
سرویس شهرستان ها:کم کاری 
دستگاه های متولی و بی تفاوتی نسبت 
به پدیده دستفروشی در گرگان موجب 
شده است تا پای افراد سودجو هم به 
این ماجرا باز شود و در خأل نظارت ها، 
برای خود کاسبی راه بیندازند تا جایی 
که این افراد با خرید و فروش معابر 
عموم����ی، ماهانه صاحب درآمد چند 

ده میلیونی می شوند.
پدیده دستفروشی معضل امروز 
و دیروز گرگان نیست، سال هاست که 
مدیریت شهری و دیگر دستگاه های 
ذی ربط از آسیب های ناشی از این پدیده 
س����خن می گویند و برای مقابله با آن 
هم طرح های ساماندهی اجرا می کنند با 
این وجود نگاهی گذرا به خیابان ها و 
معابر آشفته و مملو از دستفروشان شهر 
گرگان به ویژه در هسته مرکزی شهر و 
خیابان امام خمینی)ره( نشان می دهد 
ظاهراً اقدامات و طرح های مسئوالن 

محکوم به شکست بوده است .
البته مساله دیگری که برچیدن 
بس����اط دستفروشی را سخت تر کرده 
نگاه دوقطب����ی جامعه به این پدیده 
است، بر اساس قانون دستفروشی یک 
تخلف اس����ت و شهرداری مکلف به 
ساماندهی و برخورد با دستفروشان و 
آزادسازی معابر است اما با این وجود 
هنوز مردم و حتی رسانه ها برای مقابله 
با این پدیده به اجماع نرسیده اند و این 
دوقطبی کار را جایی کشانده که عده ای 
به دلی����ل مزاحمت های گاه و بیگاه، 
خواستار برخورد قاطع با دستفروشان 
هستند و عده ای دیگر از مردم از سر 
دلسوزی و شرایط اقتصادی کنونی به 

دستفروشان حق می دهند.
 همین مساله موجب شده است 
دستفروش����ی همچون تیغ دولبه زیر 
گلوی مدیریت ش����هری قرار گیرد تا 

جایی که برخی از اعضای ش����ورای 
ش����هر گرگان می گویند در موضوع 
برخورد با دستفروش����ی بیش از فرد 
دس����تفروش، م����ردم معترض و در 
مقام دفاع حاضر می ش����وند؛ البته این 
برخورد حمایتی مردم تا حدودی به 
برخوردهای نامناسب برخی از ماموران 
شهرداری گرگان در ادوار مختلف هم 

برمی گردد. 
یکی از شهروندان گرگانی در این 
باره به ایس����نا می گوید: اینجا خیابان 
امام خمینی)ره( گرگان است و حضور 
دستفروشان بیش از هر چیزی به چشم 
می خورد، متأسفانه سد معبر و کوتاه 
شدن عرض خیابان و ازدحام جمعیت 
موجب ش����ده است مردمی که قصد 
ورود به بازارچه را دارند منصرف شوند 
حتی گاهی اوقات افراد که با خانواده 
به این مکان می آیند برای تردد دچار 
مشکل می شوند و همین مساله زمینه 

درگیری و نزاع را ایجاد می کند.
وی ادام����ه می دهد: به هر حال 
دستفروشان هم در شرایط اقتصادی 
فعل����ی در مضیقه هس����تند و باید به 
ی����ک طریقی درآمدزایی کنند بهترین 
راه، س����اماندهی دستفروشان است نه 
آن ک����ه صرفاً آن ها را از این منطقه 

دور کنند. 
کسی به داد کسبه نمی رسد

یک����ی از کس����به خیاب����ان                    
امام خمینی)ره( گرگان که نمی خواهد 
نامش ذکر ش����ود ضمن گله مندی از 
حضور دستفروش����ان در این منطقه 
می گوید: متأس����فانه حضور پرشمار 
دستفروشان به کار ما هم آسیب وارد 
ک����رده و درحالی که اجاره بهاء مغازه 
افزایش دو سه برابری داشته است ،اما 
درآمد ما کاهشی بوده و یکی از دالیل 

آن ، وجود دستفروشان است .

