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مديرعاملشركتهواپيماييآسماناستعفاداد

ايسنا -حسين عاليي ،مديرعامل شركت هواپيمايي آسمان در نامهاي به وزير
تعاون،كارورفاهاجتماعيازسمتخوداستعفاداد.مديرعاملاينشركتهواپيمايي
كه در طول سالهاي گذشته رياست يكي از بزرگترين شركتهاي هواپيمايي
دولتي ايران را در اختيار داشت رسما از سمت خود كنار رفت .عاليي علت استعفاي
خود را پايان يافتن ماموريتهايش براي بهبود شرايط مالي آسمان و اوضاع مالي اين
شركت در شرايط فعلي عنوان كرده است.
سقوط هواپيماي ATR 72آسمان در زمستان سال گذشته حاشيهسازترين
اتفاقي بود كه در دوران رياست عاليي از شركت آسمان اتفاق افتاد .با پايان يافتن
ماموريت حســين عاليي در هواپيمايي آسمان طي حكمي از سوي مديرعامل
صندوق بازنشستگي كشوري محمد گرجي به عنوان مديرعامل جديد هواپيمايي
آسمان منصوب شد .براساس تصميم هياتمديره شركت هواپيمايي آسمان و با
يزاده مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري محمد گرجي به
حكم جمشيد تق 
عنوان مديرعامل جديد اين شركت هواپيمايي منصوب شد .بر اساس اعالم صندوق
بازنشستگيكشور،محمدگرجيازنيروهايمجرب،متخصصومتعهدهواپيمايي
آسمان معرفي شده است.

افزايش بهاي مسكن در اروپا

ايسنا -دفتر آمار اتحاديه اروپا اعالم كرد كه در يك سال اخير بهاي مسكن
در اتحاديه اروپا  4/7درصد و در منطقه يورو  4/5درصد افزايش يافته است .در سه
ماهه نخست سال  ۲۰۱۸در مقايسه با مدت مشابه سال قبل شهروندان اروپايي
مجبور شدهاند بخش بيشتري از درآمد خود را بابت هزينه مسكن در نظر بگيرند.
رشــد قيمتها در سه ماهه نخست سال در ادامه افزايش  0/6درصدي مسكن
در منطقه يورو و  0/7درصدي در اتحاديه اروپا در ســه ماهه پاياني سال ۲۰۱۷
صورت ميگيرد.
در بين كشــورهاي عضو اتحاديه اروپا كه اطالعات آنها در دست بوده است،
بيشترين افزايش بهاي مسكن در ليتواني با 13/7درصد مشاهده شده و پس از اين
كشور ،اسلووني با افزايش  13/4درصدي ،ايرلند با افزايش  12/3درصدي و پرتغال
با افزايش  12/2درصدي قرار دارند .بهاي مسكن در سوئد و فنالند به ترتيب 0/4
و  0/1درصد كاهش يافته است.
درمقايسهبامدتمشابهسالقبل،بيشترينافزايشقيمتهامربوطبهليتواني
با  7/5درصد ،مجارستان و اسلووني با  4/4درصد و پرتغال با  3/7درصد بوده است.
بيشترين كاهش هم در مالت با  4/7درصد ،قبرس با  1/8درصد و سوئد با 0/8
درصد مشاهده شده است .شاخص بهاي مسكن ميزان تغييرات قيمت خانههاي
به فروش رفته شامل خانههاي آپارتماني ،عمارت ،مسكوني و ...اندازه ميگيرد ،اعم
از اينكه نوساز و يا قديميساز باشند.

