؛

بهرهمندی  20هزار مشترک جدید از اشتراک گاز
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت 20 :هزار و  160مشترک جدید در استان
مرکزی از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شدند .جواد مهندس فعالیتهای گازرسانی این
ش��رکت را در س��ال  1395به این شرح توضیح داد :در سال گذشته  20هزار و160
مشترک جدید در بخشهای مختلف خانگی ،تجاری جذب این شرکت شده است
که از این تعداد  13هزار و  488مشترک در شهرها و شش هزار و  672مشترک در
روستاها جذب و مشترک گاز طبیعی شدهاند و تعداد مشترکین گاز این شرکت در
حال حاضر به  529هزار و  301مشترک رسیده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی جواد مهندس در ادامه گفت :در حال حاضر صددرصد از جمعیت شهری
استان مرکزی و همچنین  97/32درصد از جمعیت روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهرهمندند و در سالاقتصاد مقاومتی،
ل به  47روستا در سطح استان مرکزی گازرسانی شده و ساکنان آنها از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شدهاند که با این
اقدام و عم 
وجود روستاهای گاز دار شده در سطح استان مرکزی از بدو تاسیس این شرکت تاکنون به  937روستا رسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی در ادامه افزود :در سال گذشته  275کیلومتر شبکه گاز و هفت هزار و 650عدد علمک
گاز در سطح استان مرکزی نصب و اجرا شده است که با این وجود شبکه گاز در سطح استان مرکزی به  9هزار و  824کیلومتر
و کل انشعابات گاز نصبشده به  281هزار انشعاب گاز رسیده است.

