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شهرستان

اخبار

پیام تقدیر و تشکر نماینده ولی فقیه
حضرت آیت اهلل حسینی شاهرودی و
استاندار استان کردستان

حضور پرشور و معنادار شما ملت شریف کردستان
همراه با دیگر هموطنان عزیزمان بی گمان دشمنان این آب
و خاک را ناامید و وادار به عقب نشینی خود خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل حسینی شاهرودی نماینده ولی
فقیه در استان کردستان و نماینده مردم شریف استان
در مجلس خبرگان رهبری و جناب آقای مهندس بهمن
مرادنیا استاندار کردستان به مناسبت حضور پرشور
وانقالبی مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن پیام تقدیر و تشکری
را صادر کردند.
در این پیام آمده است:
ب ِْس ِم َّ
یم
الرحِ ِ
الر ْح َم ِن َّ
الل َّ
مردم مومن وانقالبی استان کردستان؛ حضور
عزتمندانه وغرورآفرین شما در راهپیمایی  ۲۲بهمن ،در
جای جای استان کردستان یک بار دیگر والیت مداری،
بصیرت ،وقت شناسی وپایبندی تان بە آرمانهای واالی
انقالب اسالمی را بە نمایش گذاشت.
حضوری آنچنان معنادار که بی گمان دشمنان این آب
و خاک و مردم ،را ناامید و وادار به عقب نشینی و بازنگری
دوباره از فهم ودرک خود خواهد کرد.
آفرین بر شما ای مردم آگاه که همچون سالیان
گذشته وبا درک موقعیت حساس کشور به دعوت مقام
معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مدظله العالی لبیک
گفتید و علیرغم همه تنگناهایی که به واسطه خباثت های
آمریکای جنایتکار در اعمال تحریم های اقتصادی بر ما
تحمیل شده است ،همچنان پا در رکاب رهبری و دل در
گرو سربلندی ایران و اسالم دارید.
جا دارد به پاس حضور شکوهمندتان در یوم اهلل ۲۲
بهمن مراتب سپاس و قدردانی خود را نثار بزرگواری و
وفاداری شما نماییم.
اطمینان داریم با عنایات حضرت حق و کارو تالش
بی وقفه خدمتگزاران ،روز به روز از بار مشکالت شما مردم
عزیز کاسته خواهد شد و آینده ای پر از پیشرفت واعتال
برای کردستان همیشه سربلند در همه ابعاد رقم خواهد
خورد.
در کهگیلویه و بویراحمد؛

پروژه طرح هادی روستای حسین خانی
کاکان افتتاح شد

پروژه طرح هادی روستای حسین خانی کاکان در
شهرستان بویراحمد کلنگ زنی شد.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور در آیین
افتتاح این پروژه گفت ۲۵۰ :طرح در بخش عمران
روستایی با اعتبار  ۵۴میلیارد تومان در این استان در
حال اجرا است.
محمد رضا شاملو افزود :طرح هادی روستای حسین
خانی با اعتبار یک میلیارد تومان اجرایی می شود.
وی بیان داشت :در این طرح ساماندهی و بهسازی
معابر روستا ،آسفالت ،سنگ فرش ،ساماندهی چشمه های
داخل روستا و جداره سازی معابر در دستور کار قرار دارد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان :

قوانین حمایتی از صنعتگران و تولیدکنندگان اجرایی شود

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت:قوانین حمایتی از
صنعتگران و تولیدکنندگان اجرایی شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،سید
عبدالوهاب سهل آبادی در دهمین جلسه کمیسیون
صنایع اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:چرا قوانینی که از
صنعتگران مالیات ،بیمه و جریمه دیرکرد بانکی است سریع
اجرا می شود ولی قوانین حمایتی سالها منتظر صدور آیین
نامه اجرایی است.
وی کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان را یکی
از مهم ترین و اثرگذار ترین کمیسیون های  11گانه اتاق
برشمرد و گفت :صنعت شاه بیت بخش اقتصادی استان
اصفهان است و کمیسیون تخصصی صنایع همواره نقش مهم
در انتقال مسایل و ارایه راهکار حل مسایل واحدهای صنعتی
دارد.
راه اندازی  spxاتاق اصفهان را فرصتی برای هم افزایی
تولیدکنندگان ،پیمانکاران و کارفرمایان خواندو گفت:این
مرکز توانسته در سایر کشورها برای پیمانکاران استان
اصفهان پروژه ها را تعریف کند.
وی به تالش اتاق بازرگانی اصفهان در ایجاد بستر فعالیت
فعاالن اقتصادی استان در سوریه خبر داد و گفت:نشست
بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در سوریه با
حضور رییس قرارگاه ابوالفضل (ع) در اتاق اصفهان برگزار
شد .
وی تصریح کرد:در این نشست نگرانی فعاالن اقتصادی
برای انجام پروژه ها و ارسال کاال و انتقال وجوه با همکاری
قرارگاه سپاه برطرف شد.
وی از انتشار کتاب صنعت شامل معرفی واحدهای
صنعتی فعال در استان اصفهان خبر داد و گفت:این کتاب
به همت خانه صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان با هدف
آشنایی واحدهای صنعتی با هم و استفاده از ظرفیت های
یکدیگر در فعالیت های مشترک در دو جلد منتشر شده است.
در شرایط تحریم اقتصادی نباید اجازه بدهیم واحدهای
تولیدی بزرگ به بحران نزدیک شوند
بهرام سبحانی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی
اصفهان در این جلسه گفت:در شرایط تحریم اقتصادی نباید
اجازه بدهیم واحدهای تولیدی بزرگ به بحران نزدیک شوند.
وی با اشاره به بروز مسایل مالی و مالیاتی برای برخی
از واحدهای صنعتی گفت:سازمان های دولتی باید شرایط

اقتصادی واحدهای تولیدی را درک کنند و تالش کنند که
مسایل فعلی حل شود.
وی تصریح کرد:رونق نداشتن صنعت ساختمان باعث
فروش نرفتن مصالح ساختمانی از جمله آهن و فوالد گرفته
تا آجر و غیره شده و این واحدها توان پرداخت حقوق سرموعد
را ندارند و در این شرایط باید کمک کنیم تا رونق به بازار باز
گردد و واحدها به تولید بپردازند.
وی با اشاره به فعالیت موثر شورای گفتگو دولت و بخش
خصوصی استان اصفهان گفت:واحدهای صنعتی با انتقال
مسایل و مشکالت خود به دبیرخانه این شورا می توانند شاهد
حل مسایل به صورت ریشه ای باشند.
مجتبی مالاحمدی نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق
بازرگانی اصفهان در این جلسه تاکید کرد:بسیاری از مسایل
جاری صنعت نیاز به هم افزایی دولت و بخش خصوصی برای
حل ریشه آن دارد و از این رو پیشنهاد می شود که هر واحد
تولیدی جز به جز مورد بررسی قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد:ستاد تسهیل باید مورد به مورد
مسایل واحدهای صنعتی استان را برطرف کند تا شاهد ادامه
فعالیت این واحدها باشیم.
وی خواستار آشنایی فعاالن اقتصادی با یکدیگر در
شرایط کنونی تحریم ها شد و گفت:اطالع از انواع تولیدات
داخل می تواند واحدهای تولیدی را در تامین قطعات و
ماشین آالت در داخل کشور کمک کند.
رضا خیامیان مسوول کمیته انرژی کمیسیون در
این جلسه خواتار توجه به صنایع پایین دستی پتروشیمی
در استان اصفهان شد و گفت:این بخش از صنایع می تواند
بخشی از مساله اشتغال استان اصفهان را برطرف کند .

