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اخبار
با حضور روحانی و بهصورت ویدیو
کنفرانسی؛

 27پروژه در منطقه آزاد قشم به
بهرهبرداری میرسد

 27پروژه اقتصادی ،عمرانی و گردشگری به
ارزش ارزی  240میلیون دالر و ریالی  17هزار
و  430میلیاردی در تاریخ  25دیماه ،99
بهصورت ویدیو کنفرانسی توسط رییس جمهور
در منطقه آزاد قشم افتتاح میشود.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل
سازمان منطقه آزاد قشم ،در ادامه پروژههای
افتتاحی ریاست جمهوری در سراسر کشور،
این منطقه آزاد 27 ،پروژه در دو بخش دولتی
و خصوصی بااعتبار ارزی  240میلیون دالر و
ریالی  17هزار و  430میلیاردی و ایجاد دو هزار
و  263فرصت شغلی در پنج صنعت نفت ،گاز
و انرژی ،تولیدی ،شیالتی ،عمرانی و گردشگری
افتتاح میکند.
در بخش صنعت نفت ،گاز و انرژی دو
شرکت پارس بهین پاالیش نفت قشم و
قشم مولد به ترتیب با پروژههای پاالیشگاه
نفت خام فوق سنگین درزمینه تولید
قیر ،سرمایهگذاری  164میلیون دالری و
ظرفیت تولید روزانه  35هزار بشکه و پروژه
تأمین پیشنیازهای مورداستفاده در تولید
قیر با سرمایهگذاری  76میلیون دالری
درمجموع برای  295نیرو اشتغال ایجاد
کردهاند.
جزیره در صنایع شیالتی با افتتاح هشت
پروژه به ارزش کلی دو هزار و  996میلیارد ریال
قرار است  12هزار و  120تُن میگو و ماهی به
تولیدات کشور افزوده و برای  426نیروی بومی
اشتغال ایجاد نماید.
سه طرح تولیدی در حوزههای خدماتی،
بهداشتی و غذایی نیز با سرمایهگذاری ارزی
نیم میلیون دالری و  710میلیارد ریالی شامل؛
سردخانهای با ظرفیت ذخیرهسازی ۲۱هزار تُن
محصول ،تولید ماهی خشک و خوراک آبزیان
با ظرفیت یک هزار و  500تُن در سال و کارخانه
تولید ماسک سوبا؛ برای  155نیرو اشتغال
ایجاد کرده است.
مركز آموزش دریانوردی صنعت گستر
هوا دریا قشم تنها پروژه آموزشی -صنعتی
این لیست  27پروژهای است که معادل 160
میلیارد ریال در این حوزه سرمایهگذاری
کرده و برای  20تَن نیز اشتغال به همراه
دارد 13 .هزار و  390میلیارد ریال اعتبار ویژه
پروژههای عمرانی با سرمایهگذاری بخش
دولتی و خصوصی است که در ادامه لیست
پروژههای قابلافتتاح ریاست جمهوری
در منطقه آزاد قشم قرارگرفته و  12پروژه
زیرساختی ،خدماتی ،رفاهی و مسکونی را
شامل میشود.
ساخت بلوار دسترسی به روستای دفاری،
بلوار رینگ غربی شهرک نریمان تا ساحل
جنوبی ،بهسازی جاده س هراه دیرستان تا
فرودگاه و میدان شهید ستاری ،احداث سه
کمپ پارک (آفتاب  ،2مهتاب و فاز دوم جزایر
ناز) ،احداث کانال جمعآوری آبهای سطحی و
اجرای خط دوم انتقال آب هشت پروژه بخش
دولتی این لیست هستند.
چهار پروژه برج مسکونی ماتیا ،مجتمع
تاپ آیلند ۴۰ ،واحد ویالیی و آمادهسازی
سایت  ۲۳هکتاری نیز حاصل سرمایهگذاری
بخش خصوصی در این منطقه میباشند
که مجموع این پروژههای  12گانه عمرانی
توانستهاند برای یک هزار و  324نیرو اشتغال
ایجاد کنند.
تنها پروژه گردشگری دیماه منطقه آزاد
قشم ،باغ گردشگری صفا آباد با  180میلیارد
ریال سرمایهگذاری بخش خصوصی است که
با ایجاد اشتغال برای  18نیروی بومی 54 ،تخت
به ظرفیت اقامتی جزیره اضافه کرده و یکی از
مجموعههای کاشانه مهمان جزیره محسوب
میشود.
منطقه آزاد قشم در سال جهش تولید با
اولویت قرار دادن فرامین رهبری ،در تالش
است تا ضمن ایجاد رفاه و امنیت برای
ساکنان با فراهم کردن امکانات مناسب برای
حضور سرمایهگذاران ،رونق فعالیتهای
لزایی و درنهایت
صنایع مختلف ،اشتغا 
درآمدی پایدار را بهویژه در حوزه ارزی و
صادرات برای مردم جزیره قشم و کشور
فراهم آورد.
در همین راستا  14پروژه افتتاحی در
شهریورماه امسال به دست عالیترین مقام
اجرایی کشور در منطقه آزاد قشم به افتتاح
رسید و به دنبال آن  27پروژه در  25دیماه
سال  1399به بهرهبرداری میرسد.
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مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان :

 52الیحه درآمدی به کمک درآمدهای پایدار شهرداری آمد
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان،
نادر آخوندی در هفتاد و یکمین نشست خبری غیر
حضوری «سه شنبه ها با رسانه»با اشاره به اینکه نرم
افزار اصکیف در حوزه های شهروندی مانند اتوبوس
و مترو به ما کمک کرد و در بخش کالن نیز برای
عوارض نوسازی و کسب و پیشه و خودرو یاری
رسان ما بوده است ،اظهار کرد :همچنین در بخش
شهروندی بسته های حمایتی مانند کارت منزلت برای
اقشار مختلف داشتیم.
وی با اشاره به اقداماتی که در حوزه درآمدی شهری
منجر به حفظ محیط زیست می شود ،گفت :برای
این مهم باید تامین مالی از روش های نوین اتفاق
بیفتد تا شهروندان به سمت دستگاه هایی که به
محیط زیست ضرر کمتر می زند ،حرکت کنند .یکی از
این روش ها تامین شرایطی برای فروش 10هزار موتور
برقیبا تخفیف های ویژه به شهروندان است.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان بیان کرد :همچنین
با تعامل بین معاونت های مالی و اقتصادی شهرداری
و معاونت حمل و نقل و ترافیک ،تامین مالی بازسازی
 700دستگاه اتوبوس های فرسوده انجام می شود.
*تسهیالت ویژه شهرداری برای کاهش خسارت های
کرونایی
وی با اشاره به اینکه امسال ،کرونا وضعیت خاصی را
ایجاد کرد و خیلی از شهروندان شغل خود را از دست
دادند و یا متضرر شدند که برای حمایت از برخی
مشاغل حمایت هایی در شهرداری به تصویب رسید،
اظهار کرد :پارکینگ داران ،دفتر داران و غرفه داران
مکان های تفریحی زیر نظر شهرداری که متحمل
خسارت هایی شدند براساس تصمیم ستاد اقتصادی
کرونا که با دستور شهردار و ریاست معاونت مالی
تشکیل شد ،تخفیف هایی دریافت کردند .به عنوان
مثال برای مستأجران شهرداری اسناد دریافتی مربوط
به اجاره اماکن شهرداری به علت شیوع بیماری کرونا
از  ۱۵اسفندماه تا  ۱۵تیرماه با تخفیف وصول شد
و در ارتباط با پارکینگهای شهرداری که در اجاره
متقاضیان قرار گرفته است ،بر اساس بررسی معاونت
حمل و نقل و ترافیک و درخواست شرکت مهندسی
نیکاندیش ،مقرر شد به منظور جبران بخشی از
زیان وارده به مستأجران اجاره بها باتخفیفبهمدتدو
ماهوصولشودوپارکینگهاییکهبراساسمصوبهستادمبا
رزهباکروناتعطیلشدهبودمشمولتخفیفشود.آخوندی
افزود :به منظور جبران بخشی از خسارات وارد
شده به مستأجران سازمانهای وابسته به شهرداری
اصفهان ،مصوب شد سازمان آرامستان ها بهپیمانکا
رانارائهخدماتمجالسبهمدتسهماه،تخفیفهاییارائهد
هد.وی با بیان اینکه همچنین به فروشگاههای طرف
قرارداد در آرامستان به مدت دو ماه ،تخفیف ارائه
میشود ،گفت :در حوزه سازمان پارکها نیز به طرف
قراردادهای سازمان به مدت سه ماه ،مساعدت ارائه
میشود .آخوندی تصریح کرد :تاکنون  9جلسه ستاد
اقتصادی کرونا در شهرداری اصفهان برگزار و شرایط
مدیریت شد .با چنین رویکردهایی علی رغم شرایط
کرونایی توانستیم در شش ماهه اول امسال بیش از
 70درصد بودجه را جذب کنیم.
* 52الیحه درآمدی شهرداری در بودجه امسال
لحاظ شد
وی با اشاره به اینکه پیش بینی ما قبل از بروز
کرونا ،رونق اقتصادی در شهر بود اما این بیماری
پیش بینی ها را تغییر داد ،گفت :با این حال در
شهرداری بسته های تشویقی در صدور پروانه و
صدور گواهی عدم خالف با روند پلکانی تصویب
شد .مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان تصریح
کرد:همچنین در برنامه ریزی های اقتصادی برای
سال  99حدود  52الیحه که در این زمینه آماده
شده بود ،در ستاد اقتصادی شهرداری بازنگری شد.
وی با اشاره به انتشار اوراق مشارکت در شهرداری
اصفهان ،اظهار کرد :از آنجاییکه پروژه قطار شهری
نیاز به بودجه های کالن دارد و با درآمدهای
شهرداری سخت تامین مالی می شود برای این طرح
اوراق مشارکت در نظر گرفته شده که  50درصد را
دولت پرداخت می کند .آخوندی با اشاره به اینکه
از سال  88تاکنون سه هزار و  800میلیارد تومان

مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان گفت :هدف تهیه  52الیحه درآمدی شهرداری در سال جاری ،درآمدزایی پایدار برای سازمان و شرکت های
شهرداری بود که این هدف گذاری محقق شد و این اتفاق به کمک درآمدهای پایدار شهرداری آمد.

باید تامین
مالی از روش
های نوین
اتفاق بیفتد
تا شهروندان
به سمت
دستگاه هایی
که به محیط
زیست ضرر
کمتر می زند،
حرکت کنند
اوراق مشارکت منتشر کردیم ،گفت :این اوراق در
سال  730 ،99میلیارد تومان بود که در حوزه حمل
و نقل ریلی مصرف شد .وی ادامه داد :در این دوره
ما جزو اولین شهرها برای دریافت اوراق مشارکت
نوسازی اتوبوس ها بودیم و بر همین اساس در سال
گذشته  200میلیارد تومان اوراق با  50درصد اصل و
سود برای خرید اتوبوس نو خریداری شد .مدیرکل
درآمد شهرداری اصفهان افزود :امسال نیز برای
کمک به توسعه اتوبوسرانی  130میلیارد تومان اوراق
به فروش رفت .وی با بیان اینکه سیاست  52الیحه
درآمدی شهرداری در سال جاری ،درآمدزایی پایدار
برای سازمان و شرکت های شهرداری بود ،گفت :با
همین موضوع توانستیم درآمد پایدار ایجاد کرده و
وضعیت آتش نشانی را از نظر تجهیزات ارتقا دهیم،
همچنین با پروژه هایی که در دست اقدام است طی
یک و نیم سال آینده در ناژوان اتفاقات خوبی رخ می
دهد .آخوندی با اشاره به هوشمند سازی در حوزه
درآمدی تصریح کرد :اصفهان جزو معدود شهرهایی
است که به صورت مستقل برای ایجاد کیف پول
الکترونیک اقدام کرد و با افزایش دامنه کار به دنبال
راه اندازی«کیو آر»کد در نرم افزار اصکیف( کیف
پول الکترونیک شهروندان اصفهانی)هستیم تا این
ابزار هوشمند وارد سیستم حمل و نقل عمومی
شود .وی بیان کرد :برای افرادی که تلفن های
هوشمند ندارند نیز استفاده از امکانات شهرداری
از طریق کد دستوریUSSDو سامانهIsfahan.
 irفراهم شده است .مدیرکل درآمد شهرداری
اصفهان افزود :با توجه به اینکه اماکن از  15اسفند
سال گذشته تعطیل شد وپیش بینی ما این بود
که تا پایان خردادماه این شرایط تداوم می یابد اما
شرایط ادامه داشت ،تصمیم گرفتیم اماکنی که زیر
مجموعه شرکت های شهرداری بودند تا سه ماه
اجاره پرداخت نکنند یا شش ماه هزینه اجاره نیم بها
باشد.بعد از خردادماه جاری شرایط کرونایی ادامه
پیدا کرد و مجددا جلساتی برگزار و تخفیفاتی به این
گروه ها داده شد و در صورت لزوم در جلسات آتی
نیز تصمیماتی متناسب با شرایط گرفته می شود.
آخوندی افزود 52 :الیحه درآمدی شهرداری طی سه
سال کارشناسی با حضور اعضای شورا و معاونت
های مختلف تهیه و در ستاد اقتصادی شهرداری
تصمیم بر این شد که در ابتدای سال با توجه به
اینکه فرصت دریافت پروانه در روزهای پایانی سال
 98به علت شیوع کرونا از انبوه سازان و مردم گرفته
شده بود ،تخفیف هایی برای این حوزه اعمال شود.
*با سیاست های جذب درآمد ،امسال از بحران ها
عبور کردیم
وی ادامه داد :بر همین اساس تا  15خردادماه 99

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت ارشاد:

