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خبر كوتاه
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل:

 ۴۵درصد از روستاهای اردبیل یکبار
طرح هادی در آن اجرا شده است

اردبیل مدیرکل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان اردبیل از اجرای  ۴۸۶مورد طرح
هادی روستایی در استان اردبیل خبرداد وگفت:
نزدیک  ۴۵درصد از روستاها برای یکبار طرح
هادی در آنها اجرا شده است.
فرهاد سبحانی  21فروردین در نشست
خبری خود با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح
هادی روستایی در استان اردبیل اظهار کرد :در
مجموع از کل روستاهای باالی  ۲۰خانوار تعداد
 ۴۸۶مورد طرح هادی اجرایی شده است و بر
این اساس نزدیک  ۴۵درصد از روستاها برای
یکبار طرح هادی در آنها اجرا شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان اردبیل با اشاره به اجرای طرح هادی در
روستاهای استان اردبیل اضافه کرد :بر اساس
آمارهای موجود ،تعداد یک هزار و  ۱۷روستای
استان اردبیل باالی  ۲۰خانوار بوده که در ۲۶۶
روستا بازنگری طرح هادی انجام یافته و تعداد
 ۱۵۶روستا نیز در دست بازنگری قرار دارد و
تعداد  ۲۶۹روستا نیز نیازمند بازنگری طرح
هادی است.
به گفته مدیرکل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان اردبیل تاکنون  ۱۰۴هزار و ۴۶
جلد سند مالکیت با همکاری اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان در  ۴۶۴روستا و  ۲۳شهر
به متقاضیان صادر شده است.
شهردار اردبیل:

شهردار اردبیل :آماده مشارکت با
سرمایهگذاران برای احداث پارکینگ
ماشینآالت سنگین هستیم

شهردار اردبیل گفت :بهمنظور رفع یکی از
معضالت دیرینه شهر اردبیل ،آماده مشارکت و
حمایت از سرمایهگذاران برای احداث پارکینگ
ماشینآالت سنگین در نقاطی خارج از محدوده
شهر هستیم.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور
بینالملل شهرداری اردبیل ،محمود صفری در
جلسه کمیسیون عالی سرمایه گذاری از نگاه
حمایت محور مجموعه مدیریت شهری در جهت
صدور پروانه و مشارکت در امر سرمایهگذاری
برای احداث پارکینگ وسایل نقلیه سنگین در
نقاطی خارج از محدوده شهر اردبیل و نزدیک
به چهار ورودی اصلی خبر داد و گفت:برای حل
مشکل پارکینگ وسایل نقلیه سنگین در شهر
اردبیل که از معضالت دیرینه شهر بوده و ضمن
گلهمندی همشهریان عزیز از پارک خودروهای
سنگین شاهد تخریب زیرسازی و آسفالت معابر
مناطق مختلف شهر هستیم.

برگزاری مانور سراسری وصول
مطالبات مشترکین برق

همزمان با شرکتهای توزیع برق سراسر
کشور ،مانور وصول مطالبات مشترکین برق در
آذربایجان غربی برگزار شد.
مانور وصول مطالبات از مشترکین برق به
صورت سراسری در روزهای  ۲۴و  ۲۵فروردین
ماه سالجاری برگزار شد .گفتنی است طی این
مانور از مشترکین خوش حسابی که مصارف
برق آنان طی یک سال گذشته کمتر از الگوی
مصرف بوده و جزو مشترکین کم مصرف بودهاند،
شناسایی و مورد تشویق قرار گرفتند.
اکبر حسنبکلو مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق آذربایجان غربی در تشریح جزئیات
این مانور خاطر نشان کرد :این مانور در تمامی
مناطق و شهرستانهای استان همزمان با سراسر
کشور با فعالیت  ۱۹۹اکیپ اجرایی و به مدت
 ۲روز برگزار شد .وی همچنین تصریح کرد :در
طول برگزاری این مانور همکاران جهت پیگیری
الزم  ،بهصورت تلفنی ،حضوری و پیامکی با
مشترکین با بیشترین بدهی معوقه ارتباط برقرار
کرده و نسبت به ماموریت تعریف شده اقدام
کردند .گفتنی است طبق بررسیهای همکاران
معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی بیش از ۲۳
هزار مشترک با بدهی معوق برای این مانور
شناسایی شده بود.