وی می افزاید: یکی از مشکالتی 
ک����ه در خیابان امام خمینی)ره( با آن 
مواجه هستیم دستفروشانی هستند که 
در این نقطه بساط می کنند از طرفی 
عموماً رعایت بهداشت در کار برخی 
از دستفروشان نادیده گرفته می شود 
و ه����ر چیزی را بدون رعایت نکات 

بهداشتی می فروشند.
این شهروند گرگانی، خواستار 
ساماندهی دستفروشان می شود و تأکید 
می کند: در حالی که ما به واسطه فعالیت 
در مغازه های این راسته اجاره بهاء و 
مالیات می پردازیم اما هیچ کسی نیست 
که به داد ما برسد، بارها شده است که 
با دستفروشان بحث و گفتگو کردیم اما 
معموالً مقابل ما می ایستند و می گویند 
به ش����ما ارتباطی ندارد، چندین بار به 
ش����هرداری گرگان مراجعه کردم اما 
هیچ پاس����خی دریافت نکردم، البته ما 
هم راضی به ضرر این افراد نیستیم اما 

حداقل ساماندهی شوند.
یک����ی از بانوان هم در این باره 
می گوید: آنقدر سد معبر در این مکان 
زیاد شده که دیگر جایی برای راه رفتن 
نمانده و پیاده  راه مکانی برای تردد مردم 
است نه بساط کردن دستفروشان. گاهی 
اوقات شهروندان هنگام عبور از پیاده  

راه با میوه یا اقالم فروشی دستفروشان 
برخورد می کنند و  به زمین می افتند که 
این طور مواقع دستفروشان از شهروندان 
ش����اکی هم می شوند حال آن که پیاده  
راه محلی برای تردد شهروند است نه 

دستفروشی.
زهره امیری می افزاید: قطعاً اگر 
شهرداری مکان مشخص و در مرکز 
ش����هر تعیین کند دستفروشان از آن 
استقبال می کنند، قطعاً محل تعیین شده 
باید در مرکز شهر باشد چراکه مردم 
از بازارچه های خارج ش����هر استقبال 

نمی کنند.

کاس��بی با اجاره معابر شهری 
گرگان !

از سویی دیگر وقتی به معضل 
دستفروشی می نگریم نباید از کم کاری 
دستگاه های متولی و شاید رفتار ناصواب 
برخی از مأموران شهرداری گرگان هم 
غفلت کرد، این کم کاری دستگاه های 

متولی و بی تفاوتی نس����بت به پدیده 
دست فروش����ی موجب شده است تا 
افراد سودجو هم وارد این بازار آشفته 
شوند و در خأل نظارت ها، از این مسیر 
برای خود کاسبی راه بیندازند و حتی 
 ماهانه صاحب درآمد چند ده میلیونی

 شوند.
احمد ساالری، معاون خدمات 
شهری شهرداری گرگان در این باره 
می گوید: اِش����غال پیاده راه تجاوز به 
حقوق شهروندان است و اگر وضعیت 
دستفروش����ی به این شکل ادامه پیدا 
کند تا پایان سال با مشکالت زیادی 

مواجه خواهیم ش����د، متأسفانه بعضًا 
مش����اهده می کنیم که برخی از شارع 
عام مورد سوء استفاده قرار می گیرد و 
 برای س����د معبر به دیگران اجاره داده 

می شود.
وی به ماده قانونی س����د معبر 
اش����اره می کند و می افزاید: به استناد 
تبص����ره یک از بند دو ماده ۵۵قانون 
شهرداری ها سد معابر عمومی و اشغال 
پیاده راه ها و اس����تفاده غیرمجاز آنها، 
میدان ها و پارک ها برای کس����ب و یا 
سکنی ممنوع و شهرداری موظف است 
از آن جلوگیری و به وس����یله مأموران 
خ����ود برای آزاد کردن معابر موردنظر 

اقدام کند .
س����االری با اشاره به این که با 
توجه به شرایط فعلی باید بپذیریم که 
ساماندهی دستفروشی و اقدامات مشابه 
به تنهایی از عهده شهرداری خارج است 
و البته رافع مس����ئولیت شهرداری هم 
نیست، تاکید می کند: اگر امروز پدیده 
دستفروش����ی تبدیل به یک معضل و 
مشکل شده است، فقط یک نهاد مقصر 
نیست و خیلی از نهادها به دلیل کوتاهی 
در وظایف محوله موجب گسترش این 

پدیده شدند.
معاون خدمات شهری شهرداری 
گرگان شیوع کرونا و تعطیلی اصناف 
و افزایش مشکالت اقتصادی و معیشتی 
را یکی از علل گسترش دستفروشی 
می داند و تاکید می کند: متأس����فانه 
عدم آگاهی شهروندان و نگاه عاطفی 
شهروندان هم در این مساله نقش دارد. 
معموالً برخورد قانونی ش����هرداری با 
دستفروشان تنش هایی به دنبال دارد که 
در این مواقع شهروندان با دخالت در 
این اِعمال قانون از دستفروش متخلف 

