اخبار

جهش تولید به خراسان جنوبی نرسید

پروژههای شرکت آب و فاضالب استان قزوین
افتتاح و به بهره برداری رسید

گروه شهرستانها :جمالیپور استاندار قزوین در آیین افتتاح پروژه تامین آب
آشامیدنی شهرهای بیدستان ،محمدیه ،مهرگان و شریفیه اظهار داشت :احداث
این گونه طرحها باعث ایجاد حس امید در دل مردم شریف میشود خصوصا در
شرایط فعلی که دشمنان نظام و انقالب به دنبال ایجاد نا امیدی و یاس میشوند.
داراب بیرنوندی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین ،در جریان افتتاح
این پروژه اظهار داشــت :عملیات اجرایی این طرح شامل :حفر و تجهیز ۳حلقه
چاه با ظرفیت  ۶۸لیتر در ثانیه و  ۲کیلومتر خط انتقال بوده اســت که برای آن
ت تا قسمتی از کمبود آب
اعتباری به مبلغ  ۱۲۵میلیارد ریال هزینه شــده اس 
مشترکین را در ایام پیک مصرف جبران نماید ،وی پیشبینی کرد با بهرهبرداری
از این پروژه ،آب شرب  ۲۰هزار نفر جبران شود.
پروژه تامین آب آشــامیدنی روستای چناسک شهرستان آبیک استان قزوین
نیز از دیگر افتتاحیههای شــرکت اب و فاضالب استان بود که داراب بیرنوندی
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین در این مراسم اظهار داشت :اجرای
پروژه مخــزن  ۵۰۰مترمکعبی و  ۱۳۰۰متر خط انتقال با همکاری ســازمان
بسیج ســازندگی استان صورت گرفته و برای آن اعتباری معادل هشت میلیارد
ریال هزینه شده است و هم اکنون یک هزار و  ۲۱۵نفر از اهالی چناسک از آب
آشامیدنی سالم و مطمئن برخوردار شده اند.وی ادامه داد :در حال حاضر نیز چند
پروژه آبرســانی روستایی که در مناطق صعب العبور بوده و هزینه باالی اجرایی
دارد و بخــش خصوصی نیز تمایلی به ســرمایهگذاری در آن ندارد با همکاری
بسیج سازندگی در حال اجرا داریم که بزودی به اتمام خواهد رسید.گفتنی است
شرکت آب و فاضالب استان قزوین تا پایان آذرماه سال جاری خدمات خود را به
 ۴۳۹هزار مشــترک در سطح استان ارائه داده و هم اکنون  ۱۰۰درصد جمعیت
شهری و حدود  ۹۰درصد جمعیت روستایی تحت پوشش این شرکت قرار دارند.
افتتاح پروژه تامین آب آشامیدنی همزمان دو روستای آقچه مزار و یوسفآباد از
توابع شهرستان بویین زهرا از دیگر پروژههای شرکت اب و فاضالب استان بود که
مهدی حسینخانی قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان قزوین در این مراسم
گفت :برای اجرای این طرح یک حلقه چاه عمیق به عمق  ۱۶۵متر ،خط انتقال
به طول هزار و  ۶۰۰متر و خرید برق و تجهیز و راهاندازی چاه صورت گرفته است.
وی افــزود :اجرای این پــروژه  ۱۵میلیارد ریال از محــل اعتبارهای کمیته
برنامهریزی هزینه داشــته و به واســطه آن  ۸۲۴نفر از اهالی دو روستا از نعمت
آب سالم و بهداشتی برخوردار شدند .افتتاح پروژه مخزن زمینی مجتمع آبرسانی
روستایی قشالق مرانلو در شهرستان بویین زهرا ازدیگر پروژههای افتتاح شده در
شهرستان بویین زهرا بود که امیر طاهرخانی مدیر امور آب و فاضالب شهرستان
بویین زهرا در زمینه افتتاح پروژه مخزن زمینی مجتمع آبرسانی روستایی قشالق
گفت :مجتمع یاد شــده شــامل دو روســتا بوده و تعداد  ۲۴۳مشترک از این
تاسیسات بهره مند هستندو مخزن زمینی مذکور  ۳۰۰مترمکعبی بوده و دارای
ایستگاه پمپاژ میباشــد و برای این پروژه اعتباری معادل  ۸۰۰۰میلیون ریال
هزینه شده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان قزوین در مراسم افتتاح اولین طرح
ارتقای کیفی آب آشامیدنی روستایی کشــور با روش اکسیداسیون – انعقاد –
ته نشــینی و نیز مخزن  ۵۰۰متر مکعبی آب آشــامیدنی روستای شهید آباد از
توابع شهرســتان آوج با اعتبار  ۳۰میلیارد ریال افــزود :پروژه ارتقای کیفی آب
آشــامیدنی روستای یاد شــده یکی از مطالبات دیرین مردم این منطقه بود که
خوشــبختانه یک سال پس از کلنگ زنی به بهرهبرداری رسید .داراب بیرنوندی
تصریح کرد :برای این پروژه سه و نیم کیلومتر نیز شبکه و خط انتقال اجرا شده
و در حال حاضر یک هزار و  ۴۲۰نفر از اهالی روســتای شــهیدآباد از نعمت آب
آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدهاند .وی اظهار داشت :هم اکنون ۱۰۰
درصد جمعیت شهری و  ۸۶درصد جمعیت روستایی ،تحت پوشش شرکت آب
و فاضالب هســتند که باالتر از میانگینهای کشوری است و امیدواریم که روند
این خدمات ادامه یابد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد که با
وجود محدودیتهای مالی و تحریمی دولت ،در دهه فجر امســال چهار طرح در
ســطح استان قزوین با مجموع اعتبار  ۱۷۴میلیارد به بهرهبرداری رسیده است.
علی فرخزاد معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین در افتتاح دو پروژه
دیگر این شرکت که شــامل :طرح ارائه خدمات به مشترکین روستایی در اداره
آبفای شــهر آبگرم (پس از یکپارچه سازی شرکتهای آبفای شهری و روستایی)
و نیز ارتقای کیفی آب آشامیدنی روستای دشتک شهرستان آوج استان قزوین
بود اظهار داشت :خوشــبختانه با وجود محدودیتهای مالی و تحریمی کشور،
کارهای زیربنایی مهمی در حوزه آب و فاضالب اســتان انجام شــده و در حال
انجام است.نصرت اله علیرضایی فرماندار شهرستان آوج نیز در این مراسم گفت:
در بخش کنترل کیفی و نیز توسعه شبکههای انتقال ،توزیع و احداث مخزنهای
ذخیره آب آشــامیدنی اقدامهای مطلوبی در حوزه این شهرستان صورت گرفته
که رضایت مردم را در پی داشــته اســت.قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان
قزوین نیز در ادامه این مراسم ضمن ارائه گزارشی گفت :با اجرای یکپارچه سازی
شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی ،ارائه خدمات به روستاییان از هشت
مرکز به  ۲۸مرکز ارتقا پیدا کرده که تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و کاهش
ترددها ،هزینهها و … را برای مردم به دنبال داشته است.
مهدی حســینخانی اضافه کرد :با افتتــاح اولین مرکز ارائه خدمات یکپارچه
استان در شهر آبگرم ،اهالی  ۲۷روستا خدمات خود را از این مرکز دریافت کرده
و  ۳۷روستا نیز از مرکز آوج دریافت میکنند.وی در خصوص پروژه ارتقای کیفی
آب روســتای دشتک نیز تصریح کرد :برای اجرای این طرح حفر یک حلقه چاه
و تجهیــز ۳/۵ ،کیلومتر خط انتقال و خریــد برق با اعتباری معادل  ۱۹میلیارد
ریال صورت گرفته و  ۱۴۰۰نفر از اهالی روســتا از نعمت آب ســالم و با کیفیت
برخوردار شدند.