معاون وزير را هوشهرسازي ابالغ كرد

بخشنامهممانعتازتخريبآثارتاريخيبهدستگاهها

محمدسعيد ايزدي معاون وزير راهوشهرسازي در واكنش به تخريب آثار
تاريخي در شهرهاي مختلف كشور در اين مقطع زماني با تاكيد بر اينكه بايد
مردم ،سازمانهاي تخصصي و مسووالن ارشد در حفاظت از آثار تاريخي همدل
باشند ،گفت :نامهاي را از طرف شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ،تقديم
مقام معظم رهبري خواهيم كرد با اين مضمون كه حداقل بنيادهاي مذهبي
و دســتگاههايي كه متولي نگهداري مجموعههاي مذهبي هستند؛ همچون
آستانهاي مقدس در قم ،مشهد ،شيراز ،ري و ساير نقاط به بهانه توسعه در
معرض تخريب آثار و بافت پيراموني قرار نگيرند.
محمدسعيد ايزدي معاون معماري و شهرسازي وزارت راهوشهرسازي در مورد
دغدغههاي خود در مورد تخريب آثار تاريخي و بيتوجهي در حفاظت از آثار تاريخي
و مجموعه اقداماتي كه شورايعالي شهرسازي و معماري و معاونت فوق در دستور
كار قرار داده است به خبرنگار پايگاه خبري وزارت راهوشهرسازي گفت :عجيب و
نگرانكننده است در اين مقطع زماني كه همگان داعيه حفاظت از آثار تاريخي را
دارند ،شاهديم كه چقدر راحت آثار تاريخي تخريب ميشوند و هر از گاهي اين
خبر به گوش ميرسد كه ساختمانهاي ثبت شده در اقصي نقاط كشور از جمله
بافت تاريخي شهر شيراز مورد هجوم بولدوزرها واقع شدهاند ،يا خبر ميرسد كه
بخشي از ديوار مجموعه ارزشمند كارخانه حريربافي چالوس دچار تعرض و تخريب
قرار گرفته است يا همچنين بناها و ساختمانهاي ارزشمندي در اصفهان ،كاشان،
شيراز ،بوشهر مورد تخريب واقع شدهاند ،يا حتي ساختمانهاي ارزشمندي به دليل
تعريض خيابان در تبريز مورد تعرض قرار گرفتهاند.
معاونوزير راهوشهرسازيبا تاكيد مجددبر اينمطلبكهپذيرش اين تخريبها
در اين مقطع زماني بسيار دشوار است و هيچگونه توجيهي ندارد ،افزود :شايد اگر اين
رخدادهادردورانگذشتهبود،ميتوانستيمخودرااينگونهقانعكنيمكهاولويتدولت
ت اما در اين مقطع زماني كه همه دستگاهها
يا دستگاههاي متولي چيز ديگري اس 
مدعي موضوع حفاظت از ميراثفرهنگي هستند ،تخريب اين آثار به اين شكل،
هيچ توجيهي ندارد و قابل پذيرش نيست.

گروه حملونقل -مديرعامل سازمان بنادر
و دريانوردي با اعالم آمادگي كامل ســازمان
بنــادر و دريانوردي براي ارائه تســهيالت به
ســرمايهگذاران بــراي رونق بنادر شــمالي
كشور گفت :در راستاي تحقق اهداف توسعه
ترانزيت و صادرات از خزر و توســعه تجارت
دريايي ســازمان بنادر و دريانــوردي آماده
اســت اراضي مورد نياز پايانههاي صادراتي و
لجستيكي را صرفنظر از مليت شركتها در
اختيار بخش خصوصي قرار دهد و با مدلهاي
مالي مناسب بازگشت سرمايه و سود مطلوب
براي سرمايهگذار محقق شود .محمد راستاد
مديرعامل ســازمان بنــادر و دريانوردي در
همايش توسعه صادرات از مسير خزر ضمن
خيــر مقدم به مهمانــان داخلي و همچنين
مهمانان شــركتكننده از كشورهاي حاشيه
خزر ،حضور پرشور نمايندگان دهمين دوره
مجلس شوراي اسالمي را فرصتي مغتنم براي
ارتقاي رفع دغدغهها و مشكالت مردم استان
برشمرد و گفت :انتظار ما اين است كه در اين
همايــش فعاالن اقتصادي و بخش خصوصي
به اين موضوعات بپردازند كه چه فرصتها و
پتانسيلهايي در حوزه درياي خزر وجود دارد
و با ارتباطات گسترده بتوانند از اين فرصتها
نهايت بهره را ببرند.
راستاد با تاكيد بر اين مطلب كه حملونقل
دريايي موتور محرك تجارت دريايي اســت،
افــزود :در بين پنــج قاره جهــان درياها و
حملونقــل دريايي موتور محــرك تجارت
محسوب ميشوند .مديرعامل سازمان بنادر و
دريانوردي اعالم كرد :حجم تجارت جهاني از
دريا  10/3ميليارد تن است كه ۱۴۵ميليون
 TEUاز طريق دريا ساالنه جابهجا ميشود و
جابهجايي كاال از طريق دريا همواره به صورت
مستمر رو به رشد بوده است.
معاون وزير را هوشهرسازي در بيان ظرفيت
جابهجايــي كاال در درياي خزر ،با اعالم اين
مطلب كه تنها از يك پنجم ظرفيت بنادر خزر
استفاده ميشود ،گفت :در درياي خزر ظرفيت
 ۱۳۵ميليون تني بندري بين كشورها وجود
دارد كه ظرفيت بنادر شــمالي كشورمان در
حاشيه خزر  ۳۰ميليون تن است .كشورهاي
حاشــيه خزر هر كدام از يك پنجم ظرفيت
خود براي تخليه و بارگيري استفاده ميكنند
و همانطور كه گفته شد وضعيت بنادر شمالي