آذربایجان شرقی  -فالح :مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :با ایجاد بسترهای اداری و
سیاستگذاری ،تصدیگری در فعالیتهای فرهنگی به هنرمندان
واگذار میشود .علی غیاثی در مراسم تکریم و معارفه مدیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی منطقه آزاد ارس افزود :به منظور فعال کردن بخش
اقتصاد فرهنگ و هنر تالش شده در چند سال گذشته از تصدی
گری به سمت حمایت و سیاست گذاری فعالیتهای فرهنگی
حرکت شود .وی با بیان اینکه ایجاد زیرساختهای تشکلهای

تا سقف  100درصد ،از  16خرداد تا  15مرداد 60
درصد ،از  16مرداد تا  15شهریور  50درصد ،از 16
شهریور تا  15مهر  40درصد ،از  16مهر تا  15آبان
ماه  40درصد ،از  16آبان ماه تا  15آذرماه  30درصد،
از  16آذر تا  15دی ماه  20درصد و از  16دیماه تا
 15بهمن ماه جاری  10درصد تخفیف دریافت
پروانه ساختمانی به تصویب رسید .آخوندی اظهار
کرد :تخفیف دریافت پایان کار نیز حدود  30درصد
است که تا پایان سال به  25درصد می رسد .وی
با بیان اینکه در ابتدای سال با سیاست های جذب
درآمد،از بحران ها عبور کردیم ،اظهار کرد :یکی از
تفاوت های درآمدی امسال با سال گذشته تحقق
درآمدهای ساختمانی در ماه های ابتدایی به جای
بهمن و اسفند بود .همچنین توانستیم تا خردادماه
بودجه را جذب کنیم .مدیرکل درآمد شهرداری
اصفهان افزود :با همین رویکرد پروژه های عمرانی
با تاخیر روبرو نشد و تمام سیاست ها پیاده شد به
همین سبب،پروژه هایی همچون خرید اتوبوس ها،
ساخت مترو و رینگ چهارم حفاظتی با تامین مالی
به موقع انجام می شود و تفاوت عمده سال  98و
 99نحوه و سرعت جذب بودجه بوده است .وی
ادامه داد :یکی دیگر از ویژگی های بودجه امسال،
ایجاد شرایطی برای شرکت و سازمان های شهرداری
به منظور استفاده از فرصت بازار سرمایه بود که
درآمدزایی آنها در سطح شهر خود را نشان می دهد.
آخوندی بیان کرد :برای کاهش فشار اقتصادی به
مردم توزیع فیش عوارض نوسازی و کسب و پیشه
را ابتدای سال انجام ندادیم اما قوانین دست و پای
شهرداری را بسته است .با این وجوددرصدد هستیم
مهلت پرداخت ها را از پایان سال به اردیبهشت ماه
جابجا کنیمکه در این مورد قرار است در جلسه آتی
ستاد اقتصادی کرونا تصمیم گیری شود.
*بسته تشویقی ساخت و ساز نقدینگی را از بازارهای
موازی به سمت مسکن سوق داد
وی با اشاره به اینکه بسته تشویقی ساخت و ساز
نقدینگی را از بازارهای موازی به سمت مسکن سوق
داد ،گفت :نشاط اقتصادی یعنی صدور پروانه و
شکل گیری ساخت و ساز و توسعه اشتغال در شهر
که بر همین اساس امسال سه هزار پروانه ساختمانی
در شهر اصفهان صادر شد .مدیرکل درآمد شهرداری
اصفهان در پاسخ به سوالی در خصوص هزینه
عوارض خودرو با اشاره به اینکه تعیین تعرفه عوارض
خودرو از طرف دولت وبراساس مدل و قیمت خودرو
به شهرداری ها ابالغ می شود ،گفت :در حال
حاضر متوسط عوارض خودروهای داخلی  40تا 50
هزار تومان و خودروهای خارجی یک تا دو میلیون
تومان است اما احتماال برای سال  1400عوارض