تکرار تراژدی تشنگی در کویر
مدیرعامــل شــرکت آب
منطقهای خراسان جنوبی گفت:
در سال جاری  ۳۰.۶۲درصد از
مخازن سدهای خراسان جنوبی
آب ذخیره دارند.احمد قندهاری
در گفتوگو با مهر با اشــاره به
وجود هشــت ســد مخزنی در
سطح استان بیان کرد :در حال
حاضر  ۳۰.۶۲درصد از مخازن ســدهای خراسان جنوبی آب ذخیره دارند.وی با
بیان اینکه در ســد رزه از  ۲۴.۱۶میلیون متر مکعب ظرفیت ۷.۵۰ ،میلیون متر
مکعب آب دارد ،اظهار کرد ۳۱.۰۴ :درصد از ظرفیت ســد پر اســت.قندهاری با
بیان اینکه حجم سد نهرین در تراز نرمال  ۴.۸۶میلیون متر مکعب است ،افزود:
در حــال حاضر این مخزن  ۲.۲۷میلیون متر مکعــب آب دارد و این میزان در
مدت مشابه سال گذشته  ۲.۳۱میلیون متر مکعب بوده است.مدیرعامل شرکت
آب منطقهای خراســان جنوبی اظهار کرد :حجم فعلی سد دره بید طبس ۲.۱۷
میلیون متر مکعب بوده که در مدت مشــابه ســال گذشــته  ۳.۱۰میلیون متر
مکعب بوده اســت.قندهاری حجم کل مخزن سد فرخی قائنات در تراز نرمال را
 ۸.۸۳میلیون متر مکعب دانســت و افزود :حجم فعلی مخزن  ۲.۳۹میلیون متر
مکعب اســت.وی با بیان اینکه از ظرفیت  ۴.۱۳میلیون متر مکعب ســد شهید
پارسا ســرایان ۰.۸۷ ،میلیون متر مکعب آب دارد ،گفت :همچنین  ۲.۴۶درصد
سد کریت طبس پر است.مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی اظهار
کرد :حجم فعلی مخزن حاجی آباد زیرکوه  ۰.۷۸میلیون متر مکعب بوده است.