پيشنهاد ايجاد كنسرسيوم شركتهاي خصوصي ايراني و خارجي

سهم صفر خزر در حملونقل كانتينري

ايران هم  ۳۰ميليون تن است كه حدود شش
ميليون تن آن عملياتي شده است.
راستاد تصريح كرد :براي افزايش استفاده
از ظرفيت بنادر معطل واردات شد .به همين
دليل بايد از ظرفيتهاي صادراتي بنادر حاشيه
درياي خزر استفاده كنيم البته نبايد روابطمان
با كشورهاي حاشــيه خزر صرفا صادراتي از
ايران باشــد بلكه ميخواهيــم تعامالت بين
كشــورها افزايــش پيدا كنــد بنابراين بايد
بازرگانان و تجار ارتباطات بيشتري با يكديگر
داشته باشند.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي اضافه
كرد:در راستاي تحقق اهداف توسعه ترانزيت
و صادرات از خزر و توســعه تجارت دريايي
سازمان بنادر و دريانوردي آماده است اراضي
مورد نياز پايانههاي صادراتي و لجســتيكي
را صــرف نظر از مليت شــركتها در اختيار
بخش خصوصي قرار دهد و با مدلهاي مالي

مناسب بازگشت سرمايه و سود مطلوب براي
سرمايهگذار محقق شود .همچنين با اعطاي
تســهيالت از محل وجوه اداره شده و اعطاي
يارانه به تسهيالت به فعاالن اقتصادي كمك
ميكنيم در سرمايهگذاري خود سود منطقي
كسب كنند.
معــاون وزير را هوشهرســازي اعالم كرد:
كريدورهاي متنوعي از بنادر حاشيه خزر عبور
ميكند و درياي خزر ميتواند حلقه اتصالي به
بندر چابهار باشــد كه چندي پيش با اجراي
عمليات در فــاز اول اين بندر ظرفيت آن به
هشــت ميليون تن و تا پايان فاز چهار به ۷۷
ميليون تن ميرســد .به همين دليل درياي
خزر ميتواند اتصالدهنده حاشــيه اقيانوس
هند و آسياي ميانه باشد.
معاون وزير را هوشهرســازي تصريح كرد:
براي ارائه تسهيالت به سرمايهگذاران داخلي
و بينالمللي براي توسعه و رونق بنادر شمالي