در دیدار مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد با مسئولین و بازنشستگان ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

با تغییر برخی زیر ساخت ها آینده ای روشن برای بازنشستگان تامین می شود
حسین عامریان مدیرعامل صندوق حمایت
و بازنشستگی کارکنان فوالد و هیات همراه پنج
شنبه  ۲۵فروردین ماه ضمن حضور در ذوب آهن
اصفهان  ،با مدیرعامل و تنی چند از دیگر مسئولین
این شرکت دیدار و گفتگو نمود و در همین روز در
مجموعه فرهنگی شفق ذوب آهن در نشستی با
حضور جمعی از بازنشستگان این شرکت و مجتبی
احمدی رییس هیات مدیره کانون بازشستگان
ذوب آهن اصفهان حضور یافت .مهندس رخصتی
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن در این دیدار
 ،بازنشستگان این شرکت را از جمله پرتالش
ترین اقشار کشور دانست که در شرایطی سخت
و با کمترین امکانات این شرکت را به عنوان اولین
واحد فوالدی ایران بنا نهادند و صنعت این کشور
مدیون آنهاست.وی افزود  :حفظ کرامت و حرمت
این بازنشستگان و استفاده از تجربه و دانش
گرانبهای آنها همواره مد نظر مسئولین این مجتمع
عظیم صنعتی قرار دارد .سرپرست مدیریت عامل
ذوب آهن افزود  :این شرکت بدون بهره گیری از
یارانه انرژی  ،مواد اولیه را با قیمت های جهانی و
به سختی تهیه می کند و لذا مقایسه ذوب آهن
با سایر واحدهای بزرگ فوالدی که از این یارانه
برخوردار هستند  ،عادالنه نیست .مهندس رخصتی
افزود  :متاسفانه با وجود اینکه ذوب آهن اصفهان

 ،صنایع فوالدی مهمی طی دهه های گذشته در
کشور ساخته است اما هنگام خصوصی سازی،
معادن خود را با تصمیمات مسئولین وقت از دست
داده و هم اکنون با چالش هایی مواجه است  .وی
اظهار داشت  :این شرکت با تالش فراوان موفق
شد در سال گذشته به باالترین رکورد تولید ساالنه
خود دست یابد که یکی از عوامل آن ،تغییر نگرش
در تامین مواد اولیه بود.مدیرعامل صندوق حمایت

و بازنشستگی کارکنان فوالد نیز در این دیدار گفت
 :بخش عمده بازنشستگان این صندوق از اصفهان
و دوشرکت ذوب آهن و فوالد مبارکه هستند که
رسیدگی به امور آنها اهمیت ویژه ای دارد .وی
افزود  :ذوب آهن اصفهان یک شرکت شناخته شده
و با عظمت است که نقش آن در اقتصاد کشور بر
کسی پوشیده نست .حسین عامریان  ،حفظ حرمت
و جایگاه بازنشستگان را بسیار مهم دانست و گفت

 :این قشر که در صنایع مهم فعالیت های سختی
انجام داده اند  ،اکنون انتظار حمایت دارند و خدمت
به آنها وظیفه ماست .مدیرعامل صندوق حمایت و
بازنشستگی کارکنان فوالد ابراز امیدواری کرد که
با تمهیدات اندیشیده شده و هماهنگی با واحدهای
فوالدی  ،شرایط رفاهی بازنشستگان این صندوق
بهبود یابد .عامریان در دیدار با بازنشستگان ذوب
آهن گفت  :هدف مسئولین در صندوق کارکنان
فوالد ایجاد آسایش و آرامش برای کسانی است که با
دستان توانای خود صنعت این کشور را بچرخش در
آورده اند .مدیر عامل صندوق بازنشستگی کارکنان
فوالد با اشاره به اینکه هدف از این دیدار تکریم ،
احترام و پاسخگویی به بازنشستگان می باشد گفت :
خواسته های بازنشستگان باید سه اصل قانونی بودن
 ،قابلیت اجرا و همچنین منطقی بودن را باید داشته
باشد تا بتوان را به انجام رساند.وی گفت  :تمام
تالش خود را به کار خواهم بست تا با تغییر برخی
زیر ساخت ها آینده ای روشن برای این بازنشستگان
که سرمایه های صنعت هستند را تامین کنیم
.مجتبی احمدی نیز گفت  :بازنشستگان صندوق
فوالد کسانی هستند که توانستند با دستان توانای
خود این صنعت را به شکوفایی برسانند و هم اکنون
نیاز به یاری دارند و این وظیفه مسئولین است که
آسایش را برای این قشر فراهم کنند.

