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شهرستان

چهارشنبه  19دی 1397
شماره 2394

اخبار

کالهبرداران  ۱۹۰میلیاردی در گلستان
دستگیر شدند

فرمانده انتظامی استان گلستان از شناسایی و دستگیری
کالهبرداران  ۱۹۰میلیارد ریالی در استان گلستان خبر داد.
سردار علی اکبر جاویدان اظهارداشت :در پی ارجاع یک
فقره پرونده قضائی مبنی بر شکایت نمایندگان حقوقی یکی
از شرکتهای پیمانکاری مخابرات از  3نفر با هویت معلوم
مبنی بر کالهبرداری و جعل اوراق و اسناد دولتی وتحصیل مال
نامشروع ،مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس
امنیت عمومی استان قرار گرفت.فرمانده انتظامی گلستان
افزود :شاکیان اعالم داشتند در قراردادی با متهم اصلی که خود
را نماینده قانونی شرکت مخابرات معرفی کرده بود ،مقرر شد
 4کیلوگرم کابل نیکل به ارزش  180میلیارد ریال به منظور
اجرای طرحهای مخابراتی فیبر نوری وارد کشور کرده و تحویل
وی دهند.سردار جاویدان با بیان اینکه متهمان تا زمان تحویل
نیکل مبلغ  7میلیارد و  500میلیون ریال وجه نقد و  36سکه
بهار آزادی با هدف انجام خرید برای اجرای پروژه از شرکت
مذکور دریافت کردند ،تصریح کرد :پیمانکاران کابلهای
مورد نظر را وارد و تحویل متهمان دادند اما پس از گذشت
مدت زمانی و عدم اجرای تعهدات ،متوجه کالهبرداری آنان
شده و در بررسی ها به جعلی بودن امضاء مدیرعامل  2اداره
دولتی پی میبرند.این مقام ارشد انتظامی گفت :با تحقیقات
پلیس مشخص شد ،متهم ردیف نخست نگهبان اخراجی و
 2همدست وی کارمند یکی از ادارات دولتی استان هستند.
سردار جاویدان اظهار داشت :با سرعت عمل پلیس 2 ،متهم
این پرونده دستگیر و نفر اصلی که متواری شده بود نیز پس از
یک سری اقدامات اطالعاتی و تخصصی در عملیاتی غافلگیرانه
دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.فرمانده انتظامی استان
گلستان گفت :متهمان در تحقیقات اولیه و پس از مواجهه با
مستندات پلیس به کالهبرداری  190میلیارد ریاالی اعتراف
که ضمن تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع
قضائی معرفی شدند.

در راستای کاهش هزینه ها؛

منطقه  8عملیات به عنوان پایلوت استقرار
سیستم مدیریت یکپارچه خوردگی انتخاب شد

تبریز – فالح :منطقه  8عملیات به عنوان نماینده
شرکت انتقال گاز ایران ،جهت پیاده سازی سیستم بومی
مدیریت یکپارچه خوردگی معرفی شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،در دومین جلسه طرح
تدوین نظام بومی مدیریت خوردگی که با حضور اعضای
شورای راهبری طرح ،مدیر و روسای واحدهای منطقه 8
در تبریز برگزار شد ،یداله بایبوردی ،ضمن ابراز خرسندی،
صیانت از سرمایه های ملی و دارایی های فیزیکی را امری
مهم و حیاتی عنوان کرد و گفت :با پیاده سازی سیستم بومی
مدیریت یکپارچه خوردگی در خطوط لوله و تاسیسات می
توان زمینه را برای تداوم انتقال پاک ،ایمن ،پایدار و بهره ور
گاز هموار نمود و در جهت تحقق اهداف عالیه سازمان به نحو
احسن گام برداشت.
بایبوردی افزود :با پیاده سازی و اجرای این نظام بومی
شده ،می توان خوردگی را به صورت نظام مند مدیریت
کرد تا شاهد کاهش آسیب ها ،خسارات غیر قابل جبران،
تخریب های پیش بینی نشده و کاهش هزینه ها باشیم.
در این جلسه علی مسایلی ،مدیر طرح استقرار سیستم
مدیریت یکپارچه خوردگی ،گفت :شرکت انتقال گاز ایران به
ویژه منطقه  8عملیات ،از پتانسیل بسیار خوبی برخورداربوده