حمایت می کنند .
وی تأکید می کند: بس����یاری 

از دس����تگاه هایی که باید برای رفع 
سد معبر با شهرداری همکاری کنند 
هم����کاری الزم را ندارند و اخیراً هم 
اتفاقاتی در شهر افتاده است و معابر از 
طریق غیرقانونی و با اجاره در اختیار 
دستفروشان قرار می گیرد و عده ای از 
این طریق سودجویی می کنند، برای مثال 
در حالی که در خیابان غذا میلیاردها 
تومان هزینه کردیم اما امروز تبدیل به 
مکانی برای استقرار دستفروشان شده 
است و حتی در این خیابان جا، خرید 
و فروش می شود که البته به دادستانی 
 اع����الم کردی����م و اقداماتی صورت

 گرفت .
ساالری از کم کاری اتحادیه های 
امور صنفی نس����بت به شرح وظایف 
محول����ه به آن ه����ا انتقاد می کند و 
می افزاید: متأسفانه اتحادیه های صنفی 
در راستای شرح وظایف خود هیچ اقدام 
قانونی نمی کنند و امروز دستفروشی 
به 3 بخش مغازه داران، دستفروشان و 

وانتی ها تقسیم می شود.
معاون خدمات شهری شهرداری 
گرگان خواستار همراهی سایر دستگاه ها 
برای ساماندهی دستفروشان می شود و 
ادامه می دهد: برخورد با دستفروشی 
تیغ دو لبه است و اینطور نیست که با 
آرامش و خوبی یک دستفروش را از 
موقعیت خارج کنیم. در شرایط فعلی 
باوجود مشکالت اقتصادی و معیشتی 
مردم، هر گونه برخورد با دستفروشان 

منجر به تنش می شود .
به گفته وی، برای س����اماندهی 
دستفروش����ان پلیس راهور در کنار 
شهرداری قرار دارد اما سایر دستگاه ها و 
نهادها اعم از نیروی انتظامی، دادستانی، 
اتحادیه های امور صنفی، مرکز بهداشت 
و دامپزشکی  باید در کنار شهرداری 

باشند.

تبریز- خبرنگار اطالعات: 
مدیرعام���ل گ���روه صنعتی 
تراکتورسازی ایران گفت: به همت 
تالشگران شرکت تراکتورسازی 
ایران  امسال در نظر داریم حدود 
3۵ هزار دستگاه انواع تراکتور را 
تولید و روانه بازارهای داخلی و 
خارجی کنیم که نسبت به تولید 
پارسال این مجموعه، ۶۰ درصد 

افزایش خواهد داشت.
مصطفی وحیدزاده در مراسم 
تودیع و معارفه مدیرعامل قدیم 
و جدید شرکت خدمات صنعتی 
تراکتورس���ازی اظهارداش���ت: 
تراکتورس���ازی طی یکس���ال 
اخیر گام های توس���عه ای را در 
بخش های مختلف به پش���توانه 
کارکن���ان توانمند، متخصص و 
مهمتر از همه غیرتمند برداشته 
اس���ت و تصمیم برای افزایش 

تولید تراکتور از ۲۲ هزار به 3۵ 
هزار دستگاه نیز در همین زمینه 
و ب���ا همین نگرش برنامه ریزی 
ش���ده اس���ت، اما باید در نظر 
گرفت که تولید 3۵ هزار دستگاه 
تراکتور صرفاً تولید یک محصول 
را شامل نمی شود، بلکه اقدامی 
بزرگ است که برای محقق شدن 
آن، باید افزایش تولید در تک تک 
قطعات و فرآیندها انجام گیرد و 
زیرساخت هایی برای این منظور 

تعریف شود.
وحی���دزاده تاکی���د کرد: 
خوش���بختانه ای���ن برنامه در 
تراکتورسازی ممکن و همزمان 
با افزایش تولید، زیرساخت ها و 
زمینه ه���ا هم تعریف و عملیاتی 
ش���د که در کمتر مجموعه ای 
می توان همزمان���ی تولید را با 
فرآیند تعریف زیرساختی برای 

کوچک ترین تغییر را مش���اهده 
کرد،اما افزایش تولید تا س���قف 
3۵ هزار دس���تگاه با این روند 
در تراکتورس���ازی کلید خورده 

است.
وحی���دزاده با اش���اره به 
افزایش تولید کابین در شرکت 
تراکتورسازی  صنعتی  خدمات 
گفت: افزایش تولید این آپشن 
استراتژیکی برای محصول نهایی 
تراکتور در راس���تای مش���تری 
مداری  انجام گرفت، به طوری 
که رقم تولید آن از یک دستگاه 
در هفته به ۲۰ دس���تگاه در روز 

رسیده است.
در این  مراسم از خدمات 
حسن بدری قدردانی و یوسف 
دادگ���ر به عن���وان مدیرعامل 
تراکتورسازی  صنعتی  خدمات 

