زمین 77
73
زمین
ایران
ایران
زمین
ایران

اخبار
مدیرعاملشرکتآبمنطقهایلرستان:

سدهای لرستان فقط ۶۱میلیونمترمکعب ذخیرهآب دارند
خرم آباد -رضا حبیبی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرعامل شرکت آب منطقهای
لرستان با اشاره به کاهش  ۲۶درصدی حجم مخازن سدهای این استان گفت:
 ۶۱میلیون مترمکعب آب هماکنون در پشت سدهای لرستان موجود است.
داریوش حســننژاد در جمع خبرنگاران این شهرستان با بیان اینکه  ۲9درصد
از مخازن سدهای لرستان هماکنون پر است ،اظهار داشت :این میزان نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  ۲۶درصد کاهش را نشان میدهد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت مخازن سدهای لرستان افزود :حجم کل مخزن
سدهای مروک ،ایوشان ،تنگ هاله ،خانآباد ،کزنار و حوضیان  ۲08.۷۱میلیون
مترمکعب است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با بیان اینکه حجم آب موجود در پشت
سدهای این اســتان  ۶۱.۱۷میلیون مترمکعب گزارش شدهاست ،عنوان کرد:
این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶درصد کاهش را نشان میدهد.
وی با تأکید به اینکه مجموع آب ورودی  ۶ســد لرســتان  0.0۷متر مکعب بر
ثانیه و میزان آب خروجی از ســدها  ۱.98متر مکعب برثانیه است ،بیان کرد:
تمام سدهای این استان آماده مهار سیالبهای احتمالی است و مشکلی برای
مدیریت سیالب وجود ندارد.

آبفای سمیرم موفق در مهار آثار ناشی از سیل

اصفهان-سمیه کربالیی،خبرنگاراقتصادســرآمد-مدیر آبفای سمیرم از مهار
حوادث ناشی از وقوع سیل در شهرها و روستاهای سمیرم خبر داد.
صابری با اشاره به ورود سامانه بارشی در روزهای پایانی هفته گذشته در منطقه
سمیرم گفت :به علت بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر برخی مناطق در شهر
سمیرم دچار پس زدگی فاضالب شدند.
وی به شستشوی شبکه فاضالب در برخی از نقاط شهر سمیرم پرداخت و اظهار
داشت :با این وجود به دلیل سرازیر شدن روان آب ها به داخل منهول ها ،پس
زدگی فاضالب صورت گرفت که بالفاصله اکیپ بحران آبفا با استفاده از پمپ
های مکش و پمپ های لجن کش اقدام به پاکسازی نمودند.
مدیرآبفای سمیرم به تخلیه آب در معابر و محالت شهرها و روستاهای منطقه
سمیرم اشاره کرد و گفت :طبق اعالم هواشناسی با فعالیت سامانه بارشی تابستانه
بیشترین بارش در اســتان مربوط به منطقه ســمیرم بوده که آبگرفتگی معابر
ومحالت در شهرها و روســتاها را رقم زد؛ پس از آن اکیپ بحران با همکاری
سایر امداد گران با استفاده از پمپ های خود مکش و پمپ های آب کش اقدام به
جمع آوری روان آب ها نمودند .وی در ادامه به تامین آب شرب روستاهای نقل
و دنگزلو اشاره کرد و بیان داشت :در پی وقوع سیل چشمه نول که تامین کننده
آب شرب این روستاها بوده به دلیل ورود سیالب کدورت آن افزایش یافت و
از مدار بهره برداری خارج گردید ،سپس با اعزام یک تانکر سیار و  8فقره تانکر
ثابت آب شرب اهالی این روستاها تامین شــد .مدیر آبفای سمیرم بابیان اینکه
درحال حاضر آب شرب همه مردم در منطقه سمیرم تامین است اظهارداشت:
عالوه بر دسترسی مردم  ۶شهر و  ۱۲۵روستا به آب شرب ،ساکنان منطقه عشایر
نشین سمیرم نیز از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار هستند.