تخریب خلیج فارس توسط نفتیها

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به تخریب محیط
زیســت خلیج فارس و عسلویه توسط شــرکتهای نفتی ،بر لزوم جلوگیری از
دریاخــواری تاکید کرد.به گزارش خبرنگار مهر ،ابراهیم رضایی صبح دوشــنبه
در تذکــری کتبی خطاب به بیژن زنگنه وزیر نفت اظهار داشــت :اخیرا ً برخی
شــرکتهای نفتی مستقر در پارس جنوبی برای احداث مراکز تفریحی اقدام به
خشککردن دریا و شمعکوبی در آن و تخریب اکوسیستم آبزیان کردهاند.عضو
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
الزم اســت که در اســرع وقت از اینگونه اقدامات که مصداق دریاخواری بوده
و موجب تخریب محیط زیست و آســیب رساندن به خلیج فارس و شهرستان
عسلویه میشود ،جلوگیری شــود.رضایی بیان کرد :توسعه یکجانبه ،نامتوازن
و بیضابطه پارس جنوبی به اندازه کافی در ســه دهه گذشته طبیعت و محیط
زیست استان بوشهر و خلیج فارس را ویران کرده است.نماینده مردم دشتستان
در مجلس شورای اسالمی خواستار پرهیز از تخریب خلیج فارس شد و بیان کرد:
دیگر جایی برای تخریب جدیدتر نمانده است.

علیرغم تاکیدات رهبری بر اقتصاد مقاومتی و نامگذاری
ســال جاری به جهش تولید ،رشــد مثبتــی در واحدهای
تولیدی خراسان جنوبی رخ نداده و تعداد زیادی از کارخانهها
به انبار تبدیل شدهاند .به گزارش مهر،علی رغم اینکه رهبری
سال جاری را به عنوان سال «جهش تولید» اعالم کردهاند،
خراســان جنوبی در زمینه بهبود تولید و گسترش صنایع و
تولیدات دچار ضعف جدی بــوده و گزارشهای داخلی به
برخــی ضعفهای موجود در حوزه دســتگاههای اجرایی و
بانکها اشــاره میکند.امروزه بسیاری از واحدهای تولیدی
در شهرک صنعتی بیرجند به ســکوتی سرد فرو رفته و از
شــکوه و هیاهوی کارگرانش تنها نــام واحد را به ارث برده
است .برای مصداق این گفتهها کافی است تا یک بار سری
به شــهرک صنعتی بیرجند بزنیم تا از شرایط فعلی تولید
آگاه شــویم .برخی از واحدها غبار چند ساله به خود گرفته
و برخی هم آخرین نفس شــأن را شمارش میکنند.شرایط
فعلی در حالی است که متولیان امر صنعت آماری از وضعیت
واحدهــای تولیــدی ارائه نمیدهند و خبرنــگاران را برای
دریافت اطالعات بین یکدیگر پاسکاری میکنند .در حالی
که شاید شفاف سازیها میتوانست غربت شهرک صنعتی
بیرجند با هیاهوی کارگران بشکند .گزارشها حاکی از این
است که آمارهای بخش دولتی از وضعیت اعطای تسهیالت،
صادرات استان و فعالیت واحدها کام ً
ال متمایز با گفتههای
بخش خصوصی که متولی اصلی تولید هستند ،است.بخش
خصوصی معتقد است که تسهیالت حمایتی دولت در سال
جاری نه تنها محدود بوده بلکه تنها به واحدهای بزرگ اعطا
شده و از سوی دیگر مسئوالن بخش دولتی از پرداخت ۸۵۰
میلیارد تومان تســهیالت به هــزار و  ۶۰۰واحد را گزارش
میدهــد که بنا به گفته فعاالن اقتصادی ارائه این آمارهای
اشــتباه و جلوه دادن وضعیت مطلوب ،دردی مضاعف برای
این قشر است.مهدی پارسا ،مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتی خراسانجنوبی چندی پیش به خبرنگار مهر گفت:
تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی بیرجند
از حدود یک دهه قبل و از فاز اول هدفمندی یارانهها شروع
شد.وی بیان کرد :بعد از فاز اول هدفمندی یارانهها و افزایش
قیمت حاملهای انرژی برخی از این واحدها امکان بازسازی،
نوســازی و به روز شدن را نداشتند و کم کم طی این چند
سال تعطیل شدند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند در گفت
و گو با مهر در پاســخ به این سوال که در سال جهش تولید
چه میزان افزایش تولید در واحدهای اســتان داشــتهایم،
گفت :امســال هیچ تغییر مثبتی در راستای جهش تولید
در واحدهای اســتان نداشتهایم و در مسئوالن استانی هیچ
انگیزهای برای تغییر شرایط وجود ندارد.محمد علی رمضانی
با بیان اینکه در ســال جاری تسهیالتی به واحدها پرداخت
نشــده است ،اظهار کرد :از چند ســال گذشته تاکنون ۲۰
واحد تولیدی به چرخه فعالیت برگشــته و  ۲۰واحد دیگر
تعطیل شــده اســت .وی اظهار کرد :در خراسان جنوبی،
برخی مســئوالن تمام امکانات اســتان را برای یک واحد
تولیدی بســیج کرده و ســهم صنعتگران خرد و کوچک و
متوســط ضایع شده اســت.رمضانی با اشــاره به وضعیت
شهرک صنعتی بیرجند بیان کرد :در حال حاضر  ۵۰درصد
واحدها در شــهرک صنعتی بیرجند به طور کامل تعطیل