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز عنوان کرد؛

گفتمان انقالب و نشاط اجتماعی ،رویکرد اصلی برنامه های دهه فجر شهرداری

معاونبهبودتولیداتگیاهیسازمانجهادکشاورزیکردستان:

حماسه بی نظیر کشت ماشک
در استان کردستان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
استان کردستان گفت456 :هکتار ماشک تا امروزدر استان
کردستان کشت شده است .به گزارش روابط عمومی
سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ،محمد فرید
سپری در جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاورزی استان
که باحضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ،مسئول
نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی ،معاونین و
مدیران این بخش برگزار شد اظهار کرد ،:طبق برنامه تعیین
شده در راستای تامین کود اوره در استان برای سه ماهه
آخر سال  38هزار تن کود اوره در دستور قرار دارد که از
این مقدار  15هزارتن برای دیماه16 ،هزار تن برای بهمن
ماه و  ۷هزارتن برای اسفند ماه در نظر گرفته شده است.
وی افزود:در حال حاضر در کشور 220هزار تن کود اوره
برای دیماه280 ،هزار تن برای بهمن ماه و 300هزار تن
برای اسفند ماه کود اوره تعیین شده که براساس پیگیری
های الزم سهم تعیین شده استان در زمان مناسب حمل
شود .معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
استان گفت :بنابر برنامه ریزی انجام شده هفتگی 3800تن
کود اوره را باید وارد استان شود که در زمان الزم در
دسترس کشاورزان کردستانی قرار گیرد .وی خاطرنشان
کرد :رایزنی های الزم جهت رفع نیاز بهره برداران استان
برای دسترسي آسان به کود مصرفی انجام شده تا کود
به موقع در اختیار کشاورزان کردستانی قرار گیرد .سپری
تاکید کرد:سهم مصرفی کود پتاسه استان 5000تن تاپایان
سال اعالم شده است .وی در ادامه اظهار داشت:سهم
استان در کود دی آمونیم فسفات  ۳۰۰۰تن است که باید
به موقع به ویژه برای اراضی آبی جذب شود .وی در ادامه
یاداورشد:در راستای دقت در ثبت آمار کارشناسان پهنه در
سامانه جامع پهنه بندی انتظار می رود که آمار با تایید
مدیر و مسئول مراکز جهاد کشاورزی به ستاد انعکاس داده
شود .وی تاکید کرد :استفاده از تسهیالت مکانیزاسیون
نسبت به افزایش ضریب مکانیزاسیون اقدام شود .به گفته
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
استان ،با عنایت به اهمیت کشتهای گلخانه ای به خصوص
در کاهش مصرف آب حداقل یک دهم مصرف در فضای باز و
تولید حدود  ۱۰برابری در کشتهای مرسوم و عادی و به ویژه
تولید خارج از فصل با رویکرد صادرات؛ ضرورت دارد به عنوان
یک نهضت در انجام این مهم اقدام شود .طبق برنامه عملیاتی
طراحی شده برای شهرستانها و ابالغ آن با اعالم باید با جذب
سرمایه گذار برای تولید واحداث گلخانه ها اقدام کرد.