سید حسن موسوی مسوول کمیته ساخت تجهیزات و
ماشین سازی کمیسیون در این جلسه از فعالیت  10الی
 50درصدی واحدهای تولیدی در سال جاری خبر داد و
گفت:بخش ریخته گری و ماشین کاری صنعتی از اختصاص
سهمیه ارز محروم شده است و این در حالیست که این بخش
ماشین آالت و قطعات تولیدکنندگان سایر بخش ها را تامین
می کند.
آتش انتظامی مسوول کمیته فوالد و صنایع متالوژی
کمیسیون در این جلسه مشخص نبودن نرخ ارز و بی ثباتی
قیمتها را یکی از مهمترین چالش فعاالن اقتصادی بخش
فوالد عنوان کرد و گفت:برخی از مواد اولیه شرکت های
فوالدی از چین وارد می شود که با نوسان نرخ ارز شرایط
تولید را دشوار ساخته است.
جــواد متولیان مسوول کمیته چاپ  ،بسته بندی
و سلولزی کمیسیون در این جلسه رفع ممنوعیت صادرات
کاغذ اقدام موثر برای تقویت واحدای تولیدی کاغذ بود و
گفت:تسهیل واردات بدون انتقال ارز می تواند تولیدکنندگان
بخش کاغذ و بسته بندی را در شرایط کنونی تحریمها تقویت
کند.
ابراهیم حبیب اللهی مسوول کمیته فلزات و سنگهای
گرانبها کمیسیون در این جلسه برندسازی اصفهان در بخش
طال و جواهرات یکی از رویکردهای این کمیته برشمرد و
گفت :مسکوت بودن الیحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس
و ورود آزاد مصنوعات طال از چالش های بخش طال و
جواهرات استان است .
احسان خیام باشی مسوول کمیته بازیافت کمیسیون
در این جلسه خواستار اصالح قانون مدیریت پسماند شد و
گفت:مردم و واحدهای تولیدی نباید به تنهایی هزینه تخریب
محیط زیست را بپردازند و دولت باید بخشی از این هزینه
را بپردازد.
مسعود بختیاریمسوول کمیته صنایع غذایی کمیسیون
در این جلسه از بروکراسی تایید پروانه فعالیت تولیدکنندگان
صنایع غذایی برای دریافت مجوز یک محصول جدید انتقاد
کرد و گفت:برای دریافت یک تاییدیه نباید چهار ماه در صف
انتظار بود .
مهدی مسایلی مسوول کمیته خدمات فنی و مهندسی و
پیمانکاری کمیسیون در این جلسه خواستار پرداخت شرکت
برق به پیمانکاران شد.

از مردان ایمنی و برترین های بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان تقدیر شد

در مراسمی که با حضور مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق گلستان ،معاونین،
مشاورین ،مدیران ستادی و مدیریت های

توزیع برق شهرستانها برگزار شد از مردان
ایمنی و برترین های بهره برداری شرکت
توزیع نیروی برق استان گلستان تقدیر
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع
نیروی برق گلستان  ،مهندس علی اکبر
نصیری ضمن بیان اقدامات شرکت برای
کاهش خاموشی از رشد شاخص های کالن
صنعت توزیع برق طی  ۴سال اخیر در
استان گلستان خبر داد.وی افزود  :انشاله با
همدلی و همکاری در افق  ۱۴۰۴با مدیریت

استراتژیک به هدف تعالی این شرکت
یعنی  ۷۷۰۷دست خواهیم یافت .نصیری
اظهار داشت  :بازیابی تیرها و پست های
فرسوده استان گلستان بیش از  ۳۰۰میلیارد
ریال هزینه در بر دارد که درصورت تحقق
اعتبار مورد نیاز به ترتیب اولویت تعویض
خواهند شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق استان خواستار تالش و جدیت بیشتر
برای مواجهه با پیک بار تابستان و اشاعه
فرهنگ مدیریت مصرف شد.وی در سخنانی