 ۱۵قطره گیر در تاسیسات شركت آغاجاری نصب شد

رئیس عملیات بهره برداری شرکت نفت و گاز آغاجاری از نصب
 ۱۵قطره گیر در مسیر خطوط لوله گاز خروجی تفکیک گرهای نفت
و گاز واحدهای بهره برداری خبر داد.مهندس منوچهر قنواتی در این
رابطه بیان کرد :این اقدام در راستای بهبود کیفی محصوالت تولیدی و
افزایش راندمان تفکیک گرهای نفت و گاز و همچنین کاهش آلودگی
های زیست محیطی در تاسیسات صورت گرفت.وی از دیگر مزایای

نصب این قطره گیرها را تاثیر مطلوب بر تجهیزات واحدهای پایین
دستی از جمله واحدهای گاز و گاز مایع و ایستگاههای تقویت فشار
گاز و نیز پیشگیری از سوختن برش هایی از هیدروکربن های مایع
همراه با گاز به مشعل بر شمرد.رئیس عملیات بهره برداری شرکت
آغاجاری افزود  :نصب این قطره گیرها همزمان با انجام تعمیرات
اساسی تجهیزات فرآورشی توسط اداره تعمیرات اساسی انجام شد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن؛

برگزاری رویداد دانش بنیان در شهرک صنعتی سفیدرود

نخستین دوره آموزشی شرکتهای دانش
بنیان در شهرک صنعتی سفیدرود رشت با
حضور واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و
نواحی صنعتی استان برگزار شد.مهدی محبوبی
حسن کیاده در حاشیه بازدید از دوره آموزشی
شرکتهای دانش بنیان در شهرک صنعتی
سفیدرود رشت گفت :استاندار گیالن در نشستی با
توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری
سال تولید ،دانش بنیان و اشتغال آفرین ،برنامههای

کوتاه مدت و بلندمدت را برای ارتقای واحدهای
تولیدی و صنعتی تبین کردند.وی افزود :برای
ایجاد اشتغال پایدار در استان ،عالوه بر تحولی
که باید در بهره وری منابع آب ،دریا ،بخشهای
کشاورزی ،آبزیپروری و دامپروری ایجاد شود؛ باید
حوزه صنعت نیز توسعه یابد.محبوبی خاطرنشان
کرد :توسعه صنعت باید به سمت ایجاد پارکهای
علم و فناوری ،شرکتهای دانش بنیان و صنایع
هایتک باشد تا از نیروهای تحصیلکرده دانشگاهی،

بیشتر بتوان بهره جست.وی اضافه کرد :برگزاری
دوره آموزشی در شهرک سپیدرود با استقبال
خوب واحدهای صنعتی روبرو شد ودر بازدید
انجام شده تداوم این دورههای به صورت حضوری
و مجازی مورد تاکید قرار گرفت.مدیر عامل شرکت
شهرکهای صنعتی استان گیالن گفت :با حمایت
استاندارگیالن افزون بر یکصد دوره آموزشی در
سطح استان برگزارمی شود تا چالشهای واحدهای
تولیدی و صنعتی در این حوزه رفع شود.محبوبی