کارت ملی هوشــمند ,گواهینامه پایه سه  ،مدارک به همراه کیف ،شکوفه ذوالفقاری
برجوئی با کد ملی  ۴۶۱۰۴۸۹۸۵۶شــماره شناسنامه  ۴۶۱۰۴۸۹۸۵۶فرزند محسن
در تاریخ  ۱۴۰۱/۰۴/۲۳مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی

کلیه مدارک موتور سیکلت سیستم نامی ،تیپ ۱۵۰cc
مدل  ۱۳۹۵رنگ قرمز به شماره پالک ۸۱۶۷۲ -۴۹۸
شماره موتور ۰۱۴۹NBE۰۵۴۹۳۶ :وشماره شاسی:
 ۱۵۰S۹۵۰۰۸۴۸***NBEبه نام مرتضی قدسی فرزند عبد
العظیم مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می گردد.
رونوشتآگهیحصروراثت

آقای سلیم بابا آغائی دارای شناسنامه شماره ۱۵۱بشرح دادخواست به کالسه
۱۴۰۱۰۰۵۳۷ش/۵ح از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان صاحبه پیروتی بشناسنامه ۱۹۸مهاباددر تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۹
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به ۴ :پسرو۳
دختر
 -۱سلیم بابا آغائی فرزندعباس و صاحبه ش.ش  ۱۵۱پسر متوفی
 -۲امیر بابا آغائی فرزندعباس وصاحبه ش.ش  ۸۱۲۹پسرمتوفی
-۳کریم بابا آغائی فرزندعباس وصاحبه ش.ش ۲۸۰پسرمتوفی
 -۴ابراهیم بابا آغائی فرزندعباس وصاحبه ش.ش ۸۴۵۱پسر متوفی
-۵خدیجه بابا آغائی فرزندعباس وصاحبه ش.ش  ۷۶۸دخترمتوفی
-۶اختر باباآغائی فرزندعباس وصاحبه ش.ش ۳۷دخترمتوفی
 -۷پری بابا آغائی فرزند عباس وصاحبه ش.ش ۲۸۶۰۲۴۱۸۵۱دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد -ایوبی
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمهدان -ناحیهیک

هیاتموضوعقانونتعینیتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرمسی

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ -۱۴۰۱۶۰۳۲۶۰۰۱۰۰۰۳۸۰
هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان-ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
محمدعلی رحمانی قانع فرزند سلیمان بشماره شناسنامه  ۲۸۳صادره از همدان در ششدانگ یک باب
خانه در حال احداث به مساحت  ۲۴۹/۹۰مترمربع قسمتی از پالک ثبتی باقیمانده  ۵/۶۲اصلی واقع
در حومه بخش یک همدان  ،به نشانی دره مراد بیگ  ،بلوار شهید شمسی پور  ،کوچه الوان  ،خریداری
از مالک رسمی آقای محمد ساده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ :
اریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ :

شناسه آگهی1351869 :
م الف662 :

رضا شیرخانی خرم -رئیس ثبت اسناد و امالک

جایگاههای سوخت کرمانشاه آماده سوخترسانی به زوار اربعین هستند

کرمانشاه-کبودی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهکرمانشاهگفت:جایگاههایسوختاینمنطقهبرایارایهخدمتمطلوبوشبانهروزیبهزوارکربالیمعلی
آمادگیکاملدارند« .فریدونیاسمی»درجلسهایباحضورمالکانجایگاههایاستانضمنتسلیتماه محرمافزود:تمامجایگاههایعرضهفرآوردههاینفتیاستانبهخصوصآنهاییکهدرمسیرتردد
زائران قرار دارند مهیای استقبال از کاروان های عمومی و شخصی زیارت عتبات عالیات هستند .وی خاطرنشان ساخت :بازرسیهای مستمر در طول ایام تردد زوار از وضعیت کمی و کیفی فرآورده تحویلی
بدون وقفه برنامه ریزی و انجام خواهد شد .مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه ضمن تاکید بر رعایت حقوق شهروندی و تکریم مراجعان توسط کارکنان جایگاهها افزود :جایگاهداران
نیزبایدبهزیباسازیجایگاهاهمیتدادهواهتمامویژهایبهآنداشتهباشند.ویاظهارداشت:منطقهکرمانشاهیکیازمناطقسیوهفتگانهشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیایراناستکهدرمجموعدارای
 ۱۵۷جایگاه عرضه فرآوردههای نفتی است .یاسمی افزود :این شرکت با ۶ناحیه در شهرهای مرکزی (کرمانشاه) ،قصرشیرین ،اسالمآبادغرب ،سقز ،پاوه و کنگاور وظیفه تامین سوخت مردم این استان را به
عهده دارد .براساس اعالم استاندار کرمانشاه امسال مرز رسمی خسروی برای تردد زائران اربعین و مرز رسمی سومار برای تردد موکب داران و عوامل پشتیبانی باز میشود.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