تبـدیل کارخانههـا به انبـار

هستند.وی با بیان اینکه این واحدهای تعطیل شده توسط
شرکتهایی از سایر نقاط ایران خریداری شده که به عنوان
انبار از آن استفاده میکنند ،افزود :این امر نشان میدهد که
در خراســان جنوبی بازار مصرف وجود دارد اما نمیتوانیم
مایحتاج خودمان را تولید کنیم .رئیس کمیســیون صنعت
اتــاق بازرگانی بیرجند ادامه داد :علی رغم نیاز مردم به این
تولیدات ،صنعتگران توان تولید ندارند چراکه موانعی زیادی
پیش روی فعاالن اقتصادی اســت.وی با بیان اینکه فراتر از
قانون عمل کردن مسئوالن استانی یکی از موانع بزرگ پیش
رو است ،اظهار کرد :برخی قانونها در دیگر نقاط به گونهای
اجرایی میشود که صنعتگر توان کار و فعالیت داشته باشد
اما همان قانون در خراســان جنوبی مانع بــوده و تولید را
نابــود میکند .رمضانی افزود :اگر این قانون کشــوری بوده
و مشــکالت اقتصادی در کل کشور وجود دارد چرا در یک
نقطــه میتوان به تولید پرداخت و در یک نقطه مانع ایجاد
میشود؟وی ادامه داد :دیگر شرکتها ،کارخانههای خراسان
جنوبی را به اندازهای بکر و پر ســود دیدهاند که برای توزیع
محصوالتشان در استان سرمایهگذاری ثابت کردهاند.
رمضانی بــا بیان اینکــه از متولیان خواســتاریم برای
صنعتگران مانع تراشی نکنند ،اظهار کرد :فعاالن اقتصادی
در خراســان جنوبی دلســوزی ندارند چراکه مسئوالن به
حرف خودشــان پایبند نیســتند.رئیس کمیسیون صنعت
اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد :نتیجه بدقولی مسئوالن به
جایی میرســد که دیگر استانها حدود شش هزار واحد را
اداره میکنند اما خراســان جنوبی نمیتواند به  ۵۰۰واحد
رسیدگی کند.وی با طرح این سوال که چرا مسئوالن آماری
غلــط ارائه و خالف واقعیت را گــزارش میدهند ،گفت :از
استاندار خواستاریم شخصی امین را بین صنعتگران بفرستد
تا صحت حرفهای مسئول اقتصادی با حرف دل صنعتگران
را مطابقت دهد .رمضانی با اشــاره به مرزی بودن خراسان
جنوبی بیان کرد :افغانســتان و پاکستان میتوانند بهترین
بازار را از محصوالت اســتان داشته باشند اما به دلیل عدم
حمایت و مانع تراشــی موفق نبودهایم.وی با تاکید بر اینکه