و باید با برنامه ریزی کالن و استراتژیک ،آگاهانه برای پیشرفت
اهداف و توسعه این صنعت عظیم تالش کنیم.
مسائلی افزود :پدیده خوردگی یکی از عوامل مخرب در
صنعت است که هر ساله هزینه های هنگفتی به واحدهای
عملیاتی تحمیل می کند و بر همین اساس با مدیریت بهتر
خوردگی ،می توان تا حدودی خسارات ناشی از خوردگی را
کاهش داد.
وی تدوین شاخص های کلیدی عملکرد برای ارتقای
سطح کیفی حفاظت از تاسیسات ،بهینه کردن فعالیت های

مربوط به کنترل خوردگی و رسیدن به اهداف ایمنی و زیست
محیطی را از مهم ترین اهداف این طرح برشمرد.
مدیر طرح استقرار سیستم مدیریت یکپارچه خوردگی
مراحل انجام این طرح را در سه فاز بیان کرد و افزود :تدوین
نظام بومی مدیریت خوردگی ،پیاده سازی بومی آن ،و پایش
و ممیزی نظام مدیریت خوردگی و آموزش به ترتیب فازهای
این طرح می باشد.
مسائلی با بیان اینکه طرح پژوهشی شرکت ملی گاز
ایران پس از طرح و بررسی در شورای هماهنگی و برنامه
ریزی پژوهشی و فناوری و همچنین شورای مدیران ،سرانجام
در شورای سیاست گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فن
آوری وزارت نفت ،بررسی و تصویب شده است ،تصریح نمود:
پژوهشگاه صنعت نفت بعنوان مجری طرح انتخاب و پس از
انجام اقدامات الزم ،تصویب و فاز اجرایی آن از دی ماه سال
گذشته شروع گردیده است.
در ادامه این نشست ضمن برگزاری دوره آموزشی
تخصصی ،اعضا و نمایندگان شورای رهبری طرح مدیریت
خوردگی به ارایه گزارش فعالیت های انجام شده در راستای
یکپارچگی فعالیت های مرتبط با استقرار کامل مدیریت
خوردگی پرداختند.

تبریز – فالح :معاون فرهنگی
اجتماعی شهرداری تبریز گفت :طرح
گفتمان های انقالب و ایجاد نشاط اجتماعی
رویکردهای اصلی برنامه های دهه فجر
شهرداری تبریز است .به گزارش خبرنگار

ما در تبریز ،حجت االسالم حمیدی با
بیان ارزش های انقالب اسالمی و اهمیت
گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر اظهار
کرد :عظمت و اقتدار ایران اسالمی مرهون
دستاوردهای انقالب اسالمی است و ویژه
برنامههای دهه فجر تجدید میثاق آحاد
ملت با آرمان های امام و شهدا است .وی
با اشاره به اهمیت برگزاری چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی ،گفت :عدد  ۴۰در
آموزه های دینی نشانه عقالنیت است لذا
برگزاری جشن چهلمین سالگرد پیروزی
به معنای رسیدن انقالب به مرحله پختگی
است .معاون فرهنگی واجتماعی شهرداری

تبریز عنوان کرد :آیین جشن چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،باید با
رویکرد جدید و استفاده از شیوههای نو
و همراه با اقدامات خالقانه باشد .حجت
االسالم احمد حمیدی رویکرد «نشاط
عمومی» را یکی از شاخصه های برنامه
های دهه فجر سال جاری عنوان کرد و
افزود :امسال فضاسازی مناسب با روحیات
مردم و نشاط اجتماعی برگزار خواهد شد
و با توجه به اهمیت ویژه دهه فجر در سال
جاری نسبت به سال های گذشته ،برای
حضور حداکثر مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن
تالش خواهد شد .وی با بیان اینکه رویکرد

شهرداری ورود به گفتمان انقالب اسالمی
است تا برای نسل جدید واقعیتهای
دوران انقالب تبیین شود ،گفت :در برابر
هجمههای شدید دشمنان برای مواجهه با
انقالب اسالمی ،تبیین واقعیتهای دیروز،
دستاوردهای امروز و چشمانداز آینده در این
رویکرد مورد توجه جدی قرار گرفته است.
حمیدی در پایان یادآور شد :جشن انقالب
اسالمی امسال با برگزاری جنگهای شاد،
آذین بندیها و توسعه نشاط و برنامههای
فرهنگی ،نمایشگاه های مختلف با توجه به
اهمیتی که در این زمینه است ،به صورت
برجسته در سطح شهر نمود پیدا می کند.