خاطرنشان کرد :واحدهای صنعتی اگر بتوانند یک
محصول از تولیدات خود را دانش بنیان کنند
میتوانند از معافیت مالیاتی و دریافت تسهیالت
مناسب بهرهمند شوند.مدیرعامل شهرکهای صنعتی
استان گیالن با اشاره چگونگی روند کار گفت :در
مرحله اول  ۱۰واحد صنعتی جدید در فرایند دانش
بنیان قرار خواهند گرفت.وی در پایان با اشاره به
تاکیدوحمایتهای استاندارگیالن ،از شرکتهای
دانش بنیان درامر تسهیالت حمایت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن:

اصالح الگوی مصرف مشتركین نقش حیاتی و انكارناپذیری در گذر از پیك سال جاری خواهد داشت

طرح جهادی وصول مطالبات همزمان با سراسر کشور با حضور و
مشارکت حداکثری کارکنان اجرائی،فنی و پیمانکاران طرف قرارداد با
شرکت توزیع نیروی برق استانگیالن ،با موفقیت به پایان رسید.مهندس
محمد تقی مهدیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع
نیروی برق گیالن در حاشیه بازدید از دومین روز از مانور سراسری و
جهادی وصول مطالبات اظهار داشت  :عالوه بر نقش تالشهای گسترده
و شبانه روزی کارکنان اینشرکت جهت تامین برق پایدار و مطمئن،
یکی از مهمترین مسائل و اولویتها جهت گذر از پیک سال جاری،
مدیریت مصرف انرژی و رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکین است.

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی سواری پژو آریان  206مدل  1388به
شماره انتظامی  92ایران  436ج  54شماره موتور  13588009710شماره شاسی
 NAAP51FE3AJ359405متعلق به زینب حسن نیا قصاب مفقود شده و از درجه
اعتبارساقط می باشد.

وی در ادامه به سامانه برق من اشاره و تاکید کرد :مشترکان برق با
نصب اپلیکیشن برق من و ورود به این سامانه میتوانند گزینه «انتخاب
پله مصرف» را برگزیده و پله مصرفشان را تعیین کنند و با مراجعه به
گزینه قبض ،جزئیات قبض الکترونیک دوره قبل خود را مطالعه کرده
و بر مبنای آن نسبت به انتخاب پله دوره آتی خود تصمیمگیری کرده
و عالوه بر امکان پرداخت آنالین صورتحساب از تمامی خدمات شرکت
توزیع نیروی برق گیالن بصورت غیرحضوری بهره مند شوند.مهدیزاده
گفت :برابر مصوبه هیات وزیران  ،دستگاههای اجرايي موظفند که در
ساعات اداری مصارف خود را به  ۵۰درصد رسانده و پس از ساعات

اداری به  ۱۰درصد کاهش دهند .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
گیالن در همین راستا تصریح کرد  :دستگاههای اجرایی و ادارات به
کنتورهای هوشمند با قابلیت رؤیت پذیری و کنترل پذیری تجهیز و
میزان مصرف آنها پایش و به نهادهای نظارتی گزارش میگردد .وی
ضمن تشکر از همراهی دستگاه های اجرایی اذعان داشت :مشارکت
صحیح و هدفمند تمامی سازمان ها،ادارات و دستگاه های اجرائی استان
جهت اجرای موثر طرح فوق مورد انتظار است و درصورت عدم رعایت
موازین فوق ،این شرکت پس از صدور اخطار ،ملزم به ایجاد محدودیت
در مصرف انرژی و متعاقبا قطع انشعاب این دستگاهها خواهد بود.

در انتظار خرید انشعاب برق و واردات شمش؛

«صدر فوالد» همچنان وعده صادر میکند

هدف مدیریت ارشد لرستان رفع موانع
واحدهای اقتصادی است

حاال مسئوالن اعالم میکنند که
سرمایه گذار این واحد اقتصادی با وجود
رفع مسائل و مشکالت کارخانه از سوی

شماره 3415

اخبار
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:

