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اخبار

مدير عامل شركت گاز استان كردستان؛

درسال جاري بيش از  8هزار علمك در بخش
هاي شهري و روستاي نصب شده است

شاید بتوان انشعاب گاز را به عنوان حساس ترین انشعاب
ساختمان معرفی نمود و به همین خاطر استانداردهای مربوط به
آن بسیار سخت گیرانه می باشد و ناظرین تاسیسات مکانیکی ،در
حین اجرای لوله کشی های گاز در ساختمان ،موظف به کنترل
تمامی جزئیات اجرایی و مصالح مورد استفاده می باشند.به گزارش
روابط عمومي شركت گاز استان كردستان مهندس احمد فعله گري
در مورد حساس بودن نصب علمك اظهار داشت  :طرح ضربتی
گازرسانی در استان كردستان و تبديل كردن آن به يك كارگاه
عظيم گازرساني موجب شد تا عملیات لوله گذاری با سرعتی بيش
از پیش انجام و مردم روستاهاي دور افتاده استان كردستان نسبت
به وصل گاز منازل شان امیدوارتر شوند و سطح رفاه و اميد به
زندگي با ارتقاء قابل تاملي رو به رو بوده است .فعله گري خاطرنشان
کرد :انجام هر گونه حفاری در سطح شهر يا روستا نیازمند مجوز
از کمیسیون حفاری است و در هر منطقه باید با رعایت برنامه زمان
بندی و همکاری و هماهنگی سایر دستگاه های حفاري صورت
بگیرد .همچنین در بحث استقرار تاسیسات نیز نياز به هماهنگي
زيادي دارد .وی اذعان داشت :در این خصوص نیز خوشبختانه
همکاری های مناسبی صورت گرفته؛ این همراهی سبب شده تا در
برخی مناطق استان روند نصب علمك با شتاب زيادي صورت گيرد.
مدير عامل شركت گاز استان كردستان گزارش خود را اين گونه به
پايان برد  :در سال جاري بيش از 8هزار علمك نصب گرديده است
كه تعداد  6هزار مورد در بخش روستايي و  2هزار مورد در بخش
شهري بوده است .

رونمایی از تندیس و سردیس فاخر سردار شهید
حاج قاسم سلیمانی در ورودی گرگان

تندیس و سردیس فاخر شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور
دکتر منتظری نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسالمی ،دکتر
دادبود شهردار گرگان ،سردار ملک شاهکوهی فرمانده سپاه نینوا
استان گلستان ،اعضای شورای اسالمی شهر و برخی مقامات استانی
و شهرستانی رونمایی شد.دکتر عبدالرضا دادبود شهردار گرگان در
این آیین اظهار کرد :در ایام شهادت سردار سلیمانی کارهای متنوعی
انجام شد از جمله نصب سردیس شهید سلیمانی در جلوی ساختمان
شهرداری گرگان ،همچنین در سال گذشته ساختمان شهرداری
گرگان به نام این سردار شهید نامگذاری شده است .وی افزود :امروز
یک تندیس از شهید سلیمانی با ارتفاع  ۷متر رونمایی شد که در میدان
بسیج جانمایی شده است.دادبود ادامه داد :این کارها در مقابل عظمت
شهید سردار سلیمانی کوچک بوده و امیدواریم در آینده کارهای
بیشتری انجام دهیم.سردار ملک شاهکوهی فرمانده سپاه نینوا استان
گلستان نیز در این آیین اظهار کرذ :شهرداری گرگان از سال گذشته
تصاویر مزین به شهدای عزیز را در سطح شهر و مبادی ورودی و
خروجی به نمایش گذاشته که این اقدام بسیار ارزشمند است و جای
تشکر دارد.وی با تشکر از برنامه های مجموعه شهرداری و شورای شهر
گرگان در گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بیان کرد :یکی از راه های
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،نمایش تصاویر زیبای شهیدان است که
شهرداری در این زمینه بسیار عالی عمل کرده است.ملک شاهکوهی
در ادامه گفت :خداوند متعال این اقداماتی که برای گرامیداشت سردار
دلها و سایر مجاهدین راه انقالب و اسالم در سطح شهر انجام شده است
از ما قبول نماید.