در گفت وگو با رییس سازمان فرهنگی ،اجتماعی وورزشی شهرداری ساری تاکید شد:

توجه به پیوست فرهنگی پروژه های فنی و آرامش شهروندان
عوامل کلیدی برنامه های مدیریت فرهنگ شهری

ساری – قاسمیان :به گزارش
خبرنگار مازندران به نقل از روابط عمومی
و امور بینالملل شهرداری ساری ،سومین
جلسه پرسش و پاسخ با محوریت موضوع
« شهروندمداری» در محل روابط عمومی
عمارت شهرداری برگزار شد .هدف از این
نشست شفافسازی عملکردها ،مخاطب
محوری و گردش آزاد اطالعات در شهرداری
ساری و بر اساس ارتباط دوسویه شهروندان با
مدیریت شهرداری و سازمان های تابعه می
باشد و بهصورت مستمر توسط واحد روابط
عمومی برگزار خواهد شد .در این نشست
مصطفی نیک نقش رییس سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری ابتدا
ضمن بیان برخی از عملکردهای وظیفه ای
معاونت فرهنگی و تغییر معاونت فرهنگی به
سازمان فرهنگی و اجتماعی مواردی را بیان
کرد .وی وجود نگاه تخصصی تر و برنامه
ریزی جامع تر و محتوایی تر در مباحث
فرهنگی و اجتماعی را در ساختار سازمانی
مهم ترین دلیل تبدیل معاونت به سازمان
دانست .در ادامه نیک نقش به نقش موثر
المان های شهری در افزایش شور و نشاط
شهروندان و ایجاد انگیزه و عالقمندی اشاره
کرد و هدف از آن ها را در گذشته صرفا
زنده نگه داشتن یاد و خاطره بسیاری از
اتفاقات گذشته دانست.وی هدفمندتر شدن
المان های شهری و انجام کارهایی با درون

مایه هنری ،مفهومی و محتوایی بیشتر ،که
مورد توجه همه گروه های فکری جامعه
باشد و غالبا هنرمندان بومی انجام دهند
را در زمره اهداف فعالیت های فرهنگی ذکر
کرد .رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی
شهرداری ساری ،بهره مندی از نظرات،
ایده ها و پیشنهادات شهروندان را شرط
الزم برای امیدآفرینی و ایجاد حس شور و
نشاط بیان کرد و استمرار برگزاری مراسم ها
و دورهم نشینی های بزرگ را نیز در زمره
فعالیت موثر برای افزایش اعتمادآفرینی بین
مدیران شهری و مردم دانست .وی همچنین
همکاری بین همه دستگاه های متولی امر
فرهنگ و مسائل اجتماعی در خارج از
مجموعه شهرداری را برای شادی آفرینی
بین مردم و مشارکت شهروندان خواستار شد.
این مسئول در تعریف ساختاری شهرداری
ساری ،آن را یک نهاد عمومی غیردولتی بیان
کرد که بودجه درآمدی و فصل هزینه را از
مردم تامین می کند ،به همین جهت در آن
بخش هایی که احساس می شود ،نیاز است،
شهرداری ارائه خدمات بهتر به شهروندان را
انجام خواهد داد .در برگزاری جشن های
مختلف و اتفاقات ورزشی و مباحث فرهنگی
و عمرانی و سایر مباحث ،شهرداری پیشگام
سایر دستگاه ها حرکت می کند و این
ضرورت و نیازهایی هست که مردم دارند و
شهرداری در واقع به نیازهای مردم پاسخ می

