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اخبار کوتاه

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان مطرح کرد

گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی
مصوبه شورای اقتصاد

گروه شهرستانها :گازرســانی به بیش از  300واحد تولیدی و صنعتی
بر اســاس مصوبه شــورای اقتصاد انجام شــد .مدیرعامل شرکت گاز استان
اصفهان ،در خصوص وضعیت گازرســانی به واحدهــای صنعتی و تولیدی
مصوبه شــورای اقتصاد ،گفت :تا پایان سال  96بعد از مصوبه شورای اقتصاد
مبنی بر گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی بالغ بر166واحد صنعتی،
در سال گذشته  141و تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری نیز  5واحد تولیدی
صنعتی ،گازدار شدهاند.
سید مصطفی علوی ،با اشاره به اینکه ،از لیست  2599واحد صنعتی فاقد
گاز،بالغ بر  907واحد صنعتی فاقد امکان گازرسانی شناخته شده اند ،افزود:
وجود برخی موانع و مشــکالت از جمله؛ عــدم پیگیری مالکین و همچنین
عدم صدور مجوزهای قانوی باعث ایجاد عدم امکان گازرســانی به واحدهای
تولیدی و صنعتی شده است.
وی ،گفــت :واحدهای تولیدی و صنعتی که مســیر صعب العبور دارند یا
مســافت زیادی با خطوط و شــبکه های گاز دارند ،گازرسانی به آنها مقرون
به صرفه نیســت ،همچنین گلخانه های چوبی تا زمانی که به ساختار فلزی
تغییر نکند ،امکان گازرســانی به آنها با توجه به عدم صدور مجوز از ســوی
ســازمان ذی ربط ایجاد نمی شــود .مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان،
بیان داشت :ریخته گری ها و سایر صنایعی که قادر به اخذ مجوزهای زیست
محیطی یا شــهرداری منطقه مربوطه نبوده و بایــد تغییر مکان یا کاربری
دهنــد ،ریخته گری هایی کــه دارای کوره برقی می باشــند ،صنایع داخل
شهرک های صنعتی که فاقد شبکه داخلی در محوطه شهرک هستند ،طبق
قانون امکان گازرسانی به این موارد تا مهیا نشدن شرایط الزم ،ممکن نیست.
وی ،ابراز امیدواری کرد :تا ســایر ســازمان های مرتبط در صدور مجوزهای
حفاری و تســهیل در عملیات اجرایی همکاری الزم را به عمل آورده تا از
این فرصت استثنایی حداکثر استفاده در جهت توسعه گازرسانی به صنایع
استان به عمل آید .الزم به ذکر است ،تا کنون در سطح استان اصفهان بیش
از 9هزار واحد صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شــده و با اجرای این
عملیات گازرســانی ،حدود 2هزار واحد صنعتی دیگر نیز از این نعمت بهره
مند خواهند شد.

اجرای مهمترین پروژههای آلومینیوم کشور
در شهرستان المرد

گروه شهرستانها :معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد :مهمترین
پروژههای آلومینیوم کشــور در شهرســتان المرد فارس با ســرمایهگذاری
چندهزار میلیارد تومانی در حال اجرا اســت .اسحاق جهانگیری در حاشیه
ورود به شهرســتان المرد بیان کرد :برنامه این ســفر مختص به شهرستان
المرد و جهرم و برای بررســی مسائل این منطقه است و در اولین فرصت با
برنامهریزی استاندار به شیراز و سایر شهرستانها سفر خواهم گرد .وی ادامه
داد :در شهرستان المرد طرحهایی مهمی که جزو مهمترین طرحهای کشور
و اقتصاد مقاومتی محسوب میشوند ،در حال اجرا است که پروژه آلومینیوم
از جمله آنها اســت که برای توسعه کشور به شدت به آن نیاز داریم .معاون
اول رئیس جمهور با تصریح بر این نکته که ظرفیت کشور محدود است و باید
برخی مواد اولیه جهت تکمیل این پروژه از خارج از کشور وارد شود ،گفت :به
دلیل اینکه آلومینیوم انرژی زیادی مصرف میکند در اکثر کشورهای حاشیه
خلیج فارس این صنعت پیشرفت کرده است.
جهانگیــری ادامــه داد :در ایران نیز با توجه به ســابقه زیاد این صنعت
نیازمند کارهای جدی تر هســتیم؛ مهمترین طرحهای صنعت آلومینیوم در
این شهرستان با سرمایهگذاری چند هزار میلیارد تومانی در حال اجرا است.
وی همچنین دلیل بازدید خود از این پروژه را طوالنی شدن مدت زمان اجرا
ذکر و خاطرنشــان کرد :نیاز بود تا با بازدید مجدد از این پروژه مشکالت را
حل و شــاهد بهرهبرداری از آن تا پایان امسال و یا اوایل سال آینده باشیم.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد :دو طرح پاالیشــگاهی و پتروشیمی هم
در این شهرســتان در حال اجراست که هر دو پروژه با حجم سرمایهگذاری
چندهــزار میلیارد تومانی نقش تعیین کنندهای در توســعه کشــور دارند.
جهانگیــری هدف از بازید از این طرحها را تمرکز بر رســیدگی به عملیات
اجرایی آنها در دو سال پایانی دولت عنوان کرد و گفت :پس از این بازدید به
شهرســتان جهرم سفر خواهم کرد و طی آن پروژههایی چون آب آشامیدنی
و نیروگاه برق مورد بازدید قرار خواهد گرفت.

