عبور نخستین کشتی حامل محصوالت غالت اوکراین به سالمت از دریای سیاه:

حرکت کشتی «رازونی» صحیح و سالم ادامه دارد

نسل فردا  /گروه پارلمانی :نخســتین کشتی حامل غالت
اوکراین پس از ماهها توانست به سالمت از دریای سیاه عبور کند
و به سمت لبنان حرکت کند .این اقدام به دنبال توافقی که مسکو
و کییف در استانبول بر سر صادرات غالت مسدود شده اوکراین
رسیده بودند ،صورت میگیرد .تخمین زده میشود که از زمان
آغاز جنگ حدود  ۲۰میلیون تن غله در اوکراین گیر کرده باشد.

این محصوالت کشاورزی یا در بخشهایی از اوکراین که تحت
کنترل روســیه قرار دارند باقی مانده و یا برای صادرات جهانی
نیازمند ورود از دریای سیاه است؛ مسیری که نیروهای روسی
تاکنون اجازه عبور آن را نمیدادند .توافق حاصل شــده میان
اوکراین و روسیه با میانجیگری ســازمان ملل صورت گرفت و
طرفین پذیرفتند که با ایجاد کریدورهای امن اجازه صادرات این
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به نظر میرســد ماجرای پرچالش عرضه خودرو در
بورس به فصل آخــر خود نزدیک اســت ،به طوری
که عالوه بر عرضه  ۶۰۰دســتگاه خودرو فیدلیتی و
دیگنیتی در تاریخ  ۲۶مرداد ماه ،گروه خودروسازی
ســایپا نیز برای عرضه در همان هفته (هفته چهارم
مردادماه) اعالم آمادگی کرده است.
مذاکره برای عرضه خودرو با خودروسازهای مختلف از
سال قبل توسط بورس کاال آغاز شد و مذاکره با ایران
خودرو نیز تقریباً تا مرحله آخر نیــز رفت ،اما تغییر
مدیریت مانع این اقدام شــد .البته مذاکرات با سایپا
ادامه داشت و قرار شد شــاهین در بورس کاال عرضه
شود .پس از آن نیز قرار شــد گروه بهمن محصوالت
خود را در بورس کاال عرضه کند.
طبق اعالم بــورس کاال ،قبل از عرضــه همه قوانین
بررسی شده بود و هیچ مانعی بر سر راه این عرضهها
وجود نداشــت .به همین دلیل در نهایت فرایندهای
قانونی طی شده و نخســتین عرضه و معامله خودرو
در بورس کاال انجام شــد .بر این اســاس جمعاً ۱۰۳
دستگاه کارا دو کابین و کارا تک کابین در بورس کاال
فروش رفت.
پس از آن قرعه به نام دو خودروی پرطرفدار رســید
و قرار شــد  ۱۸خردادماه  ۴۳۰دســتگاه فیدلیتی و
دیگنیتی در بورس کاال عرضه شــود ،اما دقیقاً چند
ساعت قبل از عرضه ،این فرایند توسط وزارت صمت
تعلیق شد .وزیر صمت پس از ان اعالم کرد که از یک
ماه و نیم قبل با بورس کاال مذاکراتی در این باره صورت
داده بود ،اما روال را جلو بردنــد .نامه یک روز قبل به
بورس کاال در مورد توقف عرضه خودرو نیز در واقع یک
اتمام حجت بود .بورس کاال برای عرضه کاالهای بی نام
و نشان (برند) مثل فوالد است من با عرضه خودرو در
بورس مخالف نیستم ،اگر چه این کار حرفهای نیست.
در مورد عرضه خودرو در بورس کاال رانت وجود داشت
و کسانی که رانت آنها از بین رفت فضای رسانهای را
معکوس کردند.
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جنجال خودرو و بورس به پایان رسید؟!