در خراسان جنوبی هیچ انگیزهای برای حل مشکالت صنعت
و صنعتگر وجود ندارد ،افزود :وضعیت فعاالن اقتصادی روز
به روز بدتر میشود.
رمضانی در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه چه میزان از
آمارهای صادراتی از ماهیرود و گمرک سهم تولیدات داخل
استان است ،افزود :برخی از صادرات مربوط به داخل استان
و برخی هم مربوط به خارج استان است.وی با بیان اینکه در
برخی کاالها برگ گمرکی در گمرک دیگر استانها پلمب
و از خراســان جنوبی صادر میشود ،افزود :در برخی کاالها
هم بار از دیگر اســتانها وارد و در گمرک خراسان جنوبی
پلمب میشود.رمضانی بیان کرد :آمار مسئوالن از صادرات
استان صرفاً تولیدات داخل استان نیست بلکه کاالی مربوطه
در گمرک خراسان جنوبی پلمب و اظهار نامه از این استان
صادر شــده است .وی در پاسخ به گفته خبرنگار مهر مبنی
بر اینکه با این حساب سهم خراسان جنوبی از آمار صادرات
خیلی ناچیز است ،گفت :سهم صادرات استان تنها سیمان،
قیر و ایزوگام است.رمضانی بیان کرد :برخی با هدف مطلوب
نشــان دادن وضعیت ،آماری غلط ارائه میدهند در صورتی
که در واقعیت شرایط دیگری موجود است.رئیس کمیسیون
صنعت اتــاق بازرگانی بیرجند با انتقــاد از عملکرد برخی
رسانههای ملی بیان کرد :سوال داریم چرا مشکالت فعاالن را
مطرح نمیکنند؟ مدیرکل گمرک خراسان جنوبی در گفت
و گو با مهر با اشاره به عملکرد  ۱۰ماهه سال جاری در حوزه
صادرات بیان کــرد :کل کاالی صادراتی خروجی از طریق
گمرکات اســتان در سال  ۹۹از نظر ارزشی  ۶۱۹میلیون و
 ۲۲هــزار و  ۵۲۷دالر و از نظر وزنی دو میلیون و  ۸۴۸هزار
 ۵۰تن بوده است.حســن رحیمیزاده ادامه داد :این میزان
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش  ۶۸درصد
و از لحاظ وزن  ۳۰درصد افزایش داشــته است.وی با اشاره
به صادرات قطعی از گمــرکات بیرجند ،ماهیرود و گمرک
مســتقر در بازارچه مرزی ماهیرود ،گفت :از ابتدای امسال
تعداد چهار هــزار و  ۴۶۲فقره اظهارنامه صادراتی به ارزش
 ۱۰۲میلیون و  ۴۶۷هــزار و  ۳۹۵دالر به وزن بالغ بر یک

میلیون و  ۲۹۲هزار و  ۸۸تن تشکیل شده است.رحیمیزاده
ادامه داد :این میزان که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از
نظر تعداد اظهارنامه  ۳۹درصد ،از نظر ارزش  ۳۲درصد و از
نظر وزن  ۱۴درصد افزایش داشته است.وی بیان کرد :صیفی
جات ،سیمان ،روغن سوخت تقطیری ،هیدروکربن حاصل
از بازیافت خاکهای مستعمل رنگ بر ،هیدروکربن سبک،
کاشی و ســرامیک ،گازوئیل ،نخود آبگوشتی ،نمک و تخم
مرغ خوراکی عمده اقالم صادرات قطعی گمرک بوده است.
رحیمیزاده با اشاره به صادرات ماده  ۱۱۶شامل کاالهای
اظهار شــده در سایر گمرکات کشــور ،خروجی از گمرک
ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچههای مرزی استان بیان
کرد :در  ۱۰ماهه سال جاری  ۱۴هزار و  ۲۶۰فقره به ارزش
 ۵۱۶میلیــون و  ۵۵۵هزار و  ۱۳۲دالر به وزن بیش از یک
میلیون و  ۵۵۵هزار و  ۹۶۲تن صادر شــده است.مدیرکل
گمرکات خراســان جنوبی بیان کرد :این میزان نســبت به
مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد پروانه  ۴۰درصد ،از نظر
ارزش  ۷۸درصــد و از نظر وزن  ۴۷درصد افزایش داشــته
است.وی ادامه داد :عمده اقالم خروجی موضوع  ۱۱۶شامل
مشــتقات نفتی ،کود ،پروفیل ،شیشه ،ایزوگام و غیره بوده
اســت.رحیمیزاده بیان کرد :در  ۱۰ماهه امسال تعداد پنج
هزار و  ۲۳۱دســتگاه کامیون به وزن  ۱۶۱هزار و  ۲۱۲تن
به کشور افغانستان ترانزیت شده است.وی افزود :این کاالها
شــامل گردو آرکا ،کود اوره ،پنل خورشــیدی ،آرد گندم،
موتورسیکلت ،روغن خوراکی ،سیگار ،کود شیمیایی ،شکر
و روغن موتور بوده که از کشور اندونزی ،چین ،ترکمنستان،
هندوستان ،امارات ،روسیه و ترکیه از طریق گمرک ماهیرود
به کشور افغانستان ترانزیت شــده است.رحیمیزاده اظهار
کرد :این میزان نســبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر
تعداد کامیون  ۹۲۴درصــد و از نظر وزن هزار و  ۸۷درصد
افزایش داشته است.
رئیس ســازمان صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبی
در گفتگو با مهر با اشاره به تسهیالت پرداختی به واحدهای
تولیدی بیان کرد :از ابتدای سال جاری تاکنون  ۸۵۰میلیارد
تومان تسهیالت به هزار و  ۶۰۰واحد تولیدی پرداخت شده
اســت .عباس جرجانی ادامه داد :از این میزان  ۶۹۴میلیارد
و  ۵۷۳میلیون تومان به صورت مســتقیم توســط بانکها
پرداخت شده است.وی افزود :همچنین  ۲۱میلیارد و ۷۹۵
میلیون تومان تسهیالت رونق تولید در اختیار واحدها قرار
گرفته است.جرجانی اظهار کرد ۱۳۳ :میلیارد و  ۹۲۲میلیون
تومان هم از طریق تبصره  ۱۸در ســال جاری به واحدهای
تولیدی اعطا شــده است.بنا به گفته رئیس سازمان صنعت
معدن و تجارت خراسان جنوبی در سال جاری  ۲۰واحد به
چرخه تولید بازگشتهاند.آنچه مسلم است تقویت کارگاههای
کوچــک و حمایت دولت و بهویژه بانکها میتواند عالوه بر
رونق تولید باعث ایجاد اشتغال و طبعاً رونق بازار اقتصادی
شود .براســاس شواهد و گفتهها چیزی که چند سال اخیر
اقتصاد خراســان جنوبی را با شــوک روبرو ساخت ،فقدان
همبستگی است که میطلبد مورد توجه ویژه قرار گیرد.در
شــرایطی که مسئوالن حاضر به ارائه برخی آمارها و شفاف
سازیها نمیشوند چگونه میتوان انتظار داشت که فعاالن
اقتصادی نسبت به عملکرد آنها دلخوش کرده و سرمایه شأن
را در راستای کمک به تولید به کار گیرند.