صیانتازحقوقشهروندیوبهبودنظامارائهخدمتازاهدافراهبردیمااست
تبریز-امیدمحمــدزاده ،خبرنگاراقتصادســرآمد
مدیرکل تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی آذربایجانشرقی اظهار کرد :صیانت از حقوق شهروندی و بهبود
نظام ارائه خدمت از مهمترین اهداف اداره کل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی می باشد.
دکتر حسین فتحی در نشســت تخصصی با اعضای
کارگروه تخصصــی حقوق شــهروندی در اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اهمیت و
جایگاه حقوق شهروندی در نظام اداری ،بر صیانت از
حقوق شهروندی و بهبود نظام ارائه خدمت به جامعه
هدف و پاسخگویی صریح و شفاف به شکایات مردمی
تاکیدکرد.
وی با اشاره به دو رکن اساسی در رسیدگی به شکایات
مردمی گفت":زمان رسیدگی و محتوای کیفی پاسخ"به
عنواندورکناصلیواساسیدرپاسخگوییبهشکایات
مردمی است.
فتحی افزود :پایش های صــورت گرفته از عملکرد
معاونت های تخصصی و ادارات شهرســتانی حاکی
از وجود برخی نواقص ماهوی و کارکردی اســت که
الزم است به منظور اصالح و رفع این نقیصه اقدامات

الزم توسط مجموعه ادارات و معاونت های تخصصی
بهعملآید.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی
با اشاره به مولفه های مهم در اصالح و رفع نواقص یاد
شده افزود :مسئولیت پذیری واحدهای اجرایی به عنوان

مسئول هدایت ،راهنما و نیز رفع تعارضات مراجعین بر
عهده مسئولین ادارات ستادی و اجرایی می باشد.
وی تصریح کرد؛ کاهش حداکثری زمان رســیدگی و
پاسخ به ارجاعات انجام گرفته ظرف  ۳روز کاری و نیز
انطباقپاسخهایارسالیباقوانینومقرراتدررسیدگی

به شکایات و درخواســت های واصله امری ضروری
است .وی ادامه داد :پاسخ به شکایات و درخواست ها
باید به صورت مستند مستدل و منطبق با مقررات ارائه
گردد .وی در بخش دیگری به شــفافیت و صراحت
پاسخگویی و جلوگیری از سردرگمی مراجعین تاکید
نموده خاطرنشان کرد؛ از ارائه پاسخ های مبهم و نامفهوم
و گمراه کننده خودداری شــده و پاسخ ها به صورت
شفاف و صریح اعالم نظر گردد.
فتحی در بیان مولفه های دیگر ارائه خدمت به جامعه
هدفاظهارکرد:سنجشمیزانرضایتمردمازخدمات
یکی از مهمترین مولفه هایی است که باید مد نظر قرار
گیرد.
فتحی بر تدوین برنامه ســنجش و اندازه گیری میزان
رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده و تکریم ارباب
رجوعتاکیدکرد.
وی همچنین پاسخگویی سریع و روشن به مراجعین
حضوری در مرکز استان و شهرســتان ها و رسیدگی
شفاف به درخواست های مربوط به سفر ریاست محترم
جمهوری و هیات محترم دولت از طریق سامانه سامد
تاکیدکرد.