خودرو افزایش می یابد .وی عمل کردن جزیره ای
را از نقاط ضعف حوزه مالی – اقتصادی شهرداری ها
و عامل برخی خطاها دانست و اظهار کرد:پیش از
راه اندازی سیستم جامع معاونت اقتصادی ،سیستم
امالک ،شهرسازی،امور قراردادها ،درآمد و  ....جدا
بود از همین رو مذاکراتی با سازمان فاوا انجام دادیم
و ازابتدای امسال این سیستم جامع بارگزاری و بخش
درآمد آن راه اندازی شد تا به مرور زمان سایر بخش
های حوزه مالی نیز به این سیستم بپیوندند که این
اقدام فساد و خطا را کاهش می دهد .آخوندی
سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های
شهرداری را شش هزار میلیارد دانست و افزود :به
ثمر نشستن سرمایه گذاری و مشارکت به سه تا چهار
سال زمان نیاز دارد به همین علت اقداماتی که در این
حوزه صورت گرفته در آینده مشخص می شود .وی
سهم درآمدی پروژه های مشارکتی از بودجه شهرداری
را  20تا  30درصد در بودجه  1400و برنامه  1405عنوان
کرد و گفت :ظرفیت افزایش این سهم وجود دارد.
* 3700میلیارد تومان درآمد ساختمانی شهرداری
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان افزود :کل درآمد
شهرداری از محل عوارض است؛ به طور مثال از
بودجه شش هزار میلیارد تومانی امسال شهرداری
تا کنون  3700میلیارد تومان وصول درآمد ساختمانی
شده که اگر هزار میلیارد تومان وام و اوراق مشارکت را
از کل بودجه کسر کنیم حدود یک هزار و  500میلیارد
تومان سهم درآمدی از محل عوارض است.
آخوندی با اشاره به دسته بندی درآمدها در شهرداری
به درآمد عادی در قالب عوارض و یک سری
درآمدهای بازدارنده ،اظهار کرد:درآمدهای بازدارنده
شامل جریمه های کمیسیون ماده  100است تا سیما
و منظر شهری رعایت شده و تخلف ساختمانی برای
شهروندان صرفه اقتصادی نداشته باشد اما با نرخ
هایی که تا سال گذشته در این حوزه وجود داشت،
همچنان برای مردم تخلف به صرفه تر بود.
* جذب درآمد  2200میلیارد تومانی مناطق شهرداری
وی افزود :برای بازدارندگی تخلفات با اهرم اقتصادی،
سهم جزیی در بودجه از محل درآمدهای ناشی از
تخلف در نظر گرفته شده است .مدیرکل درآمد
شهرداری اصفهان در مورد نحوه توزیع درآمد و هزینه
در مناطق مختلف شهرداری براساس برخورداری و
کمتربرخورداری نیز اظهار کرد :با توجه به وضعیت
برخی مناطق ،هزینه هادر شهرداری براساس درآمد
نیست و سهم بزرگی از درآمد مناطق برخوردار به
شهرداری مرکزی تخصیص می یابد و در قالب
کمک یا اجرای پروژه های محرک توسعه به مناطق
کمتربرخوردار تزریق می شود.