توسعه و نوسازی خطوط و شبکههای آبرسانی در سطح استان بوشهر

گروه شهرستانها :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به
اجرای طرحهای آبرسانی با صرف اعتبار بالغ بر ۱۰۰۰میلیارد ریال اظهارداشت:
در راستای خدمترسانی مطلوب به مشترکین در سالجاری ۱۰۰۰میلیارد ریال
دراجرای طرحهای آبرســانی استان سرمایهگذاری شده است که از مجموع این
اعتبارات  ۵۳درصد درحوزه شــهری واز محل اعتبارات ملی واســتانی ونیز ۳۶
درصد درحوزه روستایی و ازمحل اعتبار حوزه استانی ،بند الف تبصره ،۶مناطق
محروم سفرریاســت جمهــوری ومنابع داخلی وملی تاکنــون تخصیص یافته
است.به گزارش روابط عمومی شــرکت آب وفاضالب استان بوشهر ،وی افزود:
هزینههای جاری از محل درآمدهای شرکت و هزینههای توسعهای و سرمایهای
از محل اعتبارات عمرانی ملی و استانی تأمین میشود.
حمزهپور اجرای  ۶۰کیلومتر توسعه شبکه آبرسانی را مورد اشاره قرار داد و
تصریح کرد :هرساله طبق برنامه وباتوجه به توسعه شهرها وروستاها ودرنتیجه
افزایش تقاضا عملیات توســعه شبکه مســتمرا انجام میگردد که امسال عالوه
توسعه شبکه آبرسانی ،بیش از  ۴۵کیلومتر شبکههای فرسوده نیزنوسازی شده
است.وی ،از اجرای ۲۰کیلومتر خط انتقال آب خبر داد و بیان کرد :در این راستا