مدیر مجتمع مس سونگون :

هم افزایی صاحبان صنایع باعث تسریع در طرح های توسعه مس سونگون خواهد شد
تبریز-امیدمحمدزاده ،خبرنگاراقتصادسرآمد -مهندس
رضوی مدیر مجتمع مس سونگون در نشست مشترک
با مدیرعامل و مدیران ارشــد کارخانه پمپیران با اشاره
به ظرفیت  ۳00هزار تنی تولید کارخانجات تغلیظ این
مجتمع از خوراک ورودی  ۱4میلیون تن در سال گفت:
مطالعهبرایانتقالخاکهایکمعیارباروشهایعلمی
به سد باطله و افزایش راندمان کاری در دستور کار این
مجتمع قرار دارد و پمپاژ بعنوانیکی از روش ها می تواند
مورد استفاده قرار بگیرد به شرطی که این امر به صورت
تخصصی مورد مطالعه میدانی و عملیاتی قرارگیرد و
تمامی جوانب امر سنجیده شود ودراین زمینهتالشمی
کنیمازپتانسیلهایمتخصصانامرهمچونکارشناسان
مجموعهپمپیراناستفادهشود.
مهندس رضوی در ادامه سنجش میزان سایش و کاهش
آنراشاخصیبرایکاراییپمپهادانستهافزود:افزایش

بهره وری پمپ های آبرسانی موجود در مجتمع ،در کنار
شاخص های دیگر می تواند زمینه ساز ارتباط و تعامل
خوبیبیندومجموعهباشدارتباطیکهبایددارایتوجیه
های علمی و اقتصادی الزم باشد.
مدیر مجتمع مس سونگون با اشاره به هدفگذاری تولید
 ۱میلیون تنی کنسانتره و  400هزار تنی کاتد برای این
مجتمع در چند ســال آتی افزود :نتایج مطالعات اخیر
اکتشافیکههنوزبهصورتکاملانجامنشده،ذخیرهقابل
برداشت این معدن را بیش از یک میلیارد و  ۷00میلیون
تن و عمر معدن را بیش از  ۱00سال تخمین می زند که
این امر ضرورت اجرای فازهای ۳و 4تغلیظ ،طرح های
توسعهوتکمیلزنجیرهتولیددراینمجتمعرامبرهنمی
سازد و در این میان هم افزایی صاحبان صنایع استان می
تواند باعث پیشرفت و تسریع در طرح های توسعه مس
سونگون و نهایتا توسعه اقتصادی-صنعتی استان شود و

قطع ًا این همکاری ها منجر به رشد و توسعه خود آن
صنایع نیز خواهد شد که باز برای استان رشد در حوزه
های اقتصاد ،صنعت ،اجتماعی ،اشتغال زایی و  ...را به
همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به سرمایه گذاری قریب به 400هزار میلیارد
ریالی شرکت مس در طرح های توسعه مس سونگون
افزود:تحققاینسرمایهگذاریواستفادهبهینهازبرکات
آن همراهی کل استان را می طلبد چرا که طبق سیاست
های شرکت مس ،در تأمین تجهیزات ،دانش ،قطعات
و مباحث تدارکاتی بر روی خود استان ها تمرکز دارد
و صنایع ،تولیدکنندگان و مراکز علمی و دانش بنیان می
توانند از این فرصت پیش آمده استفاده نمایند چنانچه
مجتمعمسسونگونبادنبالکردننهضتساختداخل
از سال ،9۱امروز توانسته پرچمدار این نهضت در استان
و شرکت مس باشد و تنها در بحث بازرگانی ،در سال

گذشته بیشاز ۱0هزارمیلیاردریالازداخلاستان خرید
صورت گرفته است که این امر در کنار تالش برای انتقال
داراییها،مالیاتو...بهاستانازطرفاینمجتمعنشانگر
اهمیتاستفادهازظرفیتهایاستانیاست.
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اخبار
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