بیش از  30عملیات امداد و نجات و اطفاء
حریق آتش نشانی گرگان در هفته گذشته

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان طی مدت
یک هفته گذشته  31عملیات امداد و نجات و اطفاء حریق انجام داد .بر
این اساس 20 ،عملیات مربوط به امداد و نجات و  11عملیات مربوط به
اطفاء حریق بوده است .بیشترین آمار حریق و حوادث هفته گذشته نیز
به محبوس شدن شهروندان در آسانسور و حیرق منزل مسکونی مرتبط
بوده است.همچنین شهرداری گرگان به منظور آگاهی و آموزش به
شهروندان یک دوره وبینار آموزشی پیشگیری از مسمومیت با گاز مونو
اکسید کرین ،آموزش ایمنی در منزل و آموزش اطفاء حریق برگزار خواهد
کرد.این وبینار همراه با ارائه مدرک معتبر سازمان آتشنشانی از ساعت 13
الی  14روزهای بیستم و بیست و دوم دی ماه به طور رایگان برای شهروندان
برگزار خواهد شد.عالقمندان جهت ثبت نام شماره تماس خود را به سامانه
 02000171125پیامک کنند.جهت شرکت در وبینار نیز نیاز است نرم
افزار «ادوبی کانکت» را در ویندوز یا تلفن همراه خود نصب کرده و با کلیک
بر روی لینک مندرج در پوستر وارد برنامه شوند.

شهرداری گرگان با صدرنشینی
دور رفت را به پایان برد

هفته هفتم و پایانی دور رفت رقابت های لیگ برتر بسکتبال
کشور در گروه الف عصر جمعه  19دی در تاالر بسکتبال آزادی تهران
به پایان رسید و تیم بسکتبال شهرداری گرگان موفق شد مقابل تیم
مدعی پاالیش نفت آبادان با نتیجه  87بر  78به پیروزی برسد.در این
مسابقه تیم شهرداری گرگان با ترکیب ابتدایی مایک رستم پور ،نوید
رضایی فر ،محمد جمشیدی ،کیوان ریاعی و پری پتی وارد میدان شد.
محمد جمشیدی با اثرگذاری  29و  9پاس منجر به گل موثرترین
بازیکن تیم شهرداری بود .ضمن اینکه نوید رضایی فر با اثرگذاری 21
نیز دیگر بازیکن تاثیرگذار شاگردان شاهین طبع بوده است.نماینده
بسکتبال گرگان با کسب هفتمین پیروزی متوالی 14 ،امتیازی شد
و دور رفت مسابقات را با صدرنشینی مقتدرانه به پایان رساند .در دور
رفت تیم شهرداری  621گل زده 500 ،گل خورده و تفاضل گل 121
را از خود برجای گذاشت.در ادامه رقابت ها ،هفته هشتم و نخستین
هفته دور برگشت این رقابت ها چهارشنبه  24دی ماه برگزار می شود
که تیم شهرداری گرگان از ساعت  14:30به مصاف تیم صنعت مس
رفسنجان خواهد رفت.
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طلب  ۲۰۰میلیارد تومانی شهرداری قم
از محل وصول جرایم رانندگی