هفتهچهارممردادنوبتسایپا

عکس  :اقتصاد برتر

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران
گفت :بارشها و ســیالب اخیر حدود  ۱۰میلیون
مترمکعب یعنی معادل مصرف سه روز آب تهران
به ذخایر آبی اضافه کرده است.
«محمدرضا بختیاری» در جمــع خبرنگاران در
مورد بارشهای اخیر ،اظهار کرد :میانگین مصرف
روزهای اخیــر آب در تهران معادل روزانه ســه
میلیون و  ۶۰۰هزار مترمکعب بوده است.
وی ادامهداد :به دنبال بارشها و ســیالبهای اخیر
این تصور نادرســت در افکار عمومی شــکلگرفته
که آورد آب ســیالبها کمک زیادی بــه ذخایر و
منابع آبی کرده است ،در حالی که بخش عمده این
سیالبها در حوضههای آبریز نبوده است .مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت :با آمادگی
قبلی و تدابیر اندیشیده شــده در چارچوب پدافند
غیرعامل ،حتی خروج  ۱۲ساعته تصفیهخانههای
شماره ( ۲کن) و هفتم تهران از مدار نیز هیچ خللی
در آبرسانی به پایتخت ایجاد نکرد و از  ۳۰ساعت
پیش از آغاز سیالب ،آماده روبهرو شدن با این مشکل
بودیم و حجم مخازن را بهگونهای تنظیم کردیم که
هیچ مشکلی در روند تأمین آب رخ ندهد .بختیاری
خاطرنشانکرد :سیاستگذاری و اجرای پروژههای
آبرسانی در استان تهران بر مبنای پدافند غیرعامل
و مدیریت بحران موجب پایداری شبکه با کمترین
میزان خســارت شــد .پیشتر «فیروز قاسمزاده»
سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به سیالبهای
اخیر گفت :از رواناب تولیدی بارشهای اخیر ،تاکنون
حدود  ۲۶۰میلیون مترمکعب وارد مخازن سدهای
کشور شده که سدهای استان سیستان و بلوچستان
حدود  ۱۳۰میلیون مترمکعب ،سدهای استان تهران
حدود  ۹.۵میلیون مترمکعب و سد زایندهرود نزدیک
به هشت میلیون مترمکعب ورودی داشتهاند.

Economy

محصوالت در بازارهای جهانی صادر شود.
کشتی رازونی که با بیش از  ۲۶هزار تن ذرت از بندر اودسا به راه
افتاد ،قرار بود روز چهارشنبه در استانبول توسط تیمی از مقامهای
روسیه ،اوکراین ،روسیه و سازمان ملل به عنوان بخشی از قرارداد
بازرسی شود.
قرار است این کشــتی در نهایت در طرابلس لبنان لنگر بیندازد

و بار خود را تخلیه کند .وزارت دفاع ترکیه پیشتر در بیانیهای
اعالم کرده بود که کشــتی رازونــی بر اســاس توافق صورت
گرفته با پرچم ســیرالئون بندر اودســا را به سمت لبنان ترک
کرده است.
روسیه حدود یک هفته پیش از آغاز رسمی حمله نظامی ،با اعزام
ناوگان نظامی به دریای ســیاه ،ارتباط دریایی میان اوکراین و
آبهای بینالمللی را قطع کرد .ارتش اوکراین هم با مینگذاری
گسترده آبهای ساحلی ،امکان تردد شناورها در همین دریا را
عم ً
ال از بین برده است .دولت ترکیه در زمان امضای توافق برای
مینروبی دریای سیاه اعالم آمادگی کرد.

در این راستا ،معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس
کاال نیز اعالم کرد که عرضه خودرو در بورس کاال بر
اساس مقررات صورت گرفته و عرضه کننده پیش از
عرضه اعالم کرده بود که هیچ محدودیتی برای عرضه
وجود ندارد .اما بورس کاال از سوی وزارت صمت تهدید
شده و مصوبه سران قوا مبنی بر اینکه عرضه خودرو
نباید صورت گیرد را ارائه کرده اســت .مصوبهای که
به گفته جهرمی وزارت صمت تفسیر اشتباهی از آن
داشته و به همین دلیل این موضوع دوباره در شورای
عالی بورس درحال بررسی است.
در نهایت این بررسی انجام و عرضه خودرو در بورس
توسط این شورا تصویب شــد .بر این اساس و طبق
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آخرین اخبار  ۶۰۰دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی
در تاریخ  ۲۶مرداد مــاه در بورس کاال عرضه خواهند
شد .همچنین گروه خودروسازی سایپا نیز برای عرضه
در همان هفته (هفته چهارم مردادماه) اعالم آمادگی
کرده است.
طبق اعالم روابط عمومی بورس کاال ،انطور که حمید
رضا رحمنی ،رئیــس اداره ناظــران و امور تاالرهای
بورس کاالی ایران اعالم کرده است ،متقاضیان برای
خرید این خودروها در بورس کاال ابتدا باید نسبت به
اخذ کد معامالت بورس کاال اقــدام کنند .نحوه اخذ
کد بورس کاال نیز به این شــکل است که متقاضیان
به یکی از کارگزاریهای مجــاز مراجعه و به صورت