شرایط کار ایمن بر روی شبکه های توزیع
را برشمرد و اظهار امیدواری کرد روزی
برسد که مراسم سال ایمن و بدون حادثه
را برگزار کنیم.در ادامه مدیران دفتر ایمنی
 ،دیسپاچینگ و نظارت بر بهره برداری
شرکت گزارشی از اقدامات انجام شده در
طی یکسال اخیر ارائه نمودند.در پایان این
مراسم از مردان ایمنی و برترین های بهره
برداری شرکت توزیع نیروی برق استان
گلستان تقدیر شد.
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خبر کوتاه
بهمناسبتگرامیداشتچهلمينسالگردپيروزيشكوهمنداسالمي؛

بهرهمندی 55واحدپرورشماهيوخانوار
ساكندرمجتمعشيالتدرروستايپالنگان
شهرستان كامياران از نعمت گاز طبيعي

به مناسبت گراميداشت چهلمين سالگرد پیروزی
انقالب شکوهمند اسالمی و ایام اهلل دهه مبارک فجر
گازرساني به 55واحد پرورش ماهي در روستاي پالنگان
شهرستان كامياران با حضور مهندس ملكي معاون امور
عمراني استانداري  ،مدير عامل شركت گاز استان كردستان
 ،دكتر الماسي فرماندار شهرستان كارمياران  ،مهندس
خالد جعفري مدير كل جهاد كشاورزي استان كردستان ،
مدیران ادارات اين شهرستان و ساكنان واحدهاي توليدي
در مجتمع شيالت در روز چهارشنبه مورخ  97/11/17در
محل به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان كردستان،
مهندس احمد فعله گري ضمن تبریک ایام اهلل دهه مبارک
فجر به تسريع روند گازرساني و افزايش ضريب نفوذ گازدر
بخش صنعت استان اشاره کرده وگفت :با تقويت زيرساخت
شبكه هاي گازرساني در استان كردستان امكان تامين
انرژي براي صنايع فراهم گرديده است.
وي افزود  :برابر مصوبه شوراي اقتصاد به واحدي
هاي صنعتي شناخته شده در سطح استان تا سقف 240
ميليون تومان با هزينه شركت گاز استان كردستان تا درب
ورودي واحد صنعتي اجراء خواهيد گرديد كه تا اكنون به
 287واحد از  425واحد صنعتي شناخته در سطح استان
گازرساني صورت گرفته است.
مدیر عامل شركت گاز استان كردستان ادامه داد :
عمليات اجرايي اين پروژه با اجراي (1هزارو 273متر )
شبكه گذاري لوله های پلي اتيلن در سايزهاي مختلف و
نصب انشعابات مورد نياز به بهره برداري رسيده است.
در ادامه اين مراسم مهندس خالد جعفري مدير
كل جهاد كشاورزي استان كردستان ضمن گراميداشت
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي اظهار
داشت  :گاز امنيت و آرامش را براي صنايع بخصوص براي
صنايعي كه در حوزه كشاورزي فعاليت مي كنند فراهم
نموده است .
وي افزود  :گاز طبيعي عالوه بر تامين مداوم انرژي در
زمينه امنيت رواني نقش ارزنده و مثمر ثمري ايفا نموده و
تردد نفتكش ها و خودروهاي حامل سوخت مايع با كاهش
درخور توجه مواجه مي گردد.
مدير كل جهاد كشاورزي استان كردستان در سخنانش
بيان داشت  :با مصرف گازطبيعي عالوه بر حفاظت از محيط
زيست به علت كاهش آالينده هاي زيست محيطي از ميزان
راندمان انرژي زايي باالتر برخوردار بوده و از نظر اقتصادي
نيز به علت كاهش قيمت تمام شده به صرفه مي باشد .
جعفري تصريح كرد :با استفاده از گاز طبيعي در فضاي
مرغداري ها و گلخانه ها هواي پاك براي تنفس موجودات
فراهم آورده و از تلفات مي كاهد .در ادامه اين مراسم
مهندس ملكي معاون امور عمراني استانداري كردستان و
دكتر الماسي فرماندار كامياران از زحمات شركت گاز استان
كردستان در زمينه حمايت از واحدهاي صنعتي و خدماتي
براي افزايش توليد تقدير و تشكر نموده و آنرا زمينه ساز
تحقق اقتصاد مقاومتي دانستند.