معرفی شد.
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اخبار شهرستان ها

 برنامه ريزی برای تولید35 هزار دستگاه تراکتور در تبريز

جوالن دستفروشان و درآمد  میلیونی سودجویان با معبرفروشی در گرگان 
بندرعباس � خبرنگار اطالعات:فرمانده س���پاه امام 
سجاد )ع( هرمزگان گفت: امسال به مناسبت هفته بسیج 
۷3۵برنامه در اس���تان هرمزگان با شعار »بسیج خدمتگذار 

ملت ایران« اجرا می شود.
سردار اباذر ساالری در نشست خبری افزود: مهم ترین 
این برنامه ها در زمینه های فرهنگی، علمی، س���ازندگی، 
اقتصادی، پزشکی، پیاده روی خانوادگی، اردو های پیشرفت 
و آبادانی، همایش نغمه س���رایان اهل س���نت، همایش 
مادران فاطمی، برنامه هاي ورزشی، توزیع بسته های معیشتی، 
اعزام گروه  های جهادی، یادواره شهداء، و تجمع بسیجیان 

است.
وی گفت: در هفته بسیج،۱۰۰ واحد مسکوني کمیته 
ام���داد با اعتبار ۲۵میلیارد تومان، طرح های آبرس���انی با 
۶۰میلیارد ریال اعتبار، ساخت خانه های سالمت با ۱۷میلیارد 
ریال اعتبار، برق رسانی به ۶ روستا، راه اندازی ۵۶۰صندوق 
قرض الحسنه و آغاز ساخت و یا بهره برداري از ساخت  
3۰واحد مس���کونی براي زلزله زدگان »لیردف« شهرستان 

جاسک اجرا مي شود. در این ایام همچنین  بیش از هزار 
و ۲۰۰گروه جهادی برای خدمت رسانی به مناطق محروم 

اعزام می شوند. 
س���ردار س���االری  افزود:در روز های هفته بسیج با 
شعار هایی از قبیل بسیج مظهر سازندگی و پیشرفت، مسجد 
محوری، نوآوری و جهاد علمی، مردم س���االری و ایران 
قوی، جهاد و شهادت، ایمان و تربیت اسالمی و مقاومت 

و اقتدار ملی به مردم خدمت رسانی می شود.
فرمانده سپاه امام سجاد )ع( افزود: برای اجرای برنامه ها 
و طرح های هفته بسیج هزار و ۷۲۵میلیارد ریال بودجه در 
نظر گرفته شده است.پارسال بسیج 3هزار و ۵۰۰جهیزیه در 
میان نیازمندان توزیع کرد و امسال نیز روند توزیع جهیزیه 

به ارزش هر بسته ۲۵تا 3۰میلیون تومان ادامه دارد.
وی افزود: بس���یج میداندار عرصه های سخت شامل 
سیل، زلزله، کرونا و بال های طبیعی در کنار مردم بوده و 
در زلزله »سایه خوش« روزانه هزار و ۵۰۰بسیجی را برای 

خدمت به مردم ساماندهی و به خدمت گرفته است.

ارومی���ه � خبرنگاراطالعات: مدیرکل راه و شهرس���ازی آذربایجان 
غربی گفت:  طرح ساماندهی اراضی پادگان لشکر ۶۴ ارومیه با همکاری 
دس���تگاه های ذي ربط و براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری 

اجرا می شود.
سیدمحسن حمزه لو در دیدار با نماینده معاونت مهندسی، دفاعی و پدافند 
غیرعامل نزاجا و فرماندهی شمالغرب نیروی زمینی ارتش، اظهارداشت: در 
طرح س���اماندهی اراضی پادگان لشکر ۶۴ ارومیه، جزئیات کامل فضاهای 
سبز، پارک موزه ها، بخش هایی از  فضا که نیاز به نگهداری و مرمت دارند 
و قسمت هایی که با رویکرد جدید مسکونی طراحی شده ، مشخص  شده 
است در این طرح فرآیندهای مشارکت و همکاری اداره کل راه و شهرسازی 
استان آذربایجان غربی، مدیریت شهری، میراث فرهنگی و ارتش جمهوری 

اسالمی ایران تعیین شده است.
حمزه لو با اشاره به حمایت از تولید و عرضه مسکن برای نیروهای 
مسلح در قالب طرح نهضت ملی مسکن و گفت: اجرای این طرح با استفاده 
از اراضی بالاستفاده ارتش زمینه خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه به ویژه 
نیروهای مسلح واجد شرایط را فراهم می کند.در ادامه این دیدار مسائل مربوط 
با اراضی متعلق به ارتش در ش���هرهای ارومیه و خوی بررسی شد.گفتنی 
اس���ت که اراضی و مجموعه بناهای پادگان لش���کر ۶۴ ارومیه در فهرست 
آثار ملی ثبت ش���ده اس���ت و احیای ارزش های فضایی موجود با توجه به 
سابقه تاریخی و ظرفیت های زیست بومی از مهم ترین دستاوردهای اجرای 

طرح یکپارچه سازی اراضی پادگان لشکر ۶۴ ارومیه به شمار می رود.