پنجمین دوره جایزه کتاب سال البرز برگزار
میشود

کرج-معصومه عینی،خبرنگاراقتصادسرآمد-سرپرست اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز گفت :پنجمین دوره جایزه
کتاب سال البرز فرصتی برای نویسندگان ،مترجمان و مصححان
البرزجهتسنجشتوانمندیهایحرفهایخوددررقابتبادیگر
نویسندگانالبرزیاست.
سعیدجابریانصاریبااشارهبهبرگزاریپنجمیندورهجایزهکتاب
سالالبرزاظهارکرد:نویسندگان،مترجمانومصححاناستانالبرز
میتوانندبامطالعهآئیننامهشرکتدرجایزهکتابسالاستانالبرز
و تکمیل فرم شرکت در این برنامه و ارسال آثار خود ،به همراه فرم
اعالم وصول آن به معاونت فرهنگی رسانهای اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی البرز ،تا دهم شهریور  ۱400در جایزه کتاب سال
استانشرکتکنند.
وی افزود :بر اساس فراخوان کتاب سال البرز ،آثار ارسالی باید برای
نخستینبارازابتدایسال ۱400منتشرشدهباشندوجزوکتابهای
کمکدرسیوعکسبرداریشدهنباشد.همچنینکتاببایددارای
برگه اعالم وصول باشد.
این مسئول اضافه کرد :آثار شرکت کنندگان در کتاب سال استان
البرز توسط هیات داوران مستقر در خانه کتاب وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی داوری می گردد.
جابری انصاری تاکید کرد :عالقه مندان برای برای مشاهده آئین
نامه شرکت در جایزه کتاب سال اســتان البرز به سایت اداره کل
ارشادمراجعهکنند.

 ۳نشان حالل برای سه محصول تولیدی
صادر شد

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان :

فوالد مبارکه قطب تولید صنعت فوالد کشور است

اصفهان-ســمیه کربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان
گفت :فوالد مبارکه قطب تولید صنعت فوالد کشور
است.
میثم مداحی در این نشست با بیان اینکه صنعت فوالد
درهر کشــور به عنوان صنعت مادر شناخته میشود
گفت :این موضوع موجب شده تا صنعت فوالد پایه و
اساس تمامی فعالیتهای اقتصادی شود و همراه خود
رشد و توسعه کشور را به وجود آورد.
وی افزود :مداحی افزود :اســتخراج فوالد از معدن،
فرآیند تولید و ریختهگری فوالد خام ،اجرای عملیات
ثانویه و نورد فوالد و در پایان مرحله مصرف و فروش،
در تمامی ایــن مراحل برای جریان داشــتن فرآیند
اجرایی نیازبه نیروی انسانی کارآزموده و آگاه دارد و و
در ایجاد اشتغال پایدار نقش موثری دارد..

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با
بیان اینکه صنعت فوالد  ۳۵0هزار نفر نیروی شاغل
در کشور دارد افزود :فوالد مبارکه قطب تولید صنعت
فوالد کشور است وصنایعی مانند ذوب آهن و فوالد
توانسته اند اقتصاد کشور را با توجه به شرایط موجود
رونق ببخشند که برای حمایت از این صنایع ،باید راه را
برای حضور در بازارهای جهانی هموار نمود.
مداحی بهای ارز را یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار
در تعیین قیمت فوالد عنوان کرد و افزود :افزایش بهای
ارز در عرصه بین المللی در کنار بازار عرضه و تقاضا
موجب شده تا قیمت فوالد افزایش و دچار نوسانات
زیادی شود.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان
همچنین گفت :با توجه به مصرف باالی فوالد در رشته
های مختلف صنعتی و موارد مصرف جدید این آلیاژ،