دهد .در ادامه نیک نقش در تعریف فرهنگ
شهروندی و شهر شهروندگرا به تعریف
مفهوم فرهنگ پرداخت .وی به بیش از 363
تعریف در باب فرهنگ اشاره کرد که مهم
ترین تعریف از نظر وی «فرهنگ را تغییر
الگوی رفتاری در یک موقعیت جغرافیایی
مشخص» و فرهنگ شهروندی را زندگی
شهروندی با رعایت حقوق شهروندی خود و
سایرین در اجتماع بیان کرد و پیش بُردن
زندگی مدنی و مشارکتی باصالبت و مقتدرانه
شهروندان را نمونه ای از الگوی فرهنگ
شهروندی دانست .وی به مثالی در زمینه
نوع نگاه به «زباله» به عنوان یک فرصت و
نه یک چالش برای شهروندان اشاره کرد یا
عدم استفاده از خودروهای تک سرنشین را
به خصوص در مواقع پیک ترافیکی نمونه
دیگری از فرهنگ شهروندی مناسب ذکر
کرد .نیک نقش ،شفافیت در حوزه فرهنگ
و رصد کردن معایب و محاسن اتفاقاتی که
اطراف ما می گذرد را یک نکته مهم در مقوله
فرهنگ دانست و به تاثیر و تحمیل برخی
اتفاقات ناخوشایند اقتصادی در زندگی مردم
که ناشی از فشارهای سیاسی کشورهای دیگر
است اشاره کرد .به همین خاطر بسترسازی
کنترل خشم شهروندان را یک رسالت
مدیریتی شهری دانست .سراهای تداوم
درنقاط مختلف شهر و خانه جهاندیدگان
نیز با همین دالیل فعالیت می کنند .وی

ضمن اشاره به نیازسنجی و اولویت بندی
ساکنین مناطق مختلف شهری به دلیل
برخوردارنبودن از الگوهای یکسان فرهنگی
و اجتماعی ،به برپایی فضاهای مشاوره ای
و آموزشی در آن نقاط تاکید کرد .وی گفت:
تقریبا در بیشتر پیاده روها محل گذر توان
خواهان مسیردهی شده است .اگر چه ممکن
است برخی از پل های عابر پیاده مناسب
نباشد اما در آینده نزدیک قرار است در برخی از
نقاط پل های عابر پیاده به آسانسور و پله های
برقی مجهز شوند .به صورت تخصصی تر نیز با
تشکیل کارگروه ویژه معلوالن ،همکاری با شش
مدرسه استثنایی در سطح شهر وجود دارد و
همچنین پشتیبانی از نهادهای خدمات رسان به
این قشر از جامعه در دستور کار مدیریت شهری
قرار دارد .همچنین ارائه خدمات آموزشی به این
افراد و خانواده هایشان و برگزاری تورهای
تفریحی و کمک به ایاب و ذهاب مدارس
برای کودکان و نوجوانان توان خواه بخشی از
فعالیت ها بوده است.

کشف  ۱۴تنموادمخدر در گلستان

فرمانده انتظامی استان گلستان از کشف  ۱۳تن و  ۶۲۱کیلوگرم انواع موادمخدر در
 ۹ماهه نخست سال جاری در گلستان خبر داد.سردار علی اکبر جاویدان اظهارداشت :در 9
ماهه نخست سال جاری با تالشهای ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر ،بیش از  13تن و
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درصد افزایش داشته است.وی  ،با اشاره به اینکه  9تن و  376کیلوگرم تریاک و یک تن و
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قاچاقچی مواد افیونی را دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع
قضائی تحویل دادند.فرمانده انتظامی استان گلستان با بیان اینکه طی این بازه زمانی  31باند
تهیه و توزیع مواد افیونی منهدم شد ،خاطرنشان کرد :پلیس گلستان با اشراف کامل بر محورها
و مناطق مختلف استان ،عرصه را بر سوداگران مرگ تنگ کرده است.