اجرای ۷35 برنامه به مناسبت هفته بسیج در هرمزگان

طرح ساماندهی اراضی پادگان 
لشکر ۶۴ ارومیه اجرا می شود

1۷0برنامه متنوع سپاه بابلسر به مناسبت هفته بسیج به اجرا در مي آيد
بابلسر  � خبرنگار اطالعات:فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بابلسر از اجرای 

۱۷۰برنامه متنوع در هفته گرامیداشت بسیج خبرداد.
س����رهنگ پاسدار مصطفی بازوند در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروزه 
مکتب فکری اسالم شیعه به قدرت سیاسی رسیده است گفت: جریان وهابیت 
به عنوان یک جریان تکفیری با چندین جبهه مختلف، درصدد ترویج افکار ضد 
اسالمی است که نمونه این تفکر را در کشور سوریه شاهد بودیم. ایالت متحده 
آمریکا با تنظیم سند استراتژی امنیت ملی موسوم به ۲۰۲۵ قصد سلطه و رهبری 
بر جهان را دارد که تاکنون با ۲سال باقیمانده به تاریخ پایان این سند، بی شک 
شاهد افول و فروپاشی این کشور هستیم.فرمانده سپاه ناحیه بابلسر به مهمترین 
برنامه های هفته بسیج در این شهرستان اشاره کرد و گفت: تجمع اقتدار بسیج، 
حرکت جمعی، برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی، خدمات متنوع اجتماعی، 
افتت����اح خانه محروم����ان، لیگ خدمتگزاری، همایش جهادگران و لیگ هنرهای 

محالت )همله( از جمله برنامه های شاخص این هفته است.
جمع آوري فاضالب روستايي در شهرستان جويبار

ساري � خبرنگاراطالعات: همزمان با پیگیري ها و تالش هاي انجام گرفته، 
نخس����تین طرح جمع آوري فاضالب روستایي در روستاي »شورکاي« شهرستان 
جویبار با حضور نمایندگان مردم در مجلس ش����وراي اس����المي، مدیرعامل آبفا 

مازندران، فرماندار و مسئوالن شهرستان به بهره برداري رسید .
 مرادیان و علیپور نمایندگان مردم قائمش����هر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و 
سوادکوه شمالي در این مراسم ضمن قدرداني از تالش هاي جهادي مدیرعامل 

شرکت آبفا در اجراي طرح هاي عمراني و پیگیري رفع مشکالت مردمي، اجراي 
طرح هاي فاصالب را منجر به افزایش سالمت افراد جامعه دانستند  .

 برارزاده، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مازندران نیز در سخناني هدف از 
اجراي طرح فاضالب در روستاي »شورکا« را حفظ منابع آبي و محیط زیست از 
آلودگي و بازچرخاني پساب تصفیه شده در مصارف کشاورزي دانست و در این 
طرح ۷هزار متر شبکه اصلي و فرعي جمع آوري فاضالب اجرا و ایستگاه پمپاژ 

شماره ۲ تکمیل و بهسازي و ۴8۵ فقره سیفون نصب و راه اندازي شد . 
وي اعتب����ار هزین����ه ش����ده ب����راي ای����ن ط����رح را ۱۰۰ میلی����ارد 
 ری����ال  دانس����ت و تأکی����د ک����رد: ۷9۰ خان����وار تحت پوش����ش این طرح

قرار مي گیرند  .
رئیس حوزه قضايی سیرجان: از مديران صنعتی و اقتصادی حمايت می کنیم

سیرجان – خبرنگار اطالعات: رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان ضمن تقدیر 
از تالش های گل گهر  در عرصه تولید و اقتصاد، گفت: حمایت از مدیران صنعتی 

و اقتصادی شهرستان که دغدغه تولید دارند را وظیفه خود می دانیم.
حجت االسالم والمسلمین محمدی در نشست »آینده گل گهر از دیدگاه استراتژیک« 
با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت گل گهر، مدیران عامل شرکت های 
منطقه گل گهر و مدیران ارشد شهرستان سیرجان ، مدیران گل گهر را فرماندهان 
جبهه تولید و اقتصادی دانست و افزود: با افراد هنجار شکنی که قصد تخریب 
مواضع تولیدی و مدیران فعال اقتصادی شهرستان را دارند، برخورد خواهیم کرد. 
معتقدیم مدیران معدنی و صنعتی هر چه در جبهه اقتصادی و تولید بیشتر فعال باشند 