آنالین یا حضوری کد بورس کاال را دریافت میکنند.
البته پیش از آن باید در سامانه سجام ثبت نام کرده
و احراز هویت شده باشند .متقاضیان پس از اخذ کد
بورس کاال ،باید نسبت به گشایش حساب وکالتی اقدام
کنند .حساب وکالتی حسابی است که به بورس کاال
این امکان را میدهد که پس از آنکه خریدار در فرآیند
رقابت شرکت کرده و کاال را خریداری کرد بتواند از آن
حساب برداشــت کند و به این ترتیب مراحل تسویه
انجام شود.
به گفته وی نکتــهای که باید به آن توجه شــود این
است که برای خرید خودرو ،باید  ۳۰درصد قیمت پایه
خودرو در حساب وکالتی خریدار موجود باشد .به این
ترتیب زمانی که ثبت ســفارش صورت میگیرد این
مبلغ تا زمان انجام فرآیند حراج در حســاب وکالتی
مسدود میشود.
رئیس اداره ناظــران و امور تاالرهــای بورس کاالی
ایران درباره محدودیتهای خریــد خودرو از بورس
کاال توضیح داد :در حال حاضر هر کد ملی صرفاً مجاز
به ثبت سفارش روی یکی از کدهای عرضه شده است
و صرفاً هم امکان خرید یک دستگاه خودرو را دارند.
همچنین صدور سند و شماره گذاری نیز تنها به اسم
خریدار خواهد بود .پس از انجام فرآیند حراج و نهایی
شدن خریدار ،یکســری هزینههای عوارض ،شماره
گذاری و هوشمندسازی کارت خودرو که در اطالعیه
عرضه به آن اشاره شده لحاظ میشود.
حمیدرضا رحمنی درباره فرآیند حــراج نیز عنوان
کرد :پس از نهایی شــدن ثبت سفارش خریداران در
روزی که عرضــه و فرآیند حراج صــورت میگیرد،
خریداران بر مبنای قیمت پایه در فرایند حراج شرکت
و در صورتی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد در رقابت
شــرکت خواهند کرد و همچنین مالیــات بر ارزش
افزودهای که پرداخت خواهد شــد بر مبنای قیمت
نهایی است که خریدار در سامانه ثبت و خرید خود را
نهایی کرده است.

خبر ویژه
بحران بیآبی در کشورهای عربی اوج
میگیرد؛

فقر آبی گریبانگیر  ۱۷کشور
از  ۲۲کشور عربی

زنگ خطر کمبود منابع آبی در کشورهای عربی به
صدا در آمده است و  ۱۷کشور عربی در خط فقر و
زیر خط فقر منابع آبی به سر میبرند.
به گزارش تحریریه ،روزنامــه «القدس العربی»
چاپ لندن درباره کمبود منابع آبی در کشورهای
عربی نوشت ،کشورهای خاورمیانه و سازمانهای
بین المللی ،زنگ خطر را دربار کمبود منابع آب به
صدا در آوردهاند .ســازمانهای بین المللی دلیل
کمبود آب در این کشورها را به مسائل جغرافیایی و
تغییرات آب و هوایی در خاورمیانه ارتباط میدهد.
رنج بی آبی گریبانگیر  ۴۰درصد از
ساکنان جهان
اندیشکده «پوتســدام» آلمان نوشت ۴۰ ،درصد
از ساکنان جهان به زودی به دلیل تغییرات آب و
هوایی از کمبود منابع آبی رنج خواهند برد.
گزارشهای سازمان ملل هم نشان میدهد که ۱۷
کشور از  ۲۲کشور عربی در خط فقر آبی یا حتی
زیر آن به سر میبرند ۱۲ .کشور عربی در زیر خط
فقر آبی به سر میبرند ۱۶ .کشور جهان هم تا سال
 ۲۰۴۰با خطر خشکسالی روبرو خواهند بود .یک
سوم جمعیت جهان تا سال  ۲۰۲۵با کمبود منابع
آبی روبرو خواهند شد.
در بخشــی از گــزارش روزنامه القــدس العربی
میخوانیم :عمان در میان کشورهای عربی حاشیه
خلیج فارس با کمبود آب روبرو است و  ۵۰۰متر
مکعب آب در سال نیازهای عادی شهروندان این
کشور را تأمین میکند.
عربستان هم طی ســه دهه متوالی آبهای زیر
زمینی خود را برای کشاورزی مورد استفاده قرار
داده است و اما این موضوع سودی به دنبال نداشته
و سبب فرشایش منابع آبی این کشور شده است و
سهم هر فرد از  ۱۶۶متر مکعب در سال  ۱۹۸۷به
 ۷۱متر مکعب در سال  ۲۰۱۸رسیده است.
اردن هم دومین کشور جهان از نظر کمبود منابع
آبی است .پیش بینی میشود ســهم ساالنه هر
شهروند اردنی تا ســال  ۲۰۴۰به  ۶۰متر مکعب
برســد.مصر هم با کمبود منابع آبی روبرو است.
سهمیه سرانه ساالنه هر فرد  ۶۳۰متر مکعب است.
بیش از  ۶۲درصد از ســاکنان نیز یمن با کمبود
منابع آبی قابل آشامیدنی روبرو هستند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هم
احتمال داد که حدود  ۴میلیون شهروند لیبیایی
در دسترسی به منابع آبی قابل آشامیدن با مشکل
روبرو شوند.