رونمایی از  ۲۰دستگاه اتوبوس خریداریشده
هفته آینده در کرمان

گروه شهرســتانها :معاون حملونقل و امور زیربنایی شــهردار کرمان ،از
رونمایی از  ۲۰دستگاه اتوبوس خریداریشده به ارزش تقریبی  ۶۳میلیارد تومان،
در قالب پویش «افتتاح» شــهرداری کرمان با شعار «هر هفته یک افتتاح» ،در
هفته اینده خبر داد .مهدی نیکویی با اشــاره به اینکه برای خرید  20دستگاه
اتوبوس جدید ۶۳ ،میلیارد تومان هزینه شــده است ،افزود :با توجه به افزایش
قیمتها ،ارزش ریالی این تعداد اتوبوس در حال حاضر بیش از  63میلیارد تومان
است .وی یادآور شد :سال گذشته نیز پنج دستگاه اتوبوس مگاترانس ،خریداری
و به ناوگان حملونقل عمومی شهر کرمان اضافه شد که این اتوبوسها ظرفیت
بیشتری در جابهجایی مسافر دارند.
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی
وساختمانهای فاقد سندرسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابررای شماره 1399/10/20- 139960318003007560
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد تقی رضازاده نوگورابی فرزند شعبان به شماره ملی  2668009197نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین مشــتمل براعیانات (سوئیت و االچیق) به مساحت  1152/50مترمربع به شماره پالک  1929فرعی مفروز و مجزی شده
ازپالک شماره 38متصل بهم فرعی از  72اصلی واقع درجهودبجار بخش24گیالن به نشانی  :جهودبجار -خ ایت اله کاشانی از مالکیت
رسمی شعبان رضازاده محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
ک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
مدت ی 
وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 1052 .مالف
تاریخ انتشارنوبت اول99/11/21 :
تاریخ انتشارنوبت دوم99/12/5 :
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فومن  -حسن عباسزاده
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره  139960318012003143مورخه  1399/11/4هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مهرداد قویدل مقدم
عثماوندانی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه  1صادره از شفت در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  29/28مترمربع با کاربری تجاری
پالک فرعی  2551فرعی مجزی شده از پالک  117واقع درقصبه شفت سنگ اصلی 21بخش 21گیالن خریداری ازمالکیت رسمی
علی نقی ذرعی فروش (زارع صاحب نسق) محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود ،اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراض داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواســت وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام
خواهد شد 1054 .مالف
تاریخ انتشارنوبت اول1399/11/21 :
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شفت -ایرج حیدرپور
تاریخ انتشارنوبت دوم1399/12/5 :
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررای شماره 139960318012002629مورخه  1399/09/10هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی صالح اکبری فرزندجعفر شماره شناسنامه 12
صادره از بســتانآباد درازششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریکباب خانه و محوطه به مساحت  220،36مترمربع با کاربری مسکونی پالک 721
فرعی مجزی شــده از پالک  57واقع دراحمدســرگوراب شهرســتان شفت ســنگ اصلی 24بخش 21گیالن خریداری ازمالکیت رسمی ابوالقاسم
فقیراحمدسرایی(زارع صاحب نسق) محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود ،اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض و یاعدم ارائه گواهی تقدیم
دادخواست وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد 1056 .مالف

تاریخ انتشارنوبت اول1399/11/21 :
تاریخ انتشارنوبت دوم1399/12/5 :

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شفت -ایرج حیدرپور

 ۷کیلومتر خط انتقال آب نوسازی شــده است.وی ،از اجرای ۲۰کیلومتر خط
انتقال آب خبر داد و بیان کرد :در این راستا  ۷کیلومتر خط انتقال آب نوسازی
شــده است.وی تصریح کرد :امســال به منظور افزایش تولید وتامین آب شرب
ن بر ۲۰۰میلیارد ریال حفر,کفشکنی
مشترکین  ۳۷حلقه چاه با اعتباری افزو 
و تجهیز شــده اســت که امیدواریم باحفراین چاهها پاسخگوی نیاز روز افزون
مشترکین به این مایه حیاتی باشیم.
مزهپور گفت :همچنین درجهت ارتقای خدمت رســانی آب آشــامیدنی به
مشترکین  ۷۳ایستگاه پمپاژ آب استان بوشهربهسازی شد ه است.وی گفت :به

منظور توزیع عادالنه آب،تعیین میزان دقیق آب آشــامیدنی آب این روستاها و
برای ساماندهی و پیشــگیری و جمعآوری موارد هدررفت و مصارف غیرمجاز
آب ،در ورودی  ۵۰روســتا کنتور نصب شده اســت .وی با اشاره به توزیع آب
ســیار به نقاط بحرانی خاطرنشان کرد :امســال  ۶هزار سرویس آب تانکری با
حجم  ۶۰هزار مترمکعب در نقاط بحرانی و کمآب اســتان توزیع شــده است.
وی با تاکید بر توجه به مصرف بهینه آب و صرفهجویی در همه عرصهها اظهار
داشــت :صرفه جویی در مصرف آب ،ضرورتی اجتنابناپذیر برای جلوگیری از
بحران محسوب میشود.

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحلهای
(نوبت اول)

با توجه به اينكه شــهرداري آباد در نظر دارد به اســتناد به ابالغهای شماره  498404مورخه  1399/09/22و  414001مورخه  1399/08/05سازمان مدیریت و برنامه
ریزی ،پروژه ذيل را به پيمانكاران واجد صالحيت و داراي شــرايط مربوطه از ســازمانهاي ذيربط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نمايد ،لذا از
كليه پيمانكاران واجد صالحيت كه داراي گواهينامه صالحيت در رشته راه و باند و ابنیه هستند دعوت ميگردد مطابق جدول زمانبندي ذيل به سامانه مذکور به آدرس
 www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمائید .الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مبلغ برآورد اوليه

مدت

قرارداد

خريد اسناد

 1ماه

1399/12/09

1399/12/16

 2ماه

1399/12/09

1399/12/16

رد يف

6

شهرستانها

سهشنبه  5اسفند  11 -1 399رجب  23 - 1442فوریه  - 2021سال بیستم  -شماره 5380

موضوع

1

تکمیل آسفالت پروژه تعریض و
بهسازی بلوار ورودی آباد

2/685/527/044

تکمیل پروژه بهسازی و مرمت
یادمان شهدای گمنام شهر آباد

3/809/426/285

2

( به ريال)