و پشتیبانی شوند، اثرات مثبت  آن در جبهه های دیگر کشور دیده می شود.
مهندس ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت گل گهر هم در این مراسم با تاکید بر 
اینکه پروژه ها، اقدامات و طرح های توسعه گل گهر همواره بر اساس برنامه های 
استراتژیک این شرکت مسیر خود را پیموده است، افزود: پس از تنظیم و اجرای 

سند چشم انداز 98گل گهر، در دوره های متفاوت برای توسعه فراز و نشیب های 
زیادی به وجود آمد اما همواره سعی شده است بر سندهای چشم انداز پایبند 

باشیم تا مسیر خود را به خوبی طی کند.
حمیدرضا فوالدگر رئیس هیات مدیره شرکت گل گهر هم همدلی، انسجام و 
همت مدیران و کارکنان منطقه گل گهر را در جهت تحقق سند چشم انداز گل گهر 
موثر دانست و افزود: در جلسات دولت شاهدیم مجموعه گل گهر را به لحاظ 
پیشران بودن و پروژه های مهم و پیشرانی که دارد، گل سرسبد تولید و صنعت 

فوالدی کشور می دانند و به طور حتم همگان حمایت خواهند کرد.
در این گردهمایی ، سند چشم انداز ۱۴۱۰گل گهر رونمایی شد و سپس مورد 
بررسی و تشریح قرار گرفت .همچنین میثاق نامه همدلی برای تحقق این سند 
چش����م انداز به امضای مدیران عامل شرکت های منطقه گل گهر و شرکت های 

تابعه رسید.
21 میلیون متر مکعب آب به ذخیره سد رئیسعلی  دلواري اضافه شد

برازجان _خبرنگار اطالعات:به گزارش روابط عمومی فرمانداری دشتستان، احمد 
بنافی فرماندار این شهرس����تان در حاش����یه دیدار از سد رئیسعلی دلواری گفت : 
پس از بارندگی های اخیر و با توجه به گستردگی حوزه آبریز سد، ۲۱ میلیون 
متر مکعب آب به ذخیره سد رئیسعلی دلواری اضافه شده است.بنافی با اشاره 
به اینکه امیدواریم س����ال پربارشی داشته باشیم و ذخیره سد افزایش یابد،افزود: 
 وضعیت س����د رئیس����علی دلواری در سازه و ابزار دقیق، کامال پایدار و مطلوب

 است.
استخدام 1۶2 نیروی بومی جوان در هرمزگان

بندرعب����اس � خبرنگار اطالعات:مدیرعامل ش����رکت پاالیش نفت آفتاب 
بندرعباس گفت: در آزمون استخدامی امسال این شرکت ۱۶۲ نیروی نخبه جوان 
بومی جذب شدند و از امتیازهاي ویژه استخدامی این شرکت فارغ التحصیالن 

جدید و بدون س����ابقه کاری داوطلبان بوده است.محمد مهدی دوستی در آیین 
شروع به کار کارکنان جدید پاالیش نفت آفتاب افزود: این مجموعه اعتقاد ویژه ای 
به جذب جوانان نخبه بومی بدون سابقه  کاری دارد.معاون منابع نیروی انسانی 
ش����رکت پاالیش نفت آفتاب نیز گفت: در آزمون اس����تخدامی این شرکت  هزار 
و 9۱ نفر در رشته های مهندسی شیمی، برق، محیط زیست، متالوژی، مدیریت، 
حسابداری مالی و کامپیوتر نام نویسی کردند.محمد دیانت افزود: بعد از برگزاری 
آزمون اس����تخدامی ۴۲۰ نفر دعوت به مصاحبه عمومی و تخصصی ش����دند که 
از این تعداد ۲۱8 نفر برای ش����رکت در دوره آموزش����ی یک ماهه فراخوانده  و 

سپس۱۶۲ نفر جذب شرکت پاالیش نفت آفتاب شدند.
بخش راديولوژی درمانگاه دارالشفای قرچک به دستگاه ماموگرافی  مجهز می شود

قرچک � خبرنگار اطالعات: مسئول بخش رادیولوژی درمانگاه دارالشفاء 
حضرت مهدی)عج( قرچک از تجهیز این بخش به دس����تگاه ماموگرافی خبر 

داد.
یزدیان در این خصوص گفت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته و 
با  تالش مدیران درمانگاه دارالشفاء، دستگاه ماموگرافی خریداری شده است و 
بزودی خدمات این بخش افزایش خواهد یافت.وی در زمینه  تعداد مراجعات 
به درمانگاه اظهار داش����ت: امس����ال تاکنون۷هزارو۵3۶ نفر به بخش رادیولوژی 
و ۵هزارو۲3۲ نفر نیز به بخش س����ونوگرافی درمانگاه مراجعه کرده و خدمات 
دریافت کرده اند. در این بخش تمامی سونوگرافی های تخصصی، رادیولوژی 
جنرال وOPGدیجیتال انجام می شود، در این بخش همچنین سیستم »پکس« 
راه اندازی وسامانه پیامکی آن فعال شده است تا لینکی برای بیمار ارسال شود 
تا از طریق آن بتواند با زدن روی لینک، تصویر ارسالی را به پزشک خود نشان 
دهد.یزدیان تأکید کرد: کمتر از یک ماه دیگر شهروندان از خدمات ماموگرافی 

درمانگاه دارالشفاء بهره مند خواهند شد.