آمادگي كامل داريم .همچنين ،سازمان بنادر
و دريانــوردي آمادگي دارد اراضي پايانههاي
صادراتي و لجســتكي را به بخش خصوصي،
صرفنظر از مليت ســرمايهگذاران با بهترين
شرايط قراردادي و مدلهاي متنوع بازگشت
سود سرمايهگذاري و اعطا از محل وجوه اداره
شده و اعطاي يارانه قرار دهد.
راستاد با تاكيد بر اينكه شرط سازمان اين
است كه سرمايهگذاران بتوانندترافيك دريايي
در بنادر شمالي را افزايش دهند ،اعالم كرد:
پيشرفت مناســبي را در بنادر شمالي كشور
داشتيم .در همين بندر اميرآباد توانستيم يك
بندر سنتي را به بندر نسل سوم تبديل كنيم؛
بندري كه در آن صنايع توليدي و ارزشافزوده
ايجاد ميشود.
وي خاطرنشــان كرد :يكي از دغدغههاي
سرمايهگذاران بحث ايجاد زيرساختهاست كه
متعهد ميشويم زير بنا در فضاي سرمايهگذاري

تامين كنيم.از سوي ديگر از دغدغههاي ديگر
سرمايهگذاران بحث تعرفههاست كه همواره
تاكيد داشــتيم تخفيفات تعرفهاي مناسب
براي صادرات و ترانزيت در دســتور كار قرار
دادهايم.
معاون وزير را هوشهرسازي ،اعالم كرد :اگر
شرايط به گونهاي شود كه يكي از طرفين با
ادامه قرارداد دچار زيان شــود و شرايطي به
وجــود آيد كه در قرارداد پيشبيني نشــده
بود و بحران ايجاد شــود ،قرارداد به صورتي
بازنگري ميشود كه شرايط براي طرفين به
ايدهآلهاي دو طرف بازگردد .ميتوانيم به نفع
سرمايهگذار اجارهبها را كاهش دهيم يا اينكه
مدت زمان بازگشت ســود سرمايهگذاري را
افزايش دهيم .تمام اين اقدامات براي بازنگري
قرارداد در شــرايط احتمالي پيشبيني شده
است .وي افزود :مهمترين پيشنهاد ما ايجاد
كنسرســيومي متشكل از شركتهاي بخش
خصوصي ايرانــي و خارجي بــراي افزايش
مبادالت تجاري در حوزه درياي خزر است و
معتقديم با وجود شركتهاي ساحلي بخش
خصوصــي دو طرف ميتوانيــم بهرهوري را
افزايش دهيم و در نهايت گلوگاهها را كاهش
دهيم .معاون وزير را هوشهرسازي تاكيد كرد:
ايجاد كنسرسيوم با حضور شركتهاي ساحلي
بخش خصوصي بين كشورها تكميل زنجيره
حملونقل سهولت مييابد.
وي با بيان اينكه در حملونقل كانتينر در
درياي خزر خأل بسيار بزرگي داريم افزود :در
حالي در جهان به اســتنثاي كاالي فله ساير
محمولهها توســط كانتينر جابهجا ميشود
و متاســفانه سهم حمل كاالي كانتينري در
درياي خزر براي كشورهاي اين منطقه تقريبا
ناچيز و نزديك به صفر است .براي شكلگيري
حملونقل كانتينري بايد چارچوب منطقهاي
وجود داشــته باشــد و اين نوع حملونقل
مزيت بســيار خوبي براي جابهجايي كاالي
غيرفله است.