همزمان با شروع ماه محرم؛

میتوان با قاطعیت اعالم نمود که فوالد جایگاه خود در
صنعت را در قرن بیست و یکم نیز حفظ خواهد نمود.
میثم مداحی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
اصفهان نیز اظهار کرد :در سالی که یکی از مهمترین
شعارهای آن تولید است برنامهریزی کردیم تا بازرسین
محیط کار قســمت تولید را از نزدیک ببینند تا روند
رسیدگی به پروندهها تسهیل شده و کیفیت ،دقت و
سرعت رسیدگیها افزایش پیدا کند و به همین منظور
برنامه بازدیدها را از فــوالد مبارکه به عنوان صنعت
مادر شروع کردیم.
مهدی کفایت مدیر سرمایههای انسانی و سازماندهی
شــرکت فوالد مبارکه در این نشســت ضمن ابراز
خرســندی از حضور مدیرکل روابط کار و جبران
خدمت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و همراهان
در فوالد مبارکه اظهار کرد :گروه فوالد مبارکه دارای

از ابتدای سالجاری تاکنون انجام شد؛

بزرگترین کارخانجات احیاء مستقیم در جهان است
و این شرکت در مصرف آب به عنوان الگوی مصرف
بین سایر کارخانجات مطرح دنیا محسوب میشود.
این نشســت با حضور مدیرکل روابط کار و جبران
خدمت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ۱00
نفر از کارشناســان روابط کار اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی استان اصفهان در سالن کنفرانس مرکز
تحقیقات فوالد مبارکه اصفهان برگزار شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان :

طرح «اطعام و احسان حسینی»
در استان بوشهر آغاز شد

نصب و تعمیر 2هزار و8۵8عدد تابلو
وعالئم ایمنی در محورهای استان ایالم

تکمیلوساماندهیفاضالبکرمانشاه
2هزارو 800میلیاردتوماناعتبارنیازدارد

بوشهر – سهیال کرمپورنیا،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیر کل کمیته امداد
استان بوشهر گفت :همزمان با ماه محرم،طرح اطعام و احسان حسینی با
هدفکمکوارتقاءوضعیتمعیشتنیازمندانآغازشدوتاپایانماهصفر
ادامه خواهد داشت .محمد رضا میری با اعالم این خبرگفت  :گروههای
جهادی ،مراکز نیکوکاری ،ائمه جمعه و جماعت ،حسینیهها ،هیاتها،
موکب داران و تمامی خیران میتوانند در اجرای طرح اطعام و احســان
حسینیهمکاریمیکنند.مدیرکلکمیتهامداداستانبوشهردرادامهافزود:
براساسبرنامهریزیانجامشدهباراهاندازی ۷۲آشپزخانه،پیشبینیشده
دراینمدتباهمراهیمردموخیران 400هزارپرسغذایگرمبارعایت
دستورالعملهای بهداشــتی بین نیازمندان تحت حمایت کمیته امدادو
نیازمنداناستانتوزیعشود.میریاضافهکرد:اعتبارپیشبینیشدهبرایپخت
غذایگرم ۲0میلیاردتوماناست.مدیرکلکمیتهامداداستانبوشهربیانکرد:
همچنینپیشبینیشدهدرقالبطرحاطعامواحسانحسینی ۲0هزاربسته
سبدکاالبهارزشهربسته ۵00هزارتوماندربینخانوادههاینیازمنداستان
توزیعشود.ویدرموردطرحاکرامایتامومحسنینگفت:قراراستدراین
ایام ۲هزارو ۵00نفرحامیبرایفرزندانیتیمومحسنینجذبنماییم.
میریاضافهکرد:ترویجفرهنگاحسانونیکوکاریازجملهاهدافبرجسته
ایندوطرحبودهوکمیتهامدادمیکوشدتابامتنعمساختنسفرهنیازمندان
در ماه عزای سیدالشهدا (ع) ،بین فرهنگ عاشورا و عواطف خانوارهای
محرومان پیوند ایجاد کند .مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر یادآور شد:
با برقراری ارتباط بین کمیته امداد استان و هیاتهای عزاداری حضرت
اباعبداهلل الحسین (ع) ،احسان و نذورات مردمی در ماههای محرم و صفر
صرفمعیشتنیازمندانمیشود.