نجف آباد

در دیدار مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد عنوان شد؛

توزیع ساالنه بیش از  600میلیون متر مکعب گاز طبیعی در شهرستان نجف آباد

آﮔﻬﻰﻣﺰاﯾﺪهﺧﻮدرو

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم و ﻓﺮوش
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺴﺎن )ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ ون ﺷﺨﺼﻰ( ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ  1401/5/18اﻟﻰ
 1401/5/24ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺣﻤﺪآﺑﺎد ،ﮐﻮى ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪﯾﺎن،
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻋﺖ  15روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  1401/5/25ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ روز  1401/5/27ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﻣﻈﺎﻫﺮى-رﺋﯿﺲﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎده)ﻧﻮﺑﺖدوم(
ﺷﺮﮐﺖﺗﻌﺎوﻧﻰﻣﺼﺮفﮐﺎرﮐﻨﺎنﺑﻬﺰﯾﺴﺘﻰاﺻﻔﻬﺎن

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﻰ اﺻﻔﻬﺎن راس ﺳﺎﻋﺖ  13:30روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1401/5/26
در ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﻰ ﻫﻔﺖ ﺗﯿﺮ واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن آﺑﺸﺎر دوم ،ﺟﻨﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﻰ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﻰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد .ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ
آﯾﺪ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎره ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ راس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﯾﺎ وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  19آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻌﺪاد آراى وﮐﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3راى و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راى
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎى ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  1401/5/25در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن،
ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺣﻤﺪآﺑﺎد ،ﮐﻮى ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪﯾﺎن و ﯾﺎ ﻃﻰ روز دوﺷﻨﺒﻪ  1401/5/24در ﻣﺤﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺘﺎد از ﺳﺎﻋﺖ  10اﻟﻰ  12ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﻫﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ وﮐﺎﻟﺖ ،ﺑﺮﮔﻪ ورود
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ را درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -1ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن
 -2ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرتﻫﺎى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  1400/12/29و ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد وﯾﮋه
 -3ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ
 -4اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻀﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ در ﺳﺎل 1400
 -5ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى در ﻣﻮرد ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن  13درﺻﺪ ﺳﻮد وﯾﮋه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
 -6ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى در ﻣﻮرد ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن  5درﺻﺪ ﺳﻮد وﯾﮋه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﯿﺮه اﺣﺘﯿﺎﻃﻰ
 -7ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى در ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ از ﺣﺴﺎب ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ
 -8اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﺑﺎزرﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ
 -9ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎداش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻃﻰ ﺳﺎل 1400
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﻣﻈﺎﻫﺮى-رﺋﯿﺲﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان،
نسل فردا  /گروه ایران
با حضور در محل فرمانداری شهرستان
news@ naslefarda.net
نجف آباد بامعاون استاندار و فرماندار
ویژه این شهرستان دیدار کرد و گفت :شرکت گاز به عنوان یک سازمان خدمت رسان که
توزیع انرژی در استان را برعهده دارد ،تمام توان خود را به منظور گازرسانی به واحدهای
صنعتی به کار بسته است و در این شهرستان ساالنه بیش از  600میلیون متر مکعب گاز
طبیعی توزیع میگردد .در این نشست ،موسی مباشــری ،معاون استاندار و فرماندار
شهرستان نجف آباد ضمن خوش آمدگویی به مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان و
هیئت همراه ،از زحمات مدیریت و کارکنان این شــرکت تقدیر کــرد و در خصوص
گازرسانی به واحدهای صنعتی تاکید نمود .در ادامه ابوالقاسم عسکری ،با ارائه گزارشی
از وضعیت گازرسانی در سطح استان و شهرستان نجف آباد بر لزوم همکاری و تعامل هر
چه بیشتر بین اداره گاز و فرمانداری به منظور تسهیل و تسریع در گازرسانی به واحدهای
صنعتی تاکید کرد.وی ،بیان داشت :وجود بیش از یکصدو  27هزار مشترک 66 ،هزار و
 610انشعاب ،یک هزار و  372کیلومتر شبکه و  338مشترک عمده در این شهرستان
بیانگر گوشهای از حجم فعالیتهای اجرا شده در این شهرستان است که با هدف خدمت