زمان شروع

توضيحات:
 -1الزم بذکر اســت اسناد پاکتهای پیشــنهاد (ب) و (ج) دارای امضا الکترونیکی مورد
پذیرش اســت .در جلســه بازگشایی پاکتهای (ب) و (ج) ،اســناد فیزیکی (کاغذی) و اسناد
فاقد امضا الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیســت و پاکتها بازگشایی
نمیگردد.
 -2پاكتهاي مناقصه در ساعت /8هشت صبح مورخ درج شده در جدول گشوده ميشود.
 -3هزینه دریافت اســناد مبلغ  1/200/000ریال میباشــد که باید به حســاب شــماره
 5585089103571002نزد پست بانک بنام شهرداری آباد واریز و فیش واریزی بهمراه مدارک
دیگر در سامانه بارگذاری گردد .در صورت عدم واریز ،پاکت بازگشایی نمیگردد.
 -4تضمين شركت در مناقصه ميبايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا ضمانت نامه صادر
شده از مؤسسات غير بانكي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي ارائه گردد.
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابررای شماره 1399/10/12-139960318003007661

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن
تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی خانم فرزانه لطفی گســکرئی فرزند حبیب به شــماره ملی  2668100364نسبت به
ششــدانگ زمین مشتمل بربنای احداثی (انبار) به مســاحت  296/50مترمربع به شماره پالک  99فرعی مفروز و مجزی
شده ازپالک شماره  1فرعی از  92اصلی واقع در شیرذیل بخش24گیالن از مالکیت رسمی احمد اسکندری خلیل سرائی
محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس
از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت
انقضای مدت مذکور وعدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 1155 .مالف
تاریخ انتشارنوبت اول99/12/5 :
تاریخ انتشارنوبت دوم99/12/19:

حسن عباسزاده  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فومن

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابررای شماره 1399/10/27 – 139960318003007806

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی
فومن تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی خانم ســعیده عینی فرزند نبی اله به شــماره ملی  4284237969نسبت به
ششــدانگ زمین مشتمل برخانه در حال احداث و محوطه به مساحت  500مترمربع به شماره پالک  122فرعی مفروز
و مجزی شــده ازپالک شماره  28فرعی از 28اصلی واقع درللکام بخش24گیالن از مالکیت رسمی عبدالحسین علیزاده
محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم
وپس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تسلیم اعتراض دادخواســت خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 1164 .مالف
تاریخ انتشارنوبت اول99/12/5 :
تاریخ انتشارنوبت دوم99/12/19 :

حسن عباسزاده  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فومن

آخرين مهلت
خريد اسناد

آخرين مهلت

تاريخ بازگشايي

حداقل رتبه

مبلغ تضمين

1399/12/28

1400/01/07

 5راه و باند

134/276/352

1399/12/28

1400/01/07

 5ابنیه

190/450/000

تحويل پاكات

پاكتها

مورد نياز

شركت در مناقصه

 -5هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -6مدت اعتبار پيشنهادها /3سه ماه از تاريخ پيشنهاد قیمت ميباشد.
 -7شــهرداري در رد يك يا تمام پيشــنهادها مختار است در اين صورت سپردهها مسترد
خواهد شد.
 -8ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
 -9محل دریافت و تحویل اسناد سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) میباشد.
 -10اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه:
آدرس :شهرستان تنگستان – شهرداری آباد –تلفن077-35241837 :
اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحــل عضویت در ســامانه :مرکز تماس:
 021-41934دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهرآباد
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره 1399/11/11 -139960318003007967

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی
فومن تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی مرتضی شجاع سطالنی فرزند عسگر به شماره ملی  6925524826نسبت به
ششدانگ خانه و محوطه و انباری به مساحت  417/65مترمربع به شماره پالک  141فرعی مفروز و مجزی شده ازپالک
شماره  1فرعی از  14اصلی واقع در سیاهکش بخش  24گیالن از مالکیت رسمی عزیزسوخته کوئی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد 1149 .مالف
تاریخ انتشارنوبت اول99/12/5:
تاریخ انتشارنوبت دوم99/12/19:

حسن عباسزاده  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فومن

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابررای شماره 1399/09/18-139960318003006668

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ابوطالب فتحی ازبری فرزند محمد به شــماره ملی  2669716148نسبت به
ششدانگ خانه و محوطه به مساحت  1378/50مترمربع به شماره پالک 61فرعی مفروز و مجزی شده ازپالک شماره 3
فرعی از  24اصلی واقع درشپول کنار بخش24گیالن از مالکیت رسمی محمد فتحی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره
تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 1151 .مالف
تاریخ انتشارنوبت اول99/12/5 :
تاریخ انتشارنوبت دوم99/12/19 :

حسن عباسزاده  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فومن