هوانوردی

رييس كميسيون عمران مجلس ميگويد قرارداد ايراناير با
بوئينگودو شركتديگرهواپيماسازيبرايخريدهواپيماهاي
برجامي ايراد دارد و ما امكان دريافت غرامت از اين شركتها را
نداريم .به گزارش مهر ،در پي اعالم انصراف قطعي دو شركت
هواپيماساز بوئينگ و ايتيآر از واگذاري هواپيما به ايراناير و
نيز آينده مبهم قرارداد ايرباس ،شركت هواپيمايي جمهوري
اسالمي ايران (هما) نيز با آينده نهچندان روشني در صنعت
هوانوردي روبهرو است.
اين شركت از يك سو به دليل دست و پنجه نرم كردن
با مشكل بزرگ پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان هما و
از سوي ديگر با داشتن مشكل نيروي انساني مازاد ،با وجود
آنكه عنوان بزرگتريــن ايرالين ايراني و نيز ايرالين حامل
پرچم ( )Flag Careerرا با خود به يدك ميكشد ،امكان
تامين هزينههاي جاري و پرداخت بدهيهاي شركت را ندارد.
مديران ايراناير كه در ســال گذشته اعالم شد برخي از
هزينههاي خود را از طريق اســتقراض از ساير شركتها و
سازمانهاي تابعه وزارت راهوشهرسازي تامين كرده بودند،
بــا اين برنامهريزي كه بتوانند با در اختيار گرفتن كل ۲۰۰
فروند هواپيماي برجامي ،به سوددهي برسند ،برنامهاي ۱۰
ســاله براي در اختيار گرفتن عنوان ايرالين نخست منطقه
را پس از چند دهه طراحي كرده بودند كه به نظر ميرســد

آينده مبهم هما باكمبود ناوگان
اين برنامه با وجود تحريمهاي جديد دولت ترامپ ،به سراب
تبديل شده است.
در حال حاضر ايرباس تنها  ۳فروند از  ۱۰۰فروند و ايتيآر
 ۸فرونــد از  ۲۰فروند را تحويل دادهاند كه از مجموع ۲۰۰
فرونــد ايرباس ،بوئينگ وايتيآر ،تنها  ۱۱هواپيما از محل
 ۳۳۰ميليون دالر تسهيالت صندوق توسعه ملي را در اختيار
گرفتهايم و احتماال تحويل همه  ۱۸۹فروند ديگر به فراموشي
سپرده خواهد شد.
كارشناسان معتقدند هماكنون بهترين راه براي فرار هما از
وضعيت نابسامان اقتصادي موجود اين شركت ،توسعه ناوگان
آن و افزايــش ميزان درآمد ايراناير از محل باال بردن تعداد
مسافران و مشتريان شركت اســت كه بايد در دوره جديد
تحريمها عليه صنعت هوانوردي ايران ،روشهاي جايگزين
براي خريد هواپيماي نو از شركتهاي بزرگ هواپيماسازي
دنيا را در پيش گرفت.
د ايتيآر  ۶فروند ديگر را
  مشــاور وزير راه :شاي 
تحويل دهد
اگرچه اصغر فخريهكاشان مشاور وزير راهوشهرسازي در امور
بينالملل در گفتوگو با مهر از ابطال كامل مجوز قبلي اداره

كنترل دارايي خارجي وزارت خزانهداري آمريكا (اوفك) خبر
داده است ،اما اعالم كرد :مديران شركت هواپيماسازي ايتاليايي
ي ايتيآر به دنبال اخذ مجوز موردي براي تحويل ۶
ـ فرانسو 
ي ايتيآر  ۶۰۰-۷۲هستند.
فروند ديگر از هواپيماها 
 معاون اسبق سازمان هواپيمايي :بوئينگ خسارت
نميدهد
گفتني است پيش از اين نيز عليرضا منظري معاون اسبق
هوانوردي و امور بينالملل ســازمان هواپيمايي كشوري در
گفتوگو با مهر درباره امكان اخذ خسارت از بوئينگ اظهار
داشــت :بندي تحت عنوان «فورس ماژور» در قراردادهاي
تجاري رسمي بينالمللي درج ميشود كه البته هنوز اعالم
نشده است كه آيا در قرارداد هما و بوئينگ هم اين بند آمده
يــا نه؛ اما با فرض درج اين مــاده در قرارداد مذكور ،عنوان
ميدارد كه اگر اتفاقات غيرقابل پيشبيني اتفاق بيفتد ،اين
قرارداد خود به خود فســخ شده و ما امكان اخذ خسارت از
بوئينگ را نخواهيم داشت.
  رييس كميسيون عمران مجلس :قرارداد هما با
بوئينگ ايراد دارد
محمدرضــا رضاييكوچي رييس كميســيون عمران