شهردار قم ضمن اشاره به پرداخت نشدن سهم 207
میلیارد تومانی شهرداری از جرایم رانندگی ،اظهار کرد:
شکایتی در این زمینه به کمیسیون اصل نود مجلس شورای
اسالمی ارسال شده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم  ،دکترسید
مرتضی سقائیان نژاد که در نشست رسمی و علنی شورای
اسالمی شهر سخن میگفت با اشاره به سهم  ۲۰۷میلیارد
تومانی شهرداری قم از جرایم رانندگی در  ۵سال گذشته،
تصریح کرد :تاکنون کمتر از  ۷میلیارد تومان از این سهم
پرداخت شده است.
شهردار قم افزود :این سهم قانونی شهرداریها از جرایم رانندگی در نشست مجازی اخیر شهرداران کالنشهرها نیز
مقرر شد دریافت این سهم در سال  ۱۴۰۰به شکل جدی پیش بینی و پیگیری شود.
مطرح و ّ
سقائیان نژاد ادامه داد :متأسفانه عدم پرداخت این سهم قانونی شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی سبب شد
تا شکایتی در همین موضوع به کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسالمی ارجاع شود.
همچنین رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر قم نیز درباره این موضوع خاطرنشان کرد:
سهم قانونی شهرداریها از جرایم راهنمایی و رانندگی باید به شکل کامل پرداخت و هزینه کرد آن نیز به صورت
شفاف گزارش شود.
روح اهلل امراللهی با انتقاد از خودسانسوری برخی مسئوالن درباره این موضوع گفت :تا جایی که بنده اطالع دارم،
این سهم قانونی در سه سال اخیر پرداخت نشده است.
وی اضافه کرد :این سهم شهرداری ها در حقیقت یکی از حقوق عامه مردم است که باید پیگیری و دنبال شود.

 ۹۸۷واحد اداری اخطار مصرف گاز گرفتند؛
قطع جریان گاز  ۱۹۳سازمان در آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی  -مجید مسلمی :مدیرعامل
شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت :از ابتدای اجرای طرح
پایش مصرف گاز سازمان ها و ادارات دولتی در سال جاری،
در این استان برای  ۹۸۷واحد اداری اخطار صادر و جریان
گاز تعداد  ۱۹۳سازمان به دلیل بی توجهی و عدم رعایت
دستورالعمل ابالغی ،قطع شده است.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه همزمان با برودت
هوای استان و افزایش مصرف گاز طبیعی ،به منظور
جلوگیری از هدررفت گاز و بهره مندی بدون وقفه کلیه
مصرف کنندگان در سراسر کشور ،نحوه مصرف گاز در
ادارات و سازمان های دولتی پایش می شود ،گفت :در سال جاری بیش از هفت هزار و  ۲۹۱مورد از ادارات و
سازمانهای استان بازدید شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان با اعالم این مطلب گفت :این طرح همه ساله بر اساس
دستورالعمل ها و چک لیست های مد ّون ارزیابی شده و عالوه بر سنجش وضعیت موجود ،راهکارهای اجرایی با هدف
کاهش هدررفت گاز توسط امور مشترکین به ادارات مربوطه ارائه می شود .وی با اشاره به اینکه در فصول سرد سال
و برودت شدید هوای استان ،اولویت شرکت گاز ،تأمین نیاز گرمایشی بخش های خانگی می باشد ،اظهار داشت :عدم
رعایت الگوی مصرف بهینه در سایر بخش های مصرفی ،منجر به افت فشار در مناطق دورافتاده استان خواهد شد از
جدی تلقی کرده و به منظور
این رو سازمان ها و بخش های تولیدی و صنعتی می بایست صرفه جویی در مصرف گاز را ّ
پایداری جریان گاز در شبکه سراسری ،دستورالعمل های مربوط به تنظیم درجه حرارت ساختمان ها و ساعات استفاده
از سیستم گرمایشی را رعایت کنند.مدیرعامل شرکت گاز استان همچنین بر ضرورت رعایت دمای  ۱۸تا  ۲۱درجه
(دمای رفاه) به منظور بهره مندی همه هموطنان از گرمایش مورد نیاز روزهای سرد زمستانی تاکید کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت ارشاد:

نقش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سپردن کارها و امور به هنرمندان است