حجم گاز دریافتی استان در سال گذشته
افزون بر 3میلیارد و  643میلیون متر مكعب

علی طالبی با بیان خبرفوق از دریافت
افزون بر  3میلیارد  643میلیون و  874هزار
مترمكعب گاز در سال  1400در استان گلستان
خبرداد.وی افزود:این میزان مربوط به بخشهای
مختلف گازرسانی اعم از بخش خانگی،تجاری،
صنعتی،نیروگاه ،کارخانه سیمان و جایگاههای
 CNGمی باشد كه از ابتدای فروردین لغایت پایان
اسفند ماه دریافت و به مصرف رسیده است.طالبی
ادامه داد:از این میزان مصرف ،حدود یک میلیارد و
 106میلیون و  404هزار مترمکعب که  30درصد
را شامل می شود مربوط به نیروگاه ها ،حدود 79
میلیون  255هزار مترمکعب مربوط به کارخانه
سیمان و  250میلیون و781هزار مترمکعب برای
جایگاههای  CNGمی باشد.وی افزود:بخشهای
خانگی و تجاری استان بامصرف  2میلیارد و
207میلیون و  433هزار مترمکعب بیشترین حجم
مصرف گاز استان درطول سال  1400را داشتند
که بیش از  60درصد را شامل می شود.مدیرعامل
شرکت گازاستان گلستان تصریح كرد:درهمین
راستا درمدت زمان مشابه سال گذشته کل
حجم گاز دریافتی استان در بخشهای مختلف
مصرف،معادل 3میلیارد و  202میلیون متر مکعب
بوده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کردکوی
انتصاب رئیس اداره گاز شهرستان راتبریک گفت

در راستای کاهش آلودگی های زیست محیطی؛

واحد تعطیل صدر فوالد خرمآباد که سالهاست در بنبست
وعدهها گیرکرده این بار نیز شاهد عملیاتی نشدن قول سرمایهگذار
پروژه بود تا بازهم این واحد برای فعالیت «کاسه چه کنم» دست
بگیرد.
کارخانه «صدر فوالد» با مساحت  ۴۰هکتار ،ساالنه شش هزار
تن فوالد تولید میکرد که حدود سال
 ۹۶به دالیلی ،خط تولید آن متوقف شد
مفقودی
و حدود  ۲۴۰کارگر آن نیز از کار بیکار
برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی سواری پژو پارس مدل  1391به شماره
شدند.
انتظامی  92ایران  636ص  39شماره موتور  12491035803شماره شاسی
موضوع شروع به فعالیت مجدد این
 NAAN01CA0CK652513متعلق به آرش آفتابی مفقود شده و از درجه
اعتبارساقط می باشد.
کارخانه طی سال گذشته بارها از سوی
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
مسئوالن و متولیان امر رسانهای شده است
مفقودی
و هر کدام از مسئوالن هر کدام به نوعی
شماره
به
1388
مدل
405
پژو
سواری
برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی
یک تاریخ را برای افتتاح این واحد صنعتی
انتظامی  92ایران  642ج  69شماره موتور  12487275950شماره شاسی
اعالم کردهاند.
 NAAM01CA79K935771متعلق به مرضیه مویدی مفقود شده و از درجه
در سال گذشته «محمد رزم»
اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
رئیس کل دادگستری لرستان« ،مهرداد
مفقودی
ویسکرمی» نماینده مردم خرم آباد و
چگنی در مجلس شورای اسالمی و…
برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی سواری سایپا تیبا  1397به شماره
انتظامی  10ایران  812ب  51شماره موتور  M 15/8549570شماره شاسی
تاریخهایی را برای آغاز به کار این واحد
 NAS811100J5780014متعلق به علیرضا بنی صفر همدانی مفقود شده و از درجه
تعطیل اقتصادی در مرکز استان اعالم
اعتبارساقط می باشد.
کردند ،تاریخهایی که در موعد مقرر خود
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
برگ سبز وکارت خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل  86شماره
تحقق پیدا نکرد.
موتور 1974958:شماره شاسی S1412286109940:شماره پالک48:ایران 346د23
«کارخانه صدر فوالد تا یک ماه
مفقود وازدرجه اعتبار ساقط است.
آینده افتتاح میشود»« ،واگذاری صدر
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
فوالد به سرمایهگذار جدید  /طرح توسعه
آگهی مفقودی
اجرا میشود»« ،تعمیرات و به روزرسانی
اینجانب علمدار غالمی فرزند حسین اصغر به شماره ملی  2229001795مالک
تجهیزات صدر فوالد حداکثر تا  ۳ماه
خودروی سواری سیستم پژو تیپ  206مدل  1383به رنگ نقره ای – متالیک به شماره
موتور FSM84691541و شماره شاسی  83618082به شماره پالک  383-59ص
آینده»« ،گره کور «صدر فوالد»  /وعدهای
 319بعلت فقدان اسناد فروش (سند کمپانی) تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی
که عملی نشد»« ،قطا ِر وعدهها خرمآباد را
مذکور را نموده است .لذا چنانچه احدی ادعایی در خصوص خود روی فوق دارد ظرف
فوالدی نکرد» از جمله این وعدهها ،اخبار
مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع در کیلومتر 6جاده ساری به نکا جنب شرکت
و گزارشهایی است که طی سال گذشته از
شمالیت مراجعه نمایند .بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد
شد .گنبد کاووس
سوی خبرگزاری مهر در راستای ضرورت
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
احیای این واحد تولیدی منتشر شده است.