رضایتمندی مشتریان اولین اولویت خدمت رسانی
در شرکت مخابرات از گذشته تاکنون
گروه شهرستانها :مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با حضور در نشست
تخصصی بررسی عملکرد و پاســخگویی مخابرات منطقه قزوین ،از نزدیک
در جریــان نحوه عملکرد ســامانههای پاســخگویی و پشــتیبانی ،وضعیت
شاخصهای راهبردی و کیفیت خدمات دریافتی قرار گرفت .به گزارش روابط
عمومی مخابرات منطقه قزوین ،در این نشســت تخصصی با حضور مهندس
سید مجید صدری مدیرعامل ،مهندس یافتیان عضو هیات مدیره ،مهندس
شهسواری عضو هیات مدیره ،دکتر زارعیان معاون امور مشتریان ،دکتر نبی
زاده ،معاون راهبرد و توسعه کسب و کار ،مهندس بید خام مدیرکل ارتباطات
و امــور بینالملل ،مهندس ظریفی آزاد مدیــرکل دفتر مدیرعامل ،مهندس
رضوانی مدیرکل بازرســی مخابرات ایران ،مهندس پیله فروشــها سرپرست
مخابرات منطقه قزوین و جمعی از مدیران مخابرات این استان برگزار شد ،به
صورت تخصصی وضعیت شبکه ،پاسخگویی ،عملکرد و شاخصهای راهبردی
این منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران با اشاره به نقش ویژه استان قزوین به
عنوان نقطه کلیدی و شاهراه ارتباطی بیش از  10استان کشور اظهار داشت:
مدیران و کارکنان مخابرات منطقه قزوین همواره با درک شرایط این استان و
لزوم خدمت رسانی ویژه به تمام مشتریان ،همیشه جزء مناطق بسیار مهم و
تأثیرگذار میباشد و با توجه به پتانسیل موجود و نیروهای جوان و متخصص
امیدوارم آینده ای درخشــانتر در راســتای اهداف راهبردی مخابرات ایران
پیــش روی مخابرات منطقه قزوین باشــد .مدیرعامل مخابرات ایران ضمن
ابراز خرســندی از حذف چاپ قبض تلفن در استان قزوین؛ از حذف قطعی
قبوض تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران تا شهریورماه سال جاری خبر داد و
افزود :هزینه عدم چاپ قبض تلفن در کشور ،صرف زیرساختهای مخابراتی
و ارائه خدمات مطلوبتر به مشترکین میگردد.
وی افزود :رضایتمندی مشــتریان اولین اولویت خدمت رسانی در شرکت
مخابرات از گذشــته تاکنون بوده است و در همین راستا باید با ارائه خدمات
مورد انتظار مشتریان و همگامی با فناوری در عرصههای مختلف ،به صورت
کامل پاسخگوی نیاز حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در این استان باشیم.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در ادامه با اشاره به لزوم تکریم کارکنان،
شایسته ساالری ،توجه و استفاده از نیروهای متخصص و کیفی در راس امور
تصریح کرد :رفع دغدغههای معیشتی کارکنان و حفظ کرامت انسانی ایشان
عالوه بر ثــواب اخروی موجب تامین انگیزه کافــی به منظور تحقق اهداف
شرکت خواهد شد .بیتردید بسیاری از مسائل نیز صرفا مالی نیست و حفظ
احترام و شأن و عزت کارکنان نیز بخشی از توجه به پرسنل است.
مهندس ســید مجید صــدری همچنین ضمن تاکید بــر این که ارتقای
برند مخابرات وابســته به تالش تکتک کارکنان شــرکت است؛ اضافه کرد:
اعتبار واعتماد مردم به شــرکت مخابرات ایران مهمترین مزیت رقابتی این
شــرکت است که کارکنان و مدیران باید با استفاده از این پیشینه درخشان،
همواره به عنوان پیشران حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در خدمترسانی
به مشــتریان کوشا باشند .الزم به ذکر اســت در این نشست مهندس پیله
فروشــها ،سرپرســت مخابرات منطقه قزوین ،به بیان گزارشــی از عملکرد
مخابرات قزوین ارائه نمود راهکارهــای افزایش درآمد ،تحقق رضایتمندی
مشــتریان ،کاهش هزینهها و ارائه خدمات با کیفیت را به صورت تخصصی
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند.
در ادامــه مدیرعامــل مخابرات از مرکز  2020دیدار کــرد و با همکاران
منطقه دیدار حضوری داشت .در این نشست صمیمانه ،جلسه پرسش و پاسخ
همکاران و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برگزارشد و مهندس سید مجید
صدری به سواالت همکاران در بخشهای مختلف پاسخ داد.
در پایان این نشست ،مهندس سید مجید صدری از مجموعه کارکنان و
مدیران مخابرات منطقه قزوین به عنوان یکی از مناطق پرتالش و جوان که
میتوانند پیشرو در خدمت رسانی باشند ،تشکر و قدردانی کرد.