اخبار کوتاه

شركت سنگ �هن گهر�مين (س��هامى عا�) �� نظر ���� �جر�� 
پر��� خر��يش ���� معد� � حمل با نو�� نقاله موس���و� به سيس���تم 
In-Pit Crushing and Conveying (IPCC)خو� �� ��طريق 
 IPCC برگز��� مناقصه به پيمانكا��يصال� ��گذ�� نمايد. سيس���تم
 �(Semi Mobile Crusher) �شامل سنگ شكن ها� نيمه متحر
نو��ها� نقال���ه � پخش كنند� يا Spreader �س���ت � �ظيفه �نتقا� 
باطله ها� معد� به ��مپ �� برعهد� ����.بدينوسيله �� كليه پيمانكا��� 
��جد ش���ر�يط �عو� بعمل مي �يدمد��� �ير ���� تا�يخ �نتشا��گهي به 
مد� 21 ��� به �بيرخانه شركت گهر�مين به ���� تهر��� بلو�� �فريقا� 

بلو�� ��� غربى� پال� 12 ��سا� نمايند:
1- نامه �عال� �ما�گى �سمى

2- تصوير �ساسنامه � �خرين ���نامه �سمى
3- تصوير گو�هينامه ها� مرتبط � معتبر

 4- س�����و�بق ك�����ا�� �� ح���و�� �نتق���ا� م������و��
 (Bulk    Materials   Handling)� خر��يش � معدنكا��

5- معرفى همكا� صاحب تكنولو�� �� حو�� مهندس���ى � تامين 
IPCC ��تجهيز

�� صو�� نيا� به �طالعا� بيش���تر با شما�� ها�034-41527054 � 
09121045698تما� گرفته شو�. �ين مرحله صرفا� به منزله شناسايى 
پيمانكا��� �يصال� بو�� � �ما� برگز��� مناقصه متعاقبا� �عال� خو�هد 

شد.

تمدي���د فر�خ��و�� 
شناس�ايى پيمانك�ا���

�گهي مناقصه شما��: 1401/15
شركت سهامي ��غنكشي خرمشهر ��نظر ����: پيمانكا�� �مو� 
خدما� عمومي� حفاظ���ت پير�موني � �نتظاما�� خدما� فني � فضا� 
سبز� كا�خانه ��غن نباتي شما�� 2 ���مين �� �� طريق مناقصه عمومي به 
پيمانكا� ��گذ�� نمايد. لذ� �� ��جدين ش���ر�يط �عو� مي شو� با �� �ست 
��ش���تن معرفينامه كتبي جهت ��يافت �سنا� مناقصه � عو�� به �ين 
��حد تا مو�� 1401/9/7 به نشاني: تهر�� خيابا� فد�ئيا� �سال� خيابا� 
ش���هيد غيبي كا�خانه ��غن نباتي شما�� 2 ���مين مر�جعه نمايند يا با 

شما�� 33384790 � 33758808 تما� حاصل نمايند.
1� كا�فرما �� �� هر يك يا تما� پيشنها�ها مختا� �ست.
2 � هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

�گهي مناقصه شما��: 1401/14
شركت سهامي ��غنكشي خرمشهر ��نظر ����: پيمانكا�� �مو� 
توليد� بسته بند� � با�گير� محصوال� توليد�� كا�خانه ��غن نباتي 
شما�� 2 ���مين �� �� طريق مناقصه عمومي به پيمانكا� ��گذ�� نمايد. لذ� 
�� ��جدين ش���ر�يط �عو� مي شو� با �� �ست ��شتن معرفينامه كتبي 
جهت ��يافت �سنا� � عو�� به �ين ��حد تا مو�� 1401/9/7 به نشاني: 
تهر�� خيابا� فد�ئيا� �س���ال� خيابا� شهيد غيبي كا�خانه ��غن نباتي 
شما�� 2 ���مين مر�جعه نمايند يا با شما�� 33384790 � 33758808 

تما� حاصل نمايند.
1� كا�فرما �� �� هر يك يا تما� پيشنها�ها مختا� �ست.
2 � هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

�گهي نوبت ���
فر�خو�� شناسايي � ���يابي 
پيمانكا��� � شركت ها جهت 
تخليه� �پوسا��� با�گير� � 