مجلس شــوراي اسالمي در گفتوگو با مهر درباره امكان
اخذ خســارات وارده به ايراناير از سوي بوئينگ و ديگر
شركتهاي هواپيماسازي طرف قرارداد با ايراناير اظهار
داشــت :امكان دريافت غرامت از غولهاي هواپيماسازي
دنيا بستگي به نوع قراردادي كه ما با اين شركتها داريم،
دارد؛ بايد ديد در اين قرارداد چه ميزان تعهد براي طرف
مقابل ايجاد كردهايم.
وي افزود :بر اســاس اطالعاتي كه من از قرارداد دارم ،ما
هيچ تعهدي براي طرف مقابل ايجاد نكردهايم .در اين قرارداد
آمده اســت شركت بوئينگ هر زمان كه اراده كند ،ميتواند
قرارداد را فسخ كند.
نماينده مردم جهرم در مجلس به قرارداد ايراناير وايتيآر
اشاره و تصريح كرد :بر اساس اين قرارداد ،ما حتي براي تعمير
اساســي موتور هواپيمايي كه تحويل گرفتهايم و نيز تامين
قطعات آنها ،باز هم نياز به مجوز اوفك داريم و آمريكاييها
بايد تاييد كنند.
به گفتــه رضاييكوچي ،قرارداد ما بــا بوئينگ و ديگر
هواپيماســازان ايراد دارد و تعهــدات الزم را از طرف مقابل
نگرفتهايم ما حتي براي تامين قطعات هواپيماهايي كه تحويل
گرفتهايم هم مشكل داريم چه رسد به اينكه بخواهيم بابت
هواپيماهايي كه تحويل نگرفتهايم ،شكايت كنيم.

گزارش نمایندگان جهان صنعت از سراسر کشور
مازندران

نماينده وليفقيه در مازندران مطرح كرد

ضرورت حمايت از شهردار ساري

آيتاهلل طبرسي ،نماينده وليفقيه در
استان مازندران با قدرداني از زحمات شهردار
جوان ،فعال و پرتالش و نيز اعضاي شوراي
اسالمي شهر ساري ،تحول شهر در سالهاي
اخير را بسيار محسوس دانست و عنوان كرد:
حقيقتا مركز استان مازندران در سالهاي
گذشته بسيار منزوي بود و نامي در نقشه
كشور نداشت كه به لطف خدا و همت شهردار جوان و فعال و نيز حمايت اعضاي
شوراي اسالمي شهر با اجراي پروژههاي بزرگ عمراني و فرهنگي ،قدر و منزلت
ساري بهعنوان مركز استان باالتر رفته است .ايشان به تحقق باورهاي دستنيافتني
در ســايه تالش صادقانه اشاره كرد و افزود :خدماتي كه از آقاي عبوري به عنوان
شهردار ساري برخاست ،باورنكردنيها را باورپذير كرد و اين اتفاق محقق نشده مگر
در سايه تالش بيدريغ مجموعه مديريت شهري.
تهران

اصالح خطوط و شبكه آبرساني در شهر صالحيه

مدير امور آبفاي صالحيه اظهار داشت:
با عنايــت به مطالعات صــورت گرفته و
بررسيهاي بهعمل آمده ،عالوه بر قدمت
و فرسودگي بخشي از خطوط و شبكههاي
آبرساني در شهر صالحيه و همچنين عدم
مطابقت اين شبكه با جمعيت تحت پوشش
به لحاظ تراكم جمعيتي و ساخت و سازهاي
صورت گرفته جديد در اين مناطق ،لذا به منظور پيشگيري از پرت و هدرروي و
ارتقاي كمي و كيفي آب آشاميدني شهروندان و مشتركين محترم عمليات لولهگذاري
و اصالح شبكه در اين مناطق در دست انجام است.
اميد رســولي ضمن تشريح اين عمليات يادآور شد :بخشي از پروژه 2700
متري مذكور با اعتباري معادل شــش ميليــارد و  500ميليون ريال از محل
اعتبارات جاري در خيابانهاي شهيدان نقاوت ،غالمي و مهستانهاي  2 ،9و 1
جمعا به طول  700متر و با استفاده از لولههاي پلياتيلن سايز  100ميليمتري

در حال انجام است كه ضمن خارجسازي خطوط فرسوده و قديمي موجود از
مدار توزيع ،خطوط جديد جايگزين ميشود.