آذربایجان شرقی – مجید مسلمی :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 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

انجام معاینات طب صنعتی
برای کارکنان شرکت گاز استان بوشهر

بوشهر -خبرنگار اخبارصنعت:رییس  hseشرکت
گاز استان بوشهر از انجام معاینات طب صنعتی برای
کارکنان شاغل در اين شركت خبر داد.
رییس واحد  hseشرکت گاز استان بوشهر گفت :به
منظور افزايش بهره وري كاركنان ستادي و عملياتي در
محيط هاي كاري ،معاينات طب صنعتي به صورت دوره
اي انجام مي گيرد».
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر
رییس واحد  hseشرکت گاز استان بوشهر گفت :صيانت
از سالمت نيروي انساني جهت افزايش بهره وري در محيط
كار در شركت گاز سابقه اي طوالني دارد و جزء وظايف سازماني طب صنعتي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
مي باشد اين معاينات به صورت سالیانه و مستمر تكرار شده تا شاغل از نظر تداوم سالمتي و پيشگيري از بيماري
هاي مختلف تحت كنترل باشد.
بند امیری در ادامه گفت :هر ساله معاینات دوره ای طب صنعتی در شرکت گاز استان انجام می شود و امسال نیز
همانند سال های گذشته کارکنان شرکت گاز مورد آزمایش های سالمت شغلی قرار گرفتند.
وی افزود :با توجه به شرایط ویژه و حساس بیماری کویید  19امسال واحد  hseبه همراه خدمات اداری و
هماهنگی با درمانگاه بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر ،تمامی آزمایشات پرسنل خود را در ساختمان مرکزی
شرکت با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام داده است.

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 ۲
مجموعه 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 حل مشکالت و دغدغه اهالی فرهنگ و هنر
ت از فعاالن این عرصه استفاده شود که در این زمینه انتظار میرود
و حمای 
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.

پوشش بیمه حوادث
برای مشترکین گاز خانگی

بوشهر -خبرنگار اخبارصنعت :رییس واحد
 hseشرکت گاز استان بوشهر گفت :مشترکین خانگی
شهری،روستایی و تجاری شهری  /روستایی با پرداخت
حق بیمه بر روی صورتحساب خود ،از مزایای آن برخوردار
خواهند شد».
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر،
رییس واحد  hseشرکت گاز استان بوشهر گفت :براساس
قرارداد فی مابین شرکت ملی گاز ایران و بیمه معلم ،کلیه
مشترکین گاز طبیعی تحت پوشش بیمه خسارت های مالی
و جانی ( اعم از فوت ،نقص عضو ،از کار افتادگی کلی و
جزیی هزینه های پزشکی) ناشی از گاز طبیعی ( اعم از حوادث انفجار ،آتش سوزی و مسمومیت) قرار گرفته اند.بند
امیری گفت :مشترکین گاز طبیعی می توانند در صورت بروز هر گونه حادثه مرتبط با مصرف گاز طبیعی ،مراتب را
سریعا به تلفن  194امداد گاز یا نیروهای گازبان در روستاها اطالع داده تا پس از انجام مقدمات قانونی ،از بیمه مذکور
بهرمند گردند.وی گفت :شرکت بیمه موظف است حداکثر تا  20روز پس از دریافت مدارک مربوطه از اشخاص حادثه
دیده نسبت به پرداخت غرامت اقدام کند .بند امیری افزود :چنانچه اموال خسارت دیده تحت پوشش بیمه های دیگری
نیز باشد ،در صورت بروز خسارت تعهد بیمه گر به نسبت سرمایه های تحت پوشش بیمه نامه های مربوط  ،با رعایت
سقف تعهدات انجام خواهد شد.وی در پایان از مشترکین گاز طبیعی تقاضا کرد به نکات ایمنی هنگام استفاده از گاز
طبیعی دقت کنند و ایمنی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