�نجا� كليه �مو� گمركي � همچنين ترخيص كلينكر 
�� محل گمر� �ميني مر� چذ�به

شركت بين �لمللي ��جا� صنعت فا�� � خو�ستا� به نمايندگي 
�� شركت س���يما� ��� �لعما�� جهت كا�خانه �سيا� سيما� 
خو� ��قع �� كش���و� عر�� منطقه �لعم���ا�� كيلومتر 10 جا�� 
طيب �� نظر ���� عمليا� تخليه� �پوس���ا��� با�گير� � �نجا� 
�مو� گمركي � ترخيص كلينكر م���و�� نيا� خو�� به مقد�� حد�� 
350 هز�� تن �� �� محل مر� �ميني چذ�به(�ير��) به پيمانكا��� � 

شركتها� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.
بدينوسيله �� كليه شركتها � پيمانكا��� ����� سابقه كا� مرتبط 
كه تمايل به شركت �� مناقصه �� ���ند �عو� بعمل مي �يد� جهت 
��يافت �س���نا� مناقصه � ���يابي �� �ما� ��� �گهي � حد�كثر تا 
��� يكشنبه 1401/09/06 � �� س���اعت 9 صبح �لي 15 به �فتر 
�ين ش���ركت ��قع �� �هو��: كيا� پا�� � � 12 غربي � فا� س���ه � 
پال� 61/2 يا �� تهر�� � س���عا�� �با� � خيابا� عالمه جنوبي � 
حق طلب (26ش���رقي) � پال� 8 � طبقه چها�� � ��حد4 به ��حد 
با��گاني مر�جعه نمايند � پاكا� �لف � � � � شركت �� مناقصه �� 
به شركت فا�� � خو�ستا� ��قع �� تهر�� خيابا� شهيد بهشتي 
� خيابا� پاكس���تا� � كوچه چها�� � پ���ال�4 � طبقه ��� ��حد 

حر�ست تحويل نمايند.
 � ضمنا� هزينه ��� �گهي به عهد� برند� مناقصه خو�هد بو�.

شركت بين �لمللي ��جا� صنعت فا�� خو�ستا�

«�گهى فر�خو�� شناسايى پيمانكا� (نوبت ���)»
مناقصه گز��:شركت كشت � صنعت � ��مپر��� ��� ��� ��شا� (سهامى خا�)

موضو� مناقصه:تامين نير�� �نسانى
شركت كش���ت � صنعت � ��مپر��� ��� ��� ��شا� ��قع �� �ستا� ���بايجا� 
غربى �� نظر ���� تامين نير�� �نسانى مو�� نيا� خو� ���� طريق برگز��� مناقصه 
 عموم���ى به پيمانكا� ��گذ�� نمايد�  لذ� �� كلي���ه متقاضيا� (حقيقى � حقوقى)
 ��جد شر�يط مستقر �� �ستا� ���بايجا� غربى كه طى سه سا� گذشته قر����� 
فعا� � مرتبط ��ش���ته �ند �عو� مى گر�� حد�كثر 10 ��� پس �� �نتشا� �گهى 
مد���� مستند�� � س���و�بق كا�� خو� �� �� پاكت �� بسته مهر � �مضا شد� به 

��حد حر�ست تحويل � يا به ���� �يل ��سا� نمايند .
*موضو� مناقصه� نا� شركت كنند� � شما�� تلفن �لز�ما� بر ��� پاكت ��� شو�*

����: �ستا� ���بايجا� غربى�شهرستا� پلدشت�كيلومتر 18 جا�� ����جا�� 
�ختصاصى سد قيقا�

كدپستى:5877198196     شما�� تما�:09146265076
* هزينه چا� �گهى به عهد� برند� مناقصه مى باشد.

*شركت كشت � صنعت � ��مپر��� ��� ��� ��شا� �� �� � قبو� تمامى پيشنها�ها مختا� �ست.

�ين س���ا�ما� ��نظر ���� به جهت �يو�� كشي �طر�� �بنيه 
خو� �قد�� به برگز��� مناقصه عمومي جهت �نتخا� شركت 
پيمانكا�� نمايد. لذ� ش���ركت ها� ��جد شر�يط مي تو�نند 
�� س���اعت ����� جهت ��يافت �س���نا� مناقصه �� تا�يخ 
30 �با� 1401 تا 5 ��� 1401 به ���� تهر�� خيابا� �ما� 
خميني (��) بعد �� ميد�� حسن �با� خيابا� شهيد مر��� 

پال�2 سا�ما� �تكا مر�جعه نمايند.
تلفن تما� جهت هماهنگي: 

02161915411 � 02161915419

�گهي مناقصه عمومي