کسری آب در کرمان تشدید شد

اجرای طرح اضطرار برای تامین آب شهر کرمان

کسری هزار لیتر بر ثانیه آب در شهر کرمان این روزها
عرصه را بر بســیاری از مردم تنگ تر از قبل کرده و برای
رفع این مشــکل اجرای یک طرح اضطراری در دستور کار
مســئوالن قرار گرفته اســت.به گزارش مهر ،تابستانهای
شهر کرمان در سالهای اخیر دو پدیده را با خود به همراه
داشته است یکی ریزگردها و غبار آلود شدن آسمان شهر
و دیگری قطع گاه و بی گاه آب شرب که مسئوالن شرکت
آب و فاضالب از آن به عنوان افت فشار یاد میکنند.مصرف
آب با شــروع فصل گرم سال در کرمان افزایش یافته و در
این میان مهمترین مقصر کولرهای آبی معرفی شــدهاند و
گفته میشــود هر کولر آبی در شــبانه روز  ۲۵۰لیتر آب
مصرف میکند و با احتســاب جمعیت یک میلیونی شهر
کرمان این رقم سر به فلک میزند.
اما هر سال بعد از سیالبهای شدید در مناطق مختلف
کرمان که موجب تخریب زیر ساختها و خسارت به مردم
میشود و آبها راهی کویر میشوند در تابستان مسئوالن
به فکر تامین منابع آبــی جدید میافتند و در اکثر مواقع
نیز برداشتهای بی رویه از منابع آب زیر زمینی مهمترین
عامل بی آبی کرمان عنوان میشــود.با این وجود هنوز هم
مهمترین منبع تامین آب شــرب و کشــاورزی و صنعت
کرمان همین آبهای زیر زمینی هستند و برداشت منفی
 ۱.۱میلیــارد مترمکعبی آب از ایــن منابع هنوز هم ادامه
دارد و فرقش با ســالهای گذشته این است که بسیاری از
این منابع دیگری آبی در بســاط ندارند و خشک شدهاند.
هشدار کمبود آب طی ســه سال گذشته برای شهروندان
کرمانی ملموستر از قبل شــده است و آب شرب به اکثر
خانههای شــهر نمیرســد ،هر چند نصب پمپهای آب
مهمترین عامل افت فشــار معرفی شــده امــا اگر در هر
خانه پمپ را خامــوش کنید آبی وارد لولهها نمیشــود.
ســال گذشته بود که محمد طاهری رییس هیات مدیره و
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان اجرای طرح