نقش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سپردن کارها و امور به هنرمندان است
هنری نیازمند توانمندسازی و منسجمسازی است ،اظهار داشت:
نقش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سپردن کارها و امور به
هنرمندان است و از این رو باید با ایجاد تشکلهای قوی و منسجم
به تحقق امور پرداخته شود .غیاثی ،از مدیران منطقه آزاد ارس
خواست در زمینه اجرای طرح خواهرخواندگی شهرهای مرزی با
کشورهای همسایه که توسط شورای توسعه پایدار مصوب شده،
تالش بیشتری کنند .وی یادآوری کرد :توسعه ارتباطات فرهنگی
با کشورهای همسایه زمینه ساز تقویت اقتصادی برای فعاالن این
عرصه در سطح ملی و منطقه ای می شود و انتظار می رود با
توجه به ارتباطات خویشاوندی و روابط فرهنگی مشترکی که بین
منطقه آزاد ارس و کشورهای همسایه وجود دارد این ارتباط پررنگ
تر و پرثمره تر شود .مدیرعامل منطقه آزاد ارس نیز در این مراسم
با اشاره به فعالیتهای فرهنگی هنری انجام شده در این منطقه،
گفت :سازمان منطقه آزاد ارس در حوزه فرهنگ و هنر در زمینه
های مختلف از جمله برگزاری جشنواره فیلم و عکس ارس ،تئاتر
خیابانی ،اکران فیلم های سینمایی ،مسابقات فرهنگی ،نشر و
کتاب و برگزاری نمایشگاههای فرهنگی اقدامات شاخصی کرده و
عملکرد قابل قبولی داشته است .این مقام مسوول ،هدف از امضای
تفاهمنامه مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با دبیرخانه

شورایعالی مناطق آزاد کشور را ایجاد وحدت رویه و ریل گذاری
جهت تسریع در اجرای برنامه ها عنوان کرد و افزود :بر اساس این
تفاهم نامه مدیران فرهنگ و ارشاد مناطق آزاد هم رده با مدیران کل
استان ها بوده و این امر میتواند به سرعت ارتباطات و تسریع در
فرآیندهای اداری اهالی هنر در مناطق آزاد کمک کرده و ظرفیتهای
 ۲مجموعه را تکمیل کند .وی اظهار داشت :تالش می شود شرایط
مناسبی برای فعالیت بخش غیردولتی و فرهنگ ،هنر و رسانه در
ارس فراهم شود و از ظرفیت ایجاد شده در سیاستگذاری برای
ت از فعاالن
حل مشکالت و دغدغه اهالی فرهنگ و هنر و حمای 
این عرصه استفاده شود که در این زمینه انتظار میرود همراهی
هنرمندان نیز مبنای کار باشد .در این مراسم ابراهیم نصیری
عملکرد چند ساله خود در دوره تصدی گری مدیریت حوزه مدیریت
فرهنگی هنری و نمایندگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در ارس
را تشریح کرد و از زحمات وی به عنوان نماینده سابق وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی در منطقه آزاد ارس تجلیل و سعید شیرمحمدی
به عنوان مدیر جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد
ارس معرفی شد .الزم به ذکر است منطقه آزاد ارس در شمالغرب
کشورمان و در مجاورت جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار گرفته
است و با وسعت  ۵۱هزار هکتار  ۱۳۷کیلومتر با تبریز فاصله دارد.