ایالم – حسن بیگی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکل راهداری و حمل
ونقل جاده ای ایالم از تعمیر ،نصب و به روز رسانی  ۲هزار و  8۵8عدد
تابلووعالئمایمنیطیچهارماهسالجاریدرمحورهایاستانخبرداد.
سید زاهدین چشمه خاور گفت :از اول ســالجاری تاکنون ۲،هزار و
 8۵8عدد تابلو و عالئم ایمنی و همچنین  ۵۲0مترمربع تابلو اطالعاتی
درمحورهایاستانتعمیرونصبشدهاست.
وی با بیان اینکه نصب تابلوهای ترافیکی از اهمیت باالیی برخوردار
هستند گفت  :این عالئم شامل تابلو های اخطاری  ،اطالعاتی  ،مسیر نما
 ،انتظامی و بوده است.
چشمهخاورافزود:اینعالئمسببارتقایایمنیترددوتسهیلجابجایی
مسافرانشدهوعدموجوداینتابلوهادرمسیرهایپرپیچوخموجادهها
میتواند خسارات جبران ناپذیری را به بار بیاورد.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایالم افزود:نصب تابلو و عالئم
ایمنی درراستای افزایش ضریب ایمنی راه ها و ارتقاایمنی جاده های
ارتباطیوهمچنینکاهشتصادفاتجادهایتاثیربسزاییدارد.
وی به افزایش میزان جابه جایی کاال اشاره کرد و گفت :طی چهار ماه
نخست ســال جاری میزان جابه جایی کاال در استان  9درصد افزایش
داشته است.
سیدزاهدین چشمه خاور اظهار داشت :در این مدت بیش از  ۷۷۷هزار
تن انواع کاال از طریق ناوگان حمل ونقل این استان جابجا شده که نسبت
به مدت مشابه سال گذشته 9درصد افزایش داشته است.
وی عنوان کرد :این میزان حمل کاال توســط  ۵۱هزار و  ۱۷4سرویس
(بارنامه) جابجا شده است.

کرمانشاه -کبودی،خبرنگاراقتصادســرآمد--مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان کرمانشاه گفت :تکمیل و ساماندهی فاضالب شهر کرمانشاه
 ۲800میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که با اعتبار ساالنه شرکت در مدت زمان
کوتاهامکانپذیرنیست.
رضا داودی ،با اشــاره به اینکه  ۷0درصد شبکه جمعآوری فاضالب شهر
کرمانشاه به صورت مهندسی اجرا شده است اظهار داشت ۳0:درصد مابقی
شبکه به صورت سنتی اجرا شده اما با توجه به میزان سهم اعتبارات ساالنه
برنامهریزی شده که به شبکه مدرن مهندسی تبدیل شوند .وی با بیان اینکه
عمده شبکه سنتی فاضالب در بافت قدیمی و اصلی شهر قرار دارند که کار
کردندرآنبسیارسختوپرهزینهاستعنوانکرد:بافتشهریوجغرافیایی
اینمناطقخاصاستوکوچههاومنازلنیزبسیارقدیمیوفرسودههستند.
داودی با اشاره به اینکه ورود فاضالب خام به رودخانههای قرهسو و آبشوران
که از وسط شهر کرمانشاه عبور میکنند ،مشکالتی را برای مردم ایجاد کرده
است گفت :برای تکمیل مگاپروژه فاضالب شهر کرمانشاه و ساماندهی آن
 ۲800میلیاردتوماناعتبارنیازاست.ویبابیاناینکهبخشیازایناعتبارمعادل
 ۱۵00میلیارد تومان برای راهاندازی دو تصفیهخانه فاضالب شهر کرمانشاه
در نظر گرفته شده است افزود :با توجه به اعتبارات ساالنه شرکت ساماندهی
فاضالب کرمانشاه در مدت کوتاه امکانپذیر نیست .داودی با اشاره به اینکه
جداسازیفاضالبازرودخانهقرهسووتکمیلشبکهجمعآوریفاضالبو
راهاندازی تصفیهخانه اولویت اصلی شرکت آبفا است عنوان کرد :جداسازی
فاضالب از آبشوران از وظایف آبفا است اما ساماندهی این رودخانه توسط
شرکت آب منطقهای انجام میشود .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
کرمانشاهبااشارهبهشکستگیمکررخطوطانتقالگفت:شهرکرمانشاه۱۷۵0
کیلومتر شبکه خطوط انتقال آب دارد که بخش عمدهای از آن فرسوده است
و برای رفع آن اعتبار باالیی نیاز است .وی با بیان اینکه با افزایش ظرفیت منابع
آبی شب افزایش فشار به شــبکه و شکستگی خطوط میشود افزود :یکی
دیگر از معضالت ما دستکاری در تأسیسات به ویژه در بخشهای روستایی
و سرقتها است .داودی با اشاره به اینکه ۱۳هزار کیلومتر شبکه آب در استان
وجود دارد که بسیاری از آنها در مناطق صعبالعبور قرار دارد گفت :وجود
انشعاباتغیرمجازازدیگرمعضالت شرکتآبفااستوتیمهاییبهصورت
جدی در حال شناسایی این انشعابات به ویژه در باغات اطراف شهر هستند و
شعبه مجزایی در دادسرا برای این موضوع ایجاد شده است.