خبر كوتاه
فرماندهسپاهشاهروددردیدارباهنرمندبرجستهاستادنوری:

بایدتالش کنیم معنویت وارزشها
رادرقالب هنر به جامعه منتقل کنیم

شاهرود  -حسین بابامحمدی:
فرمانده سپاه شاهرود و مسئول
کانون بسیج هنرمندان با حضور در
مرکز آفرینش های هنری روستای
دیزج با هنرمند برجسته شاهرودی
استاد رضا نوری دیدار کردند .در این دیدار سرهنگ
پاسدار جواد عبیری با تقدیر از فعالیت های این استاد نام
آشنا و احیای کارهای ماندگار معنوی در قالب هنر با تاکید
بر اینکه باید تالش کنیم معنویت و ارزش ها را در قالب هنر
به جامعه منتقل نماییم گفت :دشمنان ما امروز با سرمایه
گذاری زیاد در عرصه هنر تالش دارد تا به اهداف شوم و
استکباری خود برسند و ما باید در این عرصه قوی وارد
شویم تا اثرگذار باشیم .وی با بیان اینکه فرهنگ بسیجی در
راستای فرهنگ متعهد موثر است افزود :باید از هنرمندان
متعهد بسیجی در راستای ترویج هنر حمایت کرد و ما نیز
در بسیج و سپاه حمایت می کنیم .عباس اعتماد مدیر
کانون بسیج هنرمندان شاهرود نیز در این دیدار با تقدیر
از فعالیت های استاد رضا نوری به عنوان مسئول انجمن
هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان شاهرود با بیان اینکه
تالش ما در بسیج هنرمندان حمایت از هنرمندان متعهد و
ارزشی است بر ترویج فرهنگ و ارزش های متعالی انقالب
اسالمی با استفاده از ابزار هنر تاکید و گزارشی از اقدامات
این کانون بویژه در موضوع هنرهای تجسمی ارائه کرد.
حسن سرچاهی از هنرمندان شاهرودی که در سریال
بانوی عمارت نقش آفرینی کرده است نیز در این دیدار با
تاکید بر استفاده از هنر در بازآفرینی ارزش ها و نمادهای
اصیل ایرانی اسالمی بر حمایت از هنرمندان متعهد در
راستای نقش آفرینی هنری در جامعه تاکید کرد وطرح
نمایش بزرگ چلچله که بصورت نمایشی ازسال  42تاکنون
را روایت می کند توضیحاتی ارائه نمود  .در این دیدار
استاد رضا نوری هدیه ای به فرمانده سپاه ناحیه شاهرود از
هنرهای سفال و سرامیک خود اهدا کرد .الزم به ذکر است
استاد رضا نوری از هنرمندان برجسته و فعال عرصه سفال
و سرامیک کشور است که آثار متنوعی را در کارنامه خود
دارد و ساخت نازکترین وبزرگترین خشت سفالی جهان ،
ساخت اولین میدان مدافعین کشور درشاهرود  ،سازنده
میادین مختلف وبرج شهدا دردیزج وتندیس انتفاضه از آن
جمله است وافتخاری برای شاهرودیها می باشند .

بخشودگی بهای برق مصرفی مدارس
منوط به رعایت الگوی مصرف

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
گفت :بخشودگی بهای برق مصرفی مدارس منوط به رعایت
الگوی مصرف است .محمد اله داد افزود :مطابق ماده  2دستور
العمل « نحوه تعیین الگوی مصرف آب ،برق و گاز مدارس»
موضوع بند «ی» تبصره « »6قانون بودجه سال  1397اعمال
معافیت بهای برق مدارس دولتی منوط به ارسال فهرست
مدارس مشمول توسط سازمان نوسازی مدارس به وزارت
نیرو است .وی بیان کرد :در صورتی که مصرف برق مدارس
دولتی در هر دوره کمتر از  90درصد دوره مشابه سال قبل
باشد ،بهای برق مربوطه مشمول می شود ،در غیر این صورت
معافیتی به انشعاب تعلق نمی گیرد .مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق استان مرکزی با بیان اینکه رعایت الگوی مصرف
باید از مدارس آغاز شود ،افزود :نهادینه سازی فرهنگ بهینه
مصرف برق با آموزش های هوشمندانه نقش بسزایی در
جلوگیری از اسراف انرژی دارد.
با حضور دکتر میراشرفی؛ رئیس کل گمرک کشور،