جشنواره فیلم کوتاه بنیاد خیریه آبشار عاطفه ها برگزیدگان خود را شناخت

جشنواره فیلم کوتاه که به همت بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها
با هدف مشارکت در محرومیت زدایی برگزار شد ،برگزیدگان خود را شناخت.
محمد جواد فوالد ،مدیر عامل بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها
در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم های کوتاه گفت :برگزاری جشنواره فیلم
های کوتاه یکی از سرفصل های اهداف فرهنگی بنیاد در راستای فقر زدایی
است ،به همین جهت اقدام به فراخوان برای تهیه قصه های کوتاه به عنوان
مستند و فیلم کوتاه برای عموم کرد.وی افزود :هدف از برگزاری این جشنواره،
بیان مشکالت قشر آسیب پذیر و ارتباط خیرین با اقشار کم برخوردار از طریق
رسانه و تصویر است چرا که کارهای فرهنگی می تواند سطح ارتقا حضور

خیرین برای رفع مشکالت نیازمندان افزایش دهد.فوالد تصریح کرد :ثبت
و ضبط این حقایق از طریق فیلم و مستند موجب ماندگاری آن در اذهان
عمومی می شود ،خوشحالیم که این مجموعه توانسته آسیب های اجتماعی
را با موضوعات مختلف به عنوان یک رسالت دینی در رفع نیازمندی ها از باب
فرهنگی به تصویر بکشد .مدیر عامل خیریه آبشار عاطفه ها تاکید کرد :این
جشنواره در سالهای آینده ادامه خواهد داشت ،امسال هر چند برای اولین
بار فرخوان برگزاری این جشنواره صورت گرفت اما با استقبال مواجه گردید.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی نیز گفت:
اگر چه دنیا در عرصه های مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و

امنیتی درگیر بیماری کرونا هستند اما کشور ما عالوه بر لیماری در تحریم
نیز قرار دارد .در دوران کرونا خیرین و خیریه ها نقش مهمی در کاهش
مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا داشته اند و خیریه آبشار عاطفه ها یکی از
مجموعه های موفق در بین مجموعه های مردم نهاد در این حوزه بود.وی
افزود:جشنواره فیلم کوتاه بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها که توسط
این خیریه برگزار شد ،نقش موثری در حضور خیرین برای کمک به نیازمندان
خواهد داشت.در مراسم اختتامیه این جشنواره استان های اصفهان  ،قزوین،
ناحیه دوم مشهد ،تهران ،مازندران ،غرب مازندران ،ناحیه یک مشهد ،گیالن و
سیستان و بلوچستان حائز رتبه اول تا نهم شدند و از برگزیدگان تقدیر گردید.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان ؛

عدم دريافت مطالبات شركت گاز استان كردستان بودجه تامين خدمات گسترش شبكه هاي گازرساني را با مشكل مواجه مي سازد

مهندس فعله گری مدیرعامل شركت گاز كردستان در مورد تامين منابع
مالي براي توسعه گازرساني در استان اظهارداشت  :اگر مطالبات شركت گاز
استان كردستان از بخش هاي مشتركين خانگي  ،صنعتي  ،تجاري  ،ادارات
و جايگاه  CNGبه موقع وصول گردد سبب تامين منابع مالي براي توسعه
گازرساني در شهرها و روستاها شده و وقفه اي در اجراي پروژه هاي بوجود
نمي آيد.
به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان كردستان ،مهندس احمد
فعله گري با اشاره به اينكه اجراي پروژه هاي گازرساني هزينه بر بوده