اضطراری تامین آب شــهر کرمان خبر داد و بیان کرد که
با اجرای این طرح  ۲۲۰لیتر آب در ثانیه به ظرفیت شــهر
افزوده میشود با این وجود افزایش صعودی مصرف آب در
کرمان موجب شده است هم اکنون طبق آمار شرکت آب
و فاضالب کرمان هزار لیتر آب در ثانیه کم داشــته باشد.
امســال حاال یک طرح دیگر اضطرار در دســتور کار قرار
گرفته اســت و مردم امیدوارند با اجــرای این طرح از بار
مشکالتی که بر دوششان قرار گرفته کمتر شود.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء که پروژه انتقال
آب از ســد صفــا رود را برعهده دارد چنــد روز قبل خبر
از اجرای یک طرح اضطرار جدید برای کاهش مشــکالت
تامین آب در کرمان داد.این پروژه انتقال آب که در حوزه

جغرافیایی اســتان کرمان اجرا میشــود ،قرار است طی
سالهای آتی آب شرب شهر کرمان را تامین کند.در قالب
اجرای این پروژه یکی از بزرگتریــن تونلهای انتقال آب
خاوریانه در اســتان کرمان حفر شد و حاال تالشها برای
انتقــال آب به کرمان ادامه دارد اما با توجه به مشــکالت
مختلف اجرای این طرح همچنان نیاز به زمان بیشــتری
دارد.
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیــاء در گفتگو با
خبرنگار مهر میگویــد :کار انتقال آب ادامــه دارد اما از
مسئوالن استانی میخواهیم همکاری بیشتری در راستای
تملک اراضی مســیر خط انتقال انجام دهند تا بتوانیم کار
را پیــش ببریم.ســعید محمد اســامی میگوید :طرحی

با همکاری اســتانداری کرمان اتخاذ شــده است که برای
رفع مشــکل بی آبی در شــهر کرمان یک خط انتقال آب
اضطراری احداث شود که در نتیجه اجرای این طرح ۱۵۰
لیتر آب در ثانیه به کرمان میرسد.
وی اجــرای این طرح را نیز منوط به تامین منابع مالی
دانســت و بیان کرد :قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیاء برای
اجرای این طرح آمادگی الزم را دارد.اما اجرای کامل پروژه
صفا رود که ســه متر مکعب آب به کرمان میرســاند هم
اکنون پشــت ســد بی پولی قرار گرفته است با این وجود
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء میگوید در صورت
تامین منابع مالی بهمن ماه سال جاری این پروژه به بهره
برداری میرســد و کرمــان برای همیشــه از بی آبی رها
میشود.معاون عمرانی اســتاندار کرمان در گفتگو با مهر
در خصــوص وضعیت منابع آبی اســتان کرمان میگوید:
علیرغم بارندگیهای نسبتاً مطلوب سال جاری اما به دلیل
شــدت خشکسالی سالهای اخیر این بارندگیها نتوانسته
در زمینه احیاء بسیاری از این منابع تاثیر گذار باشد.
ســید مصطفی آیت الهی میافزاید :ما با کمبود منابع
آبی در همه مناطق اســتان مواجه هستیم و برداشتهای
بی رویه از منابع آبهای زیر زمینی مشــکالت را تشدید
کرده اســت.وی تصریح کرد :در حــال حاضر و با توجه به
منابع محدود در دســترس از مــردم میخواهیم مصرف
بهینه آب را در دســتور کار قرار دهنــد و با صرفه جویی
بیشــتر در مصرف زمینه را برای بهــره مندی خانوارهای
بیشــتری از آب مهیا کنند.وی گفت :اجرای طرح اضطرار
انتقال آب یکی از راهکارهای استانداری است که میتواند
از میزان مشــکالت موجود بکاهد.کرمان به عنوان یکی از
استانهای کم باران در کشور در سالهای اخیر با مشکل
جدی در زمینه افزایــش دمای هوا و تغییرات اقلیمی نیز
مواجه شده است و افزایش گرمای هوا افزایش مصرف آب
را نیز به همراه داشته است.