انبار گمرك ایرالكو افتتاح شد

در ابتدا مهندس مجیدی مدیر عامل ایرالکو ضمن
خير مقدم به مدعوين ،با اشاره به وضعيت توليد کنندگان
شمش آلومينيوم در کشور گفت :متاسفانه از بين سه توليد
کننده ي عمده ي شمش آلومينيوم در كشور ،دو شركت
آلومينيوم المهدي و هرمزال ،تنها با ۳۰درصد ظرفيت
مشغول به توليد هستند و با استناد به شرايط موجود در
بازار فلز آلومينيوم در كشور ،به دليل عدم وجود توجيه و
صرفه ي اقتصادي ،عم ً
ال به سمت توقف كامل توليد پيش
مي روند؛ اين در حالي است كه ايرالكو بحمدا ...تا به امروز
با تمام ظرفيت موجود به توليد پرداخته ،چرا كه ۴۷۰۰
نفر به صورت نيروي كار در كارخانه توليد آلومينيوم ايران
مشغول به كار هستند و  ۱۱۰۰۰كارگاه و كارخانه ي بزرگ
و كوچك نيز در سطح كشور  ،مصرف كنندگان توليدات
ايرالكو مي باشند.
مهندس مجیدی با ارائه ی توضیحات فوق ،ضمن
تقدير از نگاه هوشمندانه و راهگشاي رئيس کل گمرک
کشور ،مبني بر ايجاد انبار گمرک در كارخانه ي توليد
آلومينيوم ايران ،اذعان داشت :پيشنهاد جناب آقاي دكتر
ميراشرفي راهكاري بسيار مفيد و كاربردي بود و ما يك
انبار با هزينه ي  ۱۴۰ميليون تومان به اين امر اختصاص
داديم و پس از اين نيز در پي ايجاد يك انبار روباز جهت
امور گمركي ايرالكو در داخل شركت هستيم.
مدیرعامل ایرالکو در بخش دیگری از سخنان خود
بيان نمود :انبار گمرک در ايرالکو به صورت کامل تحويل
اداره كل گمرك استان خواهد شد و ما ضمن تشكر مجدد
از معاون محترم وزير و رئيس كل گمرك كشور ،آمادگي
خود را جهت توسعه و گسترش توافق هاي حاصله در اين
زمينه اعالم مي نماييم.
دکتر میراشرفی تعداد گمرک های اختصاصی در
استان مرکزي را  ۲۰عنوان ذکر كرد و افزود :قب ً
ال  ۶گمرك
در شركت هاي بزرگ اراك داشتيم كه در حال حاضر فقط
يكي از آن ها باقي است و مابقي به بخش خصوصي واگذار
شده اند .وي توليد را مستحق كمك دانست و تاكيد نمود:
هدف ما كمك به توليد و آباداني كشور است ،ابتدا كمك
به توليد در كالن شهر اراك و استان و به تبع آن ،توليد
در سطح كشور؛ كه به مدد خداوند متعال ،اين مهم حتما
محقق خواهد شد.
رئیس کل گمرک در بخش پایانی سخنانش به
مهندس مجیدي مدير عامل ايرالکو اطمينان داد :مديري
تصدي و مسئوليت گمرک در استان مركزي را دارد كه
تمام مشكالت شما را لمس مي نمايد .وي همچنين افزود:
انبار اختصاصي گمرك در ايرالكو ظرفيت و پتانسيل بسيار
خوبي دارد و همكاران ما در گمرك استان مركزي مي
توانند بهره برداري بااليي از اين انبار داشته باشند .اين
موفقيت ها قابل دسترسي هستند در صورتي كه ما اهداف
شخصي را بر اهداف ملي اولويت ندهيم.
هاي انجام شده ،با انجام خدمات انبارداري در انبار
اختصاصي گمرك ايرالكو صرفه جويي ساليانه ناشي از
استفاده از انبار مذكور  ۵/۲ميليارد تومان خواهد بود.