در بیست و چهارمین سالروز ملی
صادرات

شرکت آلومینیوم ایران به عنوان
صادرکننده نمونه ملی سال ۹۹
کشور انتخاب شد

اراک – کمال آبادی :شرکت آلومینیوم ایران
(ایرالکو) به عنوان صادرکننده نمونه سال ۹۹
انتخاب شد .مراسم روز ملی صادرات ،با
حضور اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس
جمهور ،علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت،
معدن و تجارت ،مهندس مجیدی مدیر عامل
ایرالکو،محمدرضاپورابراهیمیرئیسکمیسیون
اقتصادی مجلس و جمعی از صادرکنندگان
کشور برگزار شد .مجیدی مدیر عامل ایرالکو،
تندیس و لوح صادرکننده نمونه سال را در این
مراسم از جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
و رزم حسینی وزیر صنعت ،معدن و تجارت
دریافت نمودند.

پنج هزار بازدید از نازلهای
مجاری عرضه سوخت در استان
گلستان انجام شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه گلستان گفت :در  ۹ماه نخست
سالجاری ،نازلهای مجاری عرضه استان ۵
هزار بار توسط کارشناسان منطقه مورد پایش
قرار گرفته و براساس استانداردهای الزم کالیبره
شدند.عیسی افتخاری افزود :در بازدیدها و
بازرسیهای انجام شده از نازلهای سوخت
مشخص شد که نازلها از استانداردهای الزم
برخوردار بوده و مشکلی در این خصوص وجود
ندارد.وی اظهار داشت:کنترل و آزمون نازلهای
جایگاههای سوخت به منظور حفظ و صیانت
از حقوق شهروندی و بررسی صحت عملکرد
نازل و جلوگیری از کم فروشی و ضرر و زیان
به مصرف کنندگان انجام میشود.افتخاری بیان
کرد :تمامی نازلهای جایگاههای استان گلستان
بهصورت ماهیانه توسط همکاران کنترل کمّی
واحد خدمات مهندسی پایش و اندازهگیری
میشود و این روند در سه ماهه پایانی سال نیز
با قوت بیشتری ادامه خواهد داشد.مدیر شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گلستان
گفت :مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان
 ۰۹۶۲۷این شرکت به صورت شبانه روزی آماده
دریافت نظرات ،انتقادات و پیشنهادات مردم در
خصوص نحوه عملکرد جایگاه است

هشدار اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری مازندران -ساری
در پی افزایش دما و خطر
آتش سوزی جنگل
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری مازندران -ساری ،با توجه به افزایش
و گرم شدن دمای هوا ،خشک شدن پوشش
گیاهی و افزایش خطر وقوع احتمالی آتش سوزی
در جنگل ها و مراتع ،اطالعیه ی هشداردهنده
ای را به شرح ذیل صادر کرد .روابط عمومی اداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری،
اشاره کرد :نظر به این که بارش های مناسب
نزوالت آسمانی طی ماه های اخیر استقرار
پوشش گیاهی متراکمی را فراهم نموده است و از
طرفی افزایش درجه حرارت در طی این چند روز
و روزهای آینده ،خشکیدگی علوفه و در نتیجه
افزایش ضریب خطر وقوع حریق در عرصه های
منابع طبیعی به ویژه در سطح مراتع و زیراشکوب
جنگل را به همراه دارد لذا رعایت نکات ایمنی در
خصوص حریق در جنگل و مرتع توسط آحاد
مردم طبیعت دوست ،کشاورزان و دامداران ،
امری مهم و ضروری است .در خاتمه از تمامی
مردم عزیز استان ،ساکنین و افراد بومی ،حاشیه
نشینان جنگل و کشاورزان و دامداران محترم
تقاضا داریم تا در صورت مشاهده هر گونه دود
و یا آتش سوزی به شماره تلفن رایگان امداد
جنگل و مرتع با کد  ۱۵۰۴تماس حاصل نموده
و موضوع را سریعاً ،به یگان حفاظت اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری،
اطالع داده تا در حفظ منابع طبیعی این سرمایه
ملی و گران بهاء کوشا باشیم.