جادههای مرگ در کمین مسافران در سیستان و بلوچستان
جادههای جنوب استان سیستان و بلوچستان به قتلگاه
تبدیل شدهاند و هر روز شاهد مرگ مردمانی هستیم که در
میان آتش برای لقمهای نان به خاکستر تبدیل میشوند.به
گزارش ایلنا ،سالهای سال است که مشکالت استان محروم
و مرزی سیستان و بلوچستان در تمامی حوزهها مورد بحث
و بررسی اهل رسانهها از جمله فقر ،اعتیاد ،بیکاری ،ازدواج
کودک و ...قرار میگیرد .مردم پهناورترین اســتان کشور با
سختی بسیار و با ابتداییترین امکانات بهداشتی و رفاهی
زندگی خود را میگذرانند و اینها کم بود که حوادث جادهای
در محورهای نابســامان این اســتان و مخصوصا در بخش
جنوبیش تبدیل به جادههای مرگ شــده و روزانه شــاهد
کشــته و مجروح شــدن تعداد زیادی از این مردم هستیم.
ابراهیم جاوشــیری مدیرکل راه و شهرســازی محورهای
جنوب استان سیستان و بلوچستان درباره وضعیت راههای
جنوب سیستان و بلوچستان به خبرنگار ایلنا گفت :نسبت
به شاخصهای کشوری بزرگراههای محورهای این استان
از پایینترین شاخص برخوردارند و در بخش جنوبی فقط
 55کیلومتر بزرگراه داریــم و آزاد راه اصال وجود ندارد.وی
در ادامــه افزود :در محورهای جنوب به شــمال از چابهار-
ایرانشهر-خاش زاهدان -زابل به میلک که به مرز افغانستان
میرســد مطالعاتی برای بزرگراه شدن آن در دستور کار
قرار گرفته است.
جاوشــیری اضافه کــرد :وزیر راه و شهرســازی درباره
ســاماندهی راههای جنوب استان سیســتان و بلوچستان
دســتور جهادی دادهاند و در همین خصوص در بهمن ماه
گذشته جلســهای با معاونان راه و شهرســازی و اداره کل
راهداری اســتان تشــکیل و تفاهم نامهای منعقد شد که
محورهای  110کیلومتری چابهار-کنارک-ایرانشهر-خاش-
نیکشهر -زابل-بیلک برای بازسازی مرمت شوند.وی عنوان
کرد :محور چابهار -کنارک -نیکشــهر در سالهای گذشته
برای احداث ســریع آن برای حل مشکالت تردد مردم در
بحث باز ســازی به دستور وزیر وقت دو الیه آسفالت ریزی
و چند الیه خاکریزیش حذف شــد که هــم اکنون برخی
جاهای محور نشستهایی دارد که به دلیل بارهای ترافیکی
با مشکل مواجه میشــوند و جهت بهسازی این محور قرار
بود با انعقاد تفاهم نامهای بین شرکتهای راه داری و بنادر
و کشتیرانی با اعتبار  100میلیارد تومانی مشارکتی جهت

بهسازی این محور اعتبار لحاظ شود.
وی ادامه داد :محور ایرانشــهر -چابهار نیز مطالعات باند
جدیدش انجام شــده و قرار است به زودی عملیاتی شود و
با پیمانکاری شــرکت ساخت و توسعه به زودی آغاز به کار
کند.جاوشیری در ادامه به تصادفات بیشمار محور ایرانشهر-
خاش اشــاره کرد و افزود :دو عامل اصلی تصادفات مرگبار
این محور قاچاق ســوخت و انسان است .اکثر خودروها که
حامل قاچاق سوخت و انســانند موجب تصادفات جادهای
میشوند که متاســفانه روزانه شــاهد این حوادث تلخ در
جنوب استان هستیم.وی گفت :برای احداث باند دوم محور
 55کیلوکتری ایرانشــهر-خاش قراردادهایی از سوی اداره
راهداری با شرکتهای پیمانی راه سازی منعقد شده و در
حال حاضر  20کیلومتر جاده دو بانده از این محور قابل بهره
برداری است و مابقی این محور که  35کیلومتر است توسط
پیمانکار در دست اقدام است.
جاوشیری ادامه داد :قاچاقچیان سوخت و انسان به دلیل
سرعتهای غیرمجاز برای هرچه سریعتر رسیدن به مقصد
دچار سانحه و تصادف میشــوند و  90درصد بازدیدهایی
کارشناســی که توسط عوامل راهداری در این محور صورت
میگیرد تصادفات خودروهای ســوخت و انسان ثبت شده
است و این خودروها متاسفانه حتی فاقد پالک هستند.
وی ادامه داد :بندر چابهار در جنوب اســتان که ظرفیت
مناطــق آزاد حمــل کاالهــای آن از  2.5میلیون تن به 8
میلیون تن رسیده است و در فاز بعدی نیز از  20میلیون تن
به  80میلون تن میرسد اگر بزرگراه ایجاد نشود این جاده به
قتل گاه تبدیل خواهد شد .خصوصا در مواقعی که کشتیها
پهلو میگیرند در هنگام جابهجایی بار از طریق افغانستان به
کشورهای آسیای میانه طبق آمارگیری پلیس راهها شاهد
آمار افزایش  30الی  40درصدی کشتههای سوانح جاده ای
در این مسیر را شاهدیم.
جاوشــیری افزود :نبود بزرگراه و قرار گرفتن کامیونها
پشــت سر هم و همچنین ســبقت کامیونها در این جاده
از دالیل اصلی تصادف اســت .قاچاق انســان و سوخت و
نداشتن کارخانهای برای اشتغالزایی از جمله عوامل دیگر
تصادفات جاده ای اســت به طوری که مردم ناچارند برای
 100هزارتومان قاچاق ســوخت کنند که در بسیاری موارد
جان خود را در این راه میگذارند به شــکلی که در بسیاری