همدان-فتانه ازانی،خبرنگاراقتصادسرآمد -مدیرکل استاندارد
استانهمدانگفت:درسالجاری ۳پروانهنشانحاللسهمحصول
لبنیشرکتپگاههمدانتمدیدشد.
جعفر امیری پریان اظهارکرد 8 :محصول تولیدی استان همدان
پروانه کاربرد نشان حالل دریافت کردند که از این تعداد پروانه ۳
محصولتمدیدشدهاست.
وی با اشــاره به اینکه امســال  ۲۱پروانه کاربرد نشان استاندارد
در استان همدان صادر شده است ،خاطرنشــان کرد ۱۷ :پروانه
استاندارد اجباری و چهار پروانه استاندارد تشویقی در سالجاری
صادر شده است.
امیری پریان درباره تاییدیه استاندارد آسانسور در استان نیز یادآور
شد :در سالجاری  ۲۱9تأییدیه ایمنی آسانسور در استان همدان
صادر شده است.

 ۳۶میلیونلیترسوختکشاورزیدرمنطقه
ارومیه به مصرف رسید

ارومیه-خبرنگاراقتصادســرآمد-مدیر شــرکت ملــی پخش
فرآوردههــای نفتی منطقه ارومیه گفت :امســال  ۳۶میلیون لیتر
سوخت کشاورزی در مرکز و شهرهای شمالی آذربایجان غربی
مصرف شده است.
احمد مجرد اظهار کرد :این مقدار مصرف ســوخت در بخش
کشاورزی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با روند کاهشی
 ۱.۵درصدی مواجه است .وی با بیان اینکه این میزان سوخت بین
واحدهای مختلف کشاورزی شامل انواع ماشین آالت ،گلخانهها،
دامداریها و مرغداریها توزیع شــده اســت ،افزود :باتوجه به
عملیات کاشت ،داشت و برداشت محصوالت کشاورزی و نیاز
به نیروی محرکه و با عنایت به تنوع ماشین آالت در بخشهای
مختلف کشاورزی و دامی ،میزان سوخت مورد نیاز آنها توسط
سازمان جهادکشــاورزی تعیین و توسط شــرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی تامین و ارسال میشود.
مجرد افزود :با اجرای دقیق طرح پالک گذاری ماشــین آالت و
ادوات کشاورزی در راســتای کاهش مصرف سوخت که سال
گذشتهدردستورکارقرارگرفتهبود،خوشبختانهشاهدنتایجمثبتی
درمدیریتمصرفهستیمکههمین ۱.۵درصدکاهشمصرفنیز
از آن نشات میگیرد.
ویبااشارهبهاینکه اجرایطرحپالکگذاریوتوزیعالکترونیکی
نفتگاز به ادوات کشاورزی اقدامی دیگر در راستای تحقق دولت
الکترونیک است ،گفت :بر این اساس ،کشاورزان و روستائیان می
توانند با استفاده از این طرح بدون مراجعه حضوری با مراجعه به
سامانه https://newtejaratasan.niopdc.irنسبتبهثبت
نامجهتدریافتسهمیهسوختاقدامکنند.