مفقودی

شهرستان

ستاد تسهیل ،همچنان برای فعالیت مجدد آن پای کار نمیآید و
به تعهدات و قولهای خود عمل نمیکند ،همین امر موجب شده تا
همچنان بر درب این کارخانه ،قفل تعطیلی باقی بماند.
گره کور «صدر فوالد» /وعدهای که عملی نشد

سیروس ابراهیمی معاون اقتصادی استاندار لرستان در این رابطه
با مهر اظهار داشت :هدف اصلی مدیریت ارشد استان رفع موانع از
فعالیت واحدهای تولیدی است و کارخانه صدر فوالد خرم آباد نیز با
 ۴۰هکتار زمین مرغوب و سرمایه گذاری صورت گرفته با ظرفیت
اسمی  ۲۰۰هزار تن میلگرد از سایز هشت تا  ،۳۲برای این منظور
تأسیس شده تا بخشی از مشکل بیکاری استان را رفع کند.
وی با بیان اینکه این واحد تولیدی از سال  ۹۸تا کنون تعطیل
بوده است عنوان کرد :از دی ماه سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در
استان برای فعالیت مجدد این واحد انجام شده است.
تقسیط و بخشودگی بدهیهای مالک صدر فوالد

معاون اقتصادی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه در ستاد
تسهیل استان مشکالت مربوط به صدر فوالد مورد پیگیری و بررسی
قرار گرفته است ادامه داد :سرمایه گذار این واحد ،بدهیهایی به
بانکها داشته که در ستاد تسهیل استان مقرر شد  ۷.۵درصد از
بدهی خود را به بانکها پرداخت کند ،بانکها نیز وام این سرمایه
گذار را استمهال کنند ،یک سال تنفس داشته باشد و اقساط را ۶۰
ماهه پرداخت کند.
قطا ِر وعدهها خرمآباد را فوالدی نکرد

ابراهیمی ادامه داد :همچنین در ستاد تسهیل استان مقرر شد
که بدهی مالیاتی این واحد نیز یک سال استمهال شود ،سپس سرمایه
گذار نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام کند و سپس جرایم دیر
کرد او بخشیده شود.
وی با اشاره به اینکه در ستاد تسهیل بدهی تأمین اجتماعی این
واحد نیز تقسیط  ۶۰ماهه شده است گفت :انشعاب گاز این واحد نیز
بدون پرداخت هیچ گونه بدهی وصل شده است.
معاون اقتصادی استانداری لرستان با بیان اینکه سرمایه گذار
صدر فوالد تعداد زیادی چک برگشتی داشته است افزود :از طریق
شورای تأمین این چکها رفع سو اثر شدهاند.
مالک کارخانه به قولهایش عمل نمیکند