ساز و کار حذف دالالن از صنعت چوب
در گیالن اجرایی میشود
معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن از سیاســت
این دســتگاه بــرای همکاری با صنایع بزرگ اســتان جهــت خرید چوب از
تولیدکنندگان بدون دخالت واسطهها خبر داد و گفت :ساز و کار این طرح در
حال تدوین است.
محمدرضا عبداللهی در گفتوگو با تســنیم در رشت اظهار داشت :یکی از
سیاســتهای راهبردی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن در جهت
توسعه زراعت چوب ،تدوین و عملیاتی کردن سازوکارهایی است که با اجرایی
شدن آن و با حذف دالالن چوب به صورت مستقیم توسط صنایع بزرگ استان
از خود تولیدکنندگان خریداری میشود.
معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن زراعت چوب
در اراضی مســتثنائات استان توسط مردم را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد:
در حال حاضر با اجرای سیاســتهای حمایتی و تشــویقی دولت در اســتان
گیالن به صورت تقریبی سطحی حدود  45تا  65هزار هکتار به زراعت چوب
اختصاص پیدا میکند.عبداللهی واگذار کردن نهال و یا اعطای تسهیالت بانکی
بــه متقاضیان را از جمله سیاســتها و راهکارهای حمایتــی دولت از فعاالن
عرصه زراعت چوب در گیالن اعالم کرد و افزود :مذاکره با صنایع بزرگ استان
نظیر کارخانجات بزرگ امدیاف برای خرید بدون واســطه و مستقیم چوب از
تولیدکنندگان نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه حذف دالالن در عرصه مبادالت چوب بین مردم و صنایع
بزرگ ،ارزش اقتصادی خوبی را نصیب زراعت کنندگان چوب میکند تصریح
کرد :با ایجاد رغبت و انگیزه بیشتر در بین مردم و افرادی که در حیطه زراعت
چوب در گیالن فعالیت میکنند زمینههای الزم برای رونق هرچه بیشــتر این
حرفه فراهم میشــود.معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
گیالن افزایش قیمت چوب در چندســاله اخیر را نیز در ایجاد انگیزه بیشــتر
در مردم جهت ورود به عرصه زراعت چوب را تأثیرگذار دانســت و ابراز داشت:
تولیــد و واگذاری نهال چوب از جمله گونه صنوبر در بین مردم نیز راهکاری
مناسب برای تحقق این هدف به شمار میرود.عبداللهی از همکاری و مشارکت
دوجانبــه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن و صنایع بزرگ تولیدی
اســتان برای تولید نهال را نیز مورد اشاره قرار داد و بیان داشت :کارخانههای
بزرگ امدیاف اســتان هماکنون برای تولید نهال صنوبر در سطح وسیعی از
نهالستانهای اداره کل منابع طبیعی گیالن همکاری خوبی دارند.
وی توســعه فرهنگ زراعت چوب در اســتان گیــان و مهمترین فواید و
کارکردهای اجرای این سیاســت را برشــمرد و اظهار داشت :با ترویج زراعت
چوب عالوه بر کســب ارزش اقتصادی باال و درآمدزایی برای مردم ،مواد اولیه
مورد نیاز برای اســتفاده در کارخانجات تولیدی و صنعتی بزرگ استان گیالن
نیز فراهم میشود.