مدير امور آبفاي شهرستان قدس خبر داد

چاه شماره  ۲شهرك فرزان تجهيز و وارد مدار
بهرهبرداري شد

بهزاد رضواني ،مدير امور آبفاي شهرستان
قدس گفت :به منظور جبران كمبود و افت
فشار شبكه آبرساني بخشي از منطقه پيش
از فرا رسيدن روزهاي گرم و ايام اوج مصرف
عمليات بهسازي چاه شهرك فرزان آغاز شد.
او افزود :عمليات بهسازي شامل كفشكني،
شستوشــو و آزمايش پمپــاژ بود كه در
كوتاهترين زمان ممكن انجام شد .بهزاد رضواني اظهار داشت :اين چاه آب شرب به
تازگي تحويل شركت آبوفاضالب شده بود كه به دليل عدم آبدهي مناسب عمال
قابل بهرهبرداري نبود .مدير امور آبفاي شهرستان قدس ضمن اشاره به افزايش عمق
چاه از  ۱۳۰به  ۱۶۰متر تصريح كرد :با استحصال از چاه  ۱۸ليتر در ثانيه به ميزان
توليد آب شرب شهرستان افزوده شده است.
گيالن

ذخيره  440ميليون مترمكعبي سفيدرود

مهندس كاظم لطفي مديرعامل شركت
آب منطقــهاي گيالن در گفتوگو با خبر
ساعت  20شبكه باران صداوسيماي مركز
گيالن گفت :مرحله هفتم و آخر آبگذاري
از  22تيرماه ســالجاري آغاز و تا چهارم
مردادماه ادامه دارد .مديرعامل شركت آب
منطقهاي گيالن اظهار داشت :با توجه به
افزايش دما و نياز كشاورزان پاييندست مرحله هفتم و آخر آبگذاري با يك روز
افزايش نسبت به دورههاي قبل به  9روز افزايش يافت .وي ادامه داد :آبگذاري 170
هزار هكتار از اراضي شاليزارهاي استان كه تحت پوشش شبكه آبياري و زهكشي
سد سفيدرود هستند به پايان خواهد رسيد.
وي ضمن تشكر و قدرداني از همكاري و همياري كشاورزان گيالن و مجموعه

عوامل شركت بهرهبرداري از شبكههاي آبياري و زهكشي استان اظهار داشت كه
سال آبي موفقي را پشت سر گذاشتهايم .كاظم لطفي ذخيره سد مخزني سفيدرود
را  440ميليون مترمكعب عنوان كرد و يادآور شد كه تا پايان مرحله ششم آبگذاري
حدود يك ميليارد و  100ميليون مترمكعب آب از ســد سفيدرود جهت آبياري
شاليزارهاي استان رهاسازي شده است.

نماينده فومن و شفت:

تحوالت توسعهاي منطقه آزاد انزلي در سالهاي اخير
قابل تقدير است

حجتاالسالم محمدمهدي افتخاري نماينده مردم شهرهاي شفت و فومن در
مجلس شوراي اسالمي و عضو كميسيون
عمران مجلس با بيان اينكه كريدور تجاري
ايجاد شده از سوي منطقه آزاد انزلي فرصت
مناسبي جهت افزايش و جهش صادراتي به
كشورهاي منطقه است اظهار داشت :كريدور
جديد چين-قزاقستان -ايران كه با تالشها و
پيگيريهاي سازمان منطقه آزاد انزلي ايجاد
شده ميتواند با تكيه بر مزايا و معافيتهاي
قانوني اين منطقه و ساير زيرساختهاي ايجاد شده ميتواند نقش محوري در توسعه
همكاريهاي منطقهاي و افزايش ظرفيتهاي صادراتي به كشورهاي حاشيه درياي
خزر و قفقاز ايفا كند.
وي تعامل ميان نهادهاي اجرايي را ضامن توسعه استان گيالن اعالم كرد و با
تقدير از عملكرد رو به رشد منطقه آزاد انزلي و اداره كل بنادر و دريانوردي استان در
اين راستا تصريح كرد :يكي از نكات جالب توجه دوران مديريتي مسرور در منطقه
آزاد انزلي ،تغيير و تحوالت توسعهاي ،زيرساختي و سرمايهگذاري است كه در هر
بازديد از منطقه آزاد انزلي شاهد آن هستيم كه اين مهم قابل تقدير است.