کرمانشاه

به مردم ،ایجاد اشتغال ،حمایت از چرخه تولید و گسترش رفاه عمومی انجام گرفته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،خدمت گذاری به مردم را رسالت اصلی کارکنان
این شرکت در بخشهای مختلف عنوان کرد و تاکید داشــت :الزمه خدمت گذاری،
دلسوزی ،همدلی ،سرعت و دقت در انجام امور محوله میباشد .عسکری ،همچنین در
خصوص وضعیت گازرسانی درسطح استان اصفهان ،گفت :در حال حاضر  ۹۹٫۰۸درصد
جمعیت روستایی معادل  ۱۰۶۴روستا و  ۱۰۰درصد جمعیت شهری این استان معادل
 ۱۱۴شهر از نعمت گاز طبیعی برخوردار هســتند .وی ،تصریح کرد :ساالنه حدود ۲۲
میلیارد متر مکعب گاز در سطح استان توزیع میشود که بیشترین سهم آن معادل ۷۰
درصد در بخش صنعت استان و به بیش از  ۱۷هزار و  500واحد صنعتی فعال اختصاص
یافته است .مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،افزود :بیش از  ۲۷هزار کیلومتر شبکه
گذاری ،یک میلیون  ۱۱2هزار انشعاب ،یک میلیون و  ۹۷۰هزار مورد اشتراک پذیری و
بیش از دو میلیون مورد مصرف کننده گاز طبیعی در استان اصفهان وجود دارد.در ادامه،
معاون استاندار و فرماندار ویژه نجف آباد ضمن تشــکر از اقدامات شرکت گاز در ارائه
خدمات گازرسانی به مردم ،خواستار همکاری و مدارای بیشتر برای وصول مطالبات شد
ضمن اینکه به همه مردم شریف منطقه بر پرداخت بموقع گاز بهاء نیز تاکید نمود.

مدیرشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه خبر داد:

آماده باش جایگاههای استان درماه محرم جهت سوخت رسانی به زوار کربال

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
اکبرمیثاقی  /گروه ایران
منطقه کرمانشــاه گفــت :جایگاههای
news@ naslefarda.net
ســوخت این منطقه برای ارائه خدمت
مطلوب و شبانه روزی در ماه محرم به زوار کربالی معلی آمادگی کامل دارند .فریدون
یاسمی در جلسهای با حضور مالکان جایگاهها اســتان ضمن تسلیت ماه محرم و
شهادت سرور و ساالر شهیدان افزود :تمام جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی استان

به خصوص آنهایی که در مسیر تردد زائران قرار دارند مهیای استقبال از کاروانهای
عمومی و شخصی زیارت عتبات عالیات هستند .وی خاطر نشان ساخت :بازرسیهای
مستمر در طول ایام تردد زوار از وضعیت کمی و کیفی فرآورده تحویلی بدون وقفه
برنامه ریزی و انجام خواهد شد .یاسمی ضمن تاکید بر رعایت حقوق شهروندی و
تکریم مراجعان توسط کارکنان جایگاهها افزود :جایگاه داران نیز باید به زیبا سازی
جایگاهها اهمیت داده و اهتمام ویژهای به آن داشته باشند.