پایتخت
صنعت کشور
فاقد زیرساخت
بازرگانی قوی
است

اظهارداشت  :براي اجراي پروژه هاي گازرساني در سطح شهر و روستا نياز به
منابع مالي فراواني است و اجراي هر پروژه عالوه بر تامين لوازم و تجهيزات ،
نياز به نيروي انساني متخصص  ،مسير يابي و تحصيل اراضي با صرف هزينه
هاي گزاف دارد و اين منابع از بودجه عمومي استان تامين نشده بلكه از
درآمدهاي حاصل از فروش گاز به مشتركين مي باشد كه پس از واريز شدن
به خزانه دولت با تعريف پروژه هاي گازرساني قابل دريافت مي گردد.
فعله گري در مورد مطالبات شركت گاز استان كردستان در بخش هاي
مختلف گفت  :مجموع مطالبات شركت گاز استان كردستان بيش از 775

فرزین وفایی نژاد :استان مرکزی که ازآن به عنوان پایتخت
صنعت کشور یاد میشود و جایگاه باالترین تنوع تولیدات کشور
رابه خوداختصاص داده است همچنین بسیاری ازصنایع مادر دراین
استان قرار دارند ،امانتوانسته است زنجیره تامین تا توزیع خود
را تکمیل نماید ،درحالیکه بیشترین ارزش افزوده حاصل دربخش
بازرگانی میتواند مشوق سرمایه گذاران بوده وسودآوری بیشتری
رابرای بنگاه های اقتصادی داشته باشد.
نزدیکی به پایتخت کشور و نقش پررنگ استان های همجوار
درعرصه بازرگانی ،سهم کمی از فعالیتهای اقتصادی استان مرکزی

ميليارد ريال مي باشد.
وي يادآور شد  :از اين مبلغ مطالبات بيش از  87درصد آن مربوط به
مشركين خانگي  ،تاسيسات عمومي  ،نيروگاه  ،جايگاه هاي  ، CNGادارات
دولتي و كارخانه سيمان مي باشد.
مدير عامل شركت گار استان كردستان در پايان تاكيد كرد  :بيشترين
حجم مطالبات به ترتيب اماكن و تاسيسات دولتي  ،مشتركين خانگي  ،نيروگاه
سيكل تركيبي سنندج و كارخانه سيمان مي باشد كه اگر اين مطالبات وصول
گردد مي توان بودجه گازرساني تمام روستاهاي باقيمانده را تامين كرد.

را به حوزه بازرگانی اختصاص داده است.
لزوم تدوین نقشه راه درتکمیل این زنجیره ی معیوب ،خصوصا
پوشش حوزه بازرگانی توسط بازرگانان خود استان با هدف کمک
به فروش و صادرات تولیدکنندگان بومی،به افزایش درآمد و اشتغال
زایی و همچنین برجسته شدن ظرفیتهای استان خواهد نمود.
آموزش و افزایش تشکلهای اقتصادی و خدماتی خصوصی،
مهمترین راه حل دراین راستا است که می تواند با هدایت دانش
انباشته در حوزه صنعت و باروری الزم در حوزه تجارت؛ سهم آورده
استان را بیش از پیش ،نماید.

چراغ نخستين دهياري کاشان با برق خورشيدي روشن شد

براي نخستين بار  ،دهياري مشهد اردهال از توابع بخش نیاسر
کاشان با استفاده از پنل هاي خورشيدي برق مورد نياز خود را تأمين كرد.
دهیار مشهد اردهال گفت :این منطقه به دليل مجاورت با
كوير مركزي ،از موقعيت مناسبي براي توليد برق از نيروي خورشيد

برخوردار است و حمايت از بخش خصوصي براي احداث نيروگاه هاي برق
خورشيدي مي تواند بسياري از مشكالت كمبود انرژي به ويژه در ايام
تابستان را رفع كند.
علی مسعودی نیا با اشاره به نصب پنل خورشيدي در دهياري

روستاي مشهد اردهال گفت :اجراي اين طرح با هزينه اي بالغ بر  2دو
و نیم میلیارد ريال براي نخستين بار در استان اصفهان صورت گرفته و
مي تواند الگوي مناسبي براي ساير دهياري ها در توليد برق از انرژي
خورشيدي باشد.