ديدار مديرعامل آبفاي گيالن با مسووالن لنگرود

مديرعامل آبفاي گيالن با فرماندار ،نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي،
شهردار و شوراي شــهر لنگرود به منظور ساماندهي پروژههاي فاضالب شهر
لنگرود از محل اجراي تبصره  3ديدار كرد .در اين ديدار محسن حسيني رييس
هياتمديره و مديرعامل آبفاي گيالن با اشاره به اهميت اجراي پروژههاي عمراني
به منظور ارائه خدمات مطلوب به شــهروندان اظهار داشت :پروژهها به نحوي

برنامهريزي شده كه با كمترين هزينه بتوان سيستم فاضالب بهداشتي لنگرود
را به ايستگاه پمپاژ و از آنجا به سمت تصفيهخانه فاضالب انتقال داد.
وي بــا تاكيد بر لزوم برخورداري از مبالغ دريافتي تبصره  3در اجراي اين
پروژه ،خواستار همكاري شهرداري و شورا به منظور هزينهكرد مبالغ مذكور در
پروژه ساماندهي فاضالب لنگرود شد و خاطرنشان كرد :ليست پروژههاي قابل
اجرا در بخش فاضالب سنتي با هماهنگي بين شورا و مدير امور تهيه و اجرا و
گزارش سه ماهه هزينهكرد مبالغ تبصره  3به شورا ارائه خواهد شد.
چهارمحالوبختياري

مديركل روابطعمومي وزارت نيرو در شهركرد:

جلب اعتماد مردم رمز موفقيت روابطعموميهاست

مديركل روابطعمومي و اطالعرســاني وزارت نيرو در شهركرد مطرح كرد:
توجه به عاليق و جلب اعتماد مردم و مخاطبان ،رمز موفقيت روابطعموميها
در عرصه اطالعرساني است.
صديقه ببران در نشست مشترك مديران عامل و روابطعمومي صنعت آب
و برق اين استان با اشاره به رسالت مهم روابطعمومي در سازمانها گفت :توجه
به عاليق و جلب اعتماد مردم و مخاطبان رمز موفقيت روابطعموميها در عرصه
اطالعرساني و آگاهيبخشي است .وي در ادامه سخنان خود بر انعكاس اقدامات
و سياســتها به صورت منسجم و منظم به جامعه و افكار عمومي تاكيد كرد
و افزود :روابطعموميها بايد در حوزه اطالعرســاني در همه عرصهها ازجمله
فضاي مجازي حضور داشته باشند.

تمديد گواهينامه استاندارد مديريت انرژي شركت گاز
استان چهارمحالوبختياري

ذبيحاهلل بهاءلو رييس امور اداري و نماينده مديريت انرژي شركت گاز استان
چهارمحالوبختياري به نمايندگي از سيامك حيدري مدير عامل شركت گاز
استان چهارمحالوبختياري از تمديد گواهينامه سيستم مديريت انرژي براي
دومين سال متوالي برمبناي استاندارد  ISO :201150001خبر داد و گفت:
شركت گاز استان به عنوان يك شركت پيشرو در خدمات گازرساني و با اهتمام
به رعايت حقوق تمامي ذينفعان و با توجه به استراتژيهاي كالن تعريف شده
در سازمان ،ضمن دريافت گواهينامه استاندارد در خردادماه سال  ،95در سال
 96نيز موفق به تمديد گواهينامه طي مميزي مراقبتي نوبت اول شده است.