موارد هیچ آثاری از فرد ســوخته شده در حادثه تصادف و
آتش سوزی خودرو باقی نمیماند.
شــهبخش گرگیج نماینده سیســتان و بلوچستان در
شورای عالی اســتانها نیز در ادامه به خبرنگار ایلنا درباره
وضعیت نابســامان جادههای این اســتان گفــت :به دلیل
پراکندگی استان و راههای مواصالتی دو اداره کل در زاهدان
و ایرانشهر استقرار دارند .شــاخص دسترسی راه روستایی
در کشــور  75درصد و در استان سیستان و بلوچستان 40
درصد است .میانگین آزاد راه در کشور  15درصد در استان
ما صفر درصد است و بزرگراه استاندارد کشوری  30درصد
اما در استان فقط  2/5درصد است.
وی ادامه داد :بر اساس آمار پزشکی قانونی میزان مرگ
و میر در جادههای استان طی سال  97نسبت به سال ،96
 28درصد افزایش داشته است .عالوه بر خسارات مالی بیش
از  1000نفر در اســتان در سال  98بر اثر سوانح رانندگی و
تصادفات جــادهای جان باختند و نزدیک به  9هزار نفر نیز
معلول شــدند .در کنار عوامل دیگر جادههای ناایمن و فاقد
اســتاندارد الزم نیز یکی دیگر از عوامل فزاینده این حوادث
است.گرگیج اظهار داشت :سیستان و بلوچستان نقش مهمی
در صادرات کاال به پاکستان ،افغانستان و اتصال شرق اروپا به
شرق آسیا از طریق بندر چابهار و نقش استراتژیک خود را در
کشور و منطقه ایفا میکند و توسعه اسکله شهید بهشتی و
پهلوگیری کشتیهای غولپیکر و معافیت تحریمهای چابهار
فرصتهای استثنایی هستند اما به دلیل وضعیت نامناسب
راههای دسترسی و کند بودن پیشرفت فیزیکی خطوط ریلی
قطار توسعه را با چالش جدی مواجه کرده است.
محمود رضا ناصح رئیس فوریتهای پزشکی ایرانشهر نیز
درباره آمار باالی تصادفات جادهای محور ایرانشــهر -خاش
به خبرنــگار ایلنا گفت :امیدواریم بــرای کاهش تصادفات
جادهای این محور  2بانده شود که کمتر شاهد تلفات انسانی
درجادهها باشیم.وی در خصوص آمار فوتیهای این محور
گفت :آمار کشتههای جاده ایرانشهر-خاش باال بوده و تنها
برای درستی آمارها به پزشکی قانونی این استان باید استناد
کرد در غیر اینصورت آمارها از ســوی دیگر ارگانها دقیق
اعالم نمیشود.ناصح ادامه داد :یکی دیگر از مشکالت ما در
استان سیستان و بلوچســتان این است که اتباع بیگانهای
که در این محور دچار حادثه ترافیکی میشــوند این افراد

را به عنوان حوادث ترافیکی لحاظ نمیکنند حال پرســش
این اســت که هزینه این افراد را چه کســی به بیمارستان
بایــد بپردازد؟ برای هر مصدوم تصادفی اتباع بیگانه به طور
میانگین  3تا 5میلیون تومان برای بیمارستانها هزینه دارد
که این هزینه را کدام ارگان باید بپردازد؟
وی به اجساد قربانی سوانح ترافیکی جاده ایرانشهر-خاش
اشاره کرد و گفت :به طور مثال در حادثه تصادفی که چند
مصدوم و فوتــی دارد ،مصدومان با فاصله  100کیلومتری
به بیمارســتان منتقل میشوند و تکلیف آن جسدی که در
سر صحنه تصادف مانده است چه میشود و جزو وظایف ما
نیست که هم اجساد و هم مصدومان حادثه را جابه جا کنیم
که در این خصوص ارگانهای دیگری از جمله شــهرداری،
هالل احمر و  ...باید چاره ای بیندیشند.ناصح ادامه داد :اگر
در چنین شرایطی فوریتهای پزشکی اقدام به جابه جایی
اجساد کند مردم شاکی میشوند که عوامل اورژانس پزشکی
مصدومان را رها کرده و اجســاد را جابجا میکنند .اگر این
اتفاقات در طول روز رخ دهد نیروی انتظامی اجساد را جابه
جا میکند ولی اگر شب باشد وظیفه انسانی ما حکم میکند
که اجساد را به ســردخانه بیمارستان منتقل کنیم زیرا در
غیر این صورت ماندن اجساد با وجود برخی حیوانات وحشی
در بیابان معلوم نیست چه بالیی بر سر آنها بیاید.وی ادامه
داد :مشــکل دیگری که در مسیر جاده ای ایرانشهر-خاش
وجود دارد تصادف خودروها با شتر است و برای جلوگیری
از این اتفاق باید هردو مســیر جاده را چیزی حدود 2000
متر گاردریل نصب کنند.براساس آمار پزشکی قانونی استان
سیستان بلوچســتان در نیمه اول سال جاری براثر سوانح
جادهای در جنوب این اســتان  90کشته برجای مانده که
از این تعداد  68کشته جادهای 3 ،کشته درون شهری17 ،
کشته مسیرهای روستایی 1 ،کشته راههای اختصاصی و یک
کشته در سایر راهها بوده است.