ابراهیمی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه قرار شده که انشعاب
غیر دائم برق به این واحد داده شود اما سرمایه گذار نسبت به خرید
انشعاب دائم برق اقدام کند گفت :بخش اول تأمین و برای بخش دوم
که همان خرید انشعاب دائم بوده و مبلغی بالغ بر  ۲۰میلیارد تومان
نیاز دارد ،متأسفانه تا کنون اقدامی انجام نداده است.
وی با تاکید بر اینکه این واحد  ۷۰۰میلیون تومان بدهی برق

سرهنگ پاسدار ابوالحسن مهقانی فرمانده
ناحیه مقاومت بسیج سپاه کردکوی با حضور در
اداره گاز شهرستان انتصاب شایسته رحمان مقدم
را به سمت رئیس اداره گاز که نشان ازشایستگی
و لیاقت ایشان دارد تبریک گفت.سرهنگ پاسدار
ابوالحسن مهقانی پس از تبریک سال نو و قبولی
طاعات و عبادات  ،برافزایش سطح همکاری های
طرفین تاکید کرده و در ادامه توفیقات روز افزون
رئیس اداره گاز شهرستان را در ماموریت های
خطیر محوله از درگاه احدیت خواستارشدند.
در همین راستا مقدم رئیس اداره گاز شهرستان
کردکوی ضمن خوشامدگویی  ،از محبت ابراز شده
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کردکوی تقدیر
نموده و از آمادگی اداره گاز منطقه در زمینه حضور
و همکاری در برنامه های حوزه بسیج و همچنین
تقویت امورات مربوطه خبر داد.

بازدید نوروزی فرماندار کردکوی از
اداره گاز شهرستان

فرماندار کردکوی و همراهان ،در آغازین
روزهای شروع سال  1401با حضور در شرکت
گاز شهرستان ضمن از بخشهای گوناگون آن
اداره بازدید کرده و از خدمات انجامشده شرکت
گاز تقدیر نمود .در این بازدید موالیی فر فرماندار
کردکوی ضمن دیدار چهره به چهره با کارکنان
و تبریک فرارسیدن سال جدید ،پیگیر انشعابات
گاز مشترکان شهر و روستا  ،همکاری شرکت گاز
با تولیدکنندگان واقعی ،مساعدت در نصب انشعاب
برای صنایع در حال تأسیس با توجه به شعار سال
بوده و بر تسریع در انجام موارد اشارهشده تأکید
کردند .در همین رابطه رحمان مقدم رئیس اداره
گاز شهرستان کردکوی نیز ضمن خوشامدگویی
به فرماندار کردکوی و همراهان و تبریک آغاز سال
جدید ،گزارشی از وضعیت گازرسانی در سطح
شهرستان ارائه نموده و از آمادگی اداره گاز منطقه
بر انجام بهموقع خدمات و توسعه گازرسانی خبر داد.

برگزاری مراسم وفات حضرت
خدیجه(س) در اداره گاز گنبد

بمناسبت وفات حضرت خدیجه (س) همسر
مکرمه پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد (ص)
مراسمی گرامیداشتی با حضور امام جماعت و
کارکنان اداره گاز گنبد در محل نمازخانه اداره
برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز
استان گلستان  ،دراین مراسم ،پس ازاینکه حجت
االسالم رسولی نژاد امام جماعت اداره گاز گنبد
مطالبی را درخصوص فضایل و کرامات حضرت
خدیجه (س)بیان نمودند در ادامه عالقه مندان این
بانوی گرامی با انجام برنامه های فرهنگی  ،این ایام
را گرامی داشتند.

فرمانده نزاجا :توان رزمی و اقتدار کشور
ما موجب فرار آمریکا از منطقه شد

مصرفی دارد که تا کنون پرداخت نشده است عنوان کرد :حقوق
پیمانکار اورهال کننده که بالغ بر شش میلیارد تومان بوده نیز
پرداخت نشده است.
گره کور «صدر فوالد» /وعدهای که عملی نشد