آگهی مزایده فروش دو دستگاه پله برقی
(نوبت دوم)

شــهرداری بوکان در نظر دارد به اســتناد بند  1مصوبه شــماره  105مورخ  98/03/08شورای محترم اسالمی شهر بوکان نسبت به فروش دو دستگاه پله برقی
مدل  HYUNDAI-WBT-ES1200-SEMI OUT Door WORLD classتیپ  - WBTارتفاع جابجایی  55متر -پهنای پله استیل  80سانتیمتر -شیب
باالبری  35درجه -واقع در بلوار جمهوری اسالمی -واحد موتوری شهرداری بوکان را از طریق آگهی مزایده به فروش رساند .
قیمت پایه فروش دو دستگاه جمعا  1/400/000/000ريال معادل  140/000/000تومان میباشد .
قیمت پایه فروش هر یک از دستگاهها  700/000/000ريال میباشد
سپرده شرکت در مزایده برای هر کدام از دستگاهها به صورت مجزا 35/000/000 :ريال
محل دریافت اسناد مزایده :سایت اینترنتی شهرداری به نشانی  www.boukan.irو یا مراجعه به واحد امور قراردادها و پیمانهای شهرداری
مدت زمان خرید اوراق :از روز پنجشنبه مورخ  98/04/13لغایت روز شنبه مورخ 98/04/22
آخرین مهلت قبول پیشنهادات :پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/04/31
زمان بازگشائی پاکات :روز سهشنبه مورخه  98/05/01راس ساعت 12
محل تحویل اسناد :دبیرخانه شهرداری بوکان واقع در شهرستان بوکان خیابان انقالب ساختمان مرکزی شهرداری
* کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است
* هزینه خرید اوراق مزایده  200/000ريال
* در صورت وجود ابهام ،واحد امور پیمانها و قراردادها به شماره تلفن  044 -46226339در اوقات/اداری پاسخگوی سواالت متقاضیان محترم میباشد .
* هزینه انتشار آگهی در روزنامه و کارشناسی به عهده برنده مزایده است .
نوبت اول- 98/04/13 :نوبت دوم98/04/20 :

بابک رستمپور -شهردار بوکان

آگهی تغییرات شرکت همکاران گروه صبح امروز با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  461693و شناسه ملی 14004457812
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/25
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم متین محمدی با شماره ملی
 0558148441با دریافت 3000000ریال سهم الشرکه خود از صندوق
شرکت از شرکت خارج شد .در نتیجه سرمایه از  10000000ریال به
7000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اسامی شرکا پس از خروج شریک و میزان سهم الشرکه به قرار زیر
است :خانم فائزه پیله ور ستاری به شماره ملی 0074526820دارای
 3000000ریال سهم الشرکه آقای احمدرضا رحمانی به شماره ملی
2451462701دارای4000000ریال سهم الشرکه محل شرکت در
واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش
مرکزی  ،شهر تهران ،اختیاریه  ،خیابان دیباجی جنوبی  ،بن بست
سایه  ،پالک  ، 4طبقه پنجم  ،واحد  10کد پستی 1959914495
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()527685

آگهی تغییرات شرکت همکاران گروه صبح امروز با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  461693و شناسه ملی 14004457812
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1397/12/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم پریسا انصاری
به شماره ملی  0065973577با پرداخت 3000000ریال به
صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد .در نتیجه سرمایه
شرکت از مبلغ 7000000ریال به 10000000ریال افزایش یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اسامی شرکا پس از
خروج شریک و میزان سهم الشرکه به قرار زیر است :خانم
فائزه پیله ور ستاری به شماره ملی 0074526820دارای
 3000000ریال سهم الشرکه آقای احمدرضا رحمانی به شماره
ملی2451462701دارای4000000ریالسهمالشرکهخانمپریسا
انصاری به شماره ملی 0065973577دارای 3000000ریال سهم
الشرکه

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()527691