معاون اقتصادی استانداری لرستان بیان داشت :متأسفانه مالک
این واحد ،علیرغم اینکه من خودم دو بار از این کارخانه بازدید
کردهام ،چندین بار با ایشان جلسه داشتهایم ،چندین بار دوستان ما با
ایشان جلسه داشتهاند و از کارخانه سرکشی کردهاند ،چند بار فرماندار
چگنی و نماینده خرم آباد از این کارخانه سرکشی کردهاند ،هر روز
یک قول میدهد و به قولش عمل نمیکند.
احیای صدر فوالد در انتظار خرید انشعاب برق و شمش

ابراهیمی افزود :ما عمده مسائل و مشکالت این کارخانه را در
ستاد تسهیل حل کردهایم ،اگر مالک کارخانه بتواند وجه انشعاب
برق دائم را که نیاز به بالغ بر  ۲۰میلیارد تومان دارد را پرداخت و
آن را وصل کند و همچنین شمش را وارد کند ،مشکل کارخانه حل
میشود.
این مسئول ادامه داد :مالک کارخانه چهار ماه است که اعالم
کرده من شمش خریدهام و میخواهم وارد کارخانه کنم و نکرده است.
وی گفت :ما میتوانیم موانع را رفع کنیم ،اما اجباری روی
سرمایه گذار نداریم که اگر امروز شمش را نیاورد ما فردا فالن جریمه
را برای وی لحاظ میکنیم ،ما مکلف هستیم که موانع را رفع کنیم،
سرمایه گذار هم باید بداند  ۴۰هکتار زمین از بهترین نقطه استان
لرستان در اختیارش قرار داده شده و مردم توقع دارند این مجموعه
به بهره برداری برسد.
معاون اقتصادی استانداری لرستان ادامه داد :این مجموعه االن
شمش فوالد و خرید انشعاب دائم برق میخواهد ،این دو کار باید انجام
گیرد ،اورهال کارخانه انجام گرفته ،وجه آن را هم پرداخت کند که دچار
مسائل حقوقی نشود ،تقریباً از طریق ستاد تسهیل بدهیهای این مالک
به بهترین شکل ممکن سامان داده شده است.

فرمانده نزاجا گفت :استکبار جهانی توان
رزمی و اقتداری که برای کشور ما ایجاد شده
و موجب فرار آمریکا از منطقه خاورمیانه شده
را بر نمیتابد .امیر سرتیپ کیومرث حیدری
در گردهمایی جهاد تبیین ویژه فرماندهان،
سرانگشتان و رؤسای بازرسی یگانهای نزاجا در
منطقه فارس ،گفت :استکبار جهانی توان رزمی و
اقتداری که برای کشور ایجاد شده و موجب فرار
آمریکا از منطقه خاورمیانه شده را بر نمیتابد و
قصد دارد ما را منزوی کرده و اجازه ندهد تا ملت
ما با این اقتدار ارتباط برقرار کند.وی تصریح کرد:
امروز قابلیتهای نهفته در نیروی زمینی بروز و
ظهور پیدا کرده و با تحول عمیقی که در آن به
وجود آمده به یک نیروی زمینی متحرک هجومی
و واکنش سریع تبدیل شده و جا دارد که تمامی
این اقدامات و تالشهای صورت گرفته در جهاد
تبیین مورد توجه واقع شود .وی افزود :چون ما
در نیروی زمینی تواناییهای زیادی در عرصه
تولید تسلیحات و تجهیزات داریم ،امسال را به
عنوان سال ارتباط با شرکتهای دانش بنیان و
نهادینه کردن تولید دانش بنیان نامگذاری کرده و
امیدواریم در این بحث نیز به اقتصاد کشور کمک
کنیم .حجت االسالم صالحی نسب رئیس اداره
عقیدتی سیاسی نزاجا در سخنانی اظهار داشت:
مقام معظم رهبری اوامرشان را در باب جهاد تبیین
مبنی بر سه امر جنگ روایتها ،تحریف حقایق و
از بین بردن زنجیره تواصی به حق بیان فرموده و
اقدام بایسته و شایسته در این خصوص را ضرورت
امروز متولیان امر دانستند که بر ما واجب است در
این ارتباط با تبیین واقعیتها جلوی دسیسههای
دشمنان را که با روایت خالف وارد میدان جنگ با
ما شده اند بگیریم و بر آنها فائق بیاییم.

