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 عرضه محصوالت حالل ایران 
در فروشگاه زنجیره ای روسی

برقراری روابط تجاری بین ش��رکت های 
ایرانی تولید کننده محصوالت صادراتی غذایی با 
نشان حالل و مجموعه فروشگاه های زنجیره ای 
بختله به مرکزیت جمهوری تاتارستان فدراسیون 
روسی��ه در مذاکرات علی بم��ان اقبالی زارچ - 
سرکنس��ول ایران در قازان و مس��لیما لتیپوف- 
مدیرعامل این مجموعه فروشگاهی بررسی شد. 
به گ��زارش ایرنا، در این دیدار ، توانمندی های 
شرکت های ایرانی برای همکاری با این سازمان 
اقتص��ادی از نظر تولید و ص��دور محصوالت 
حالل، خش��کبار و کش��اورزی م��ورد بحث و 
تبادل نظر قرار گرفت. سرپرست سرکنسولگری 
ای��ران در قازان با اش��اره به تفاهم های موجود، 
همکاری های تجاری در زمینه برند حالل و نیز 
رتبه بیستم ایران در تولیدات کشاورزی با 120 
میلیون تن تولید سالیانه، کیفیت این محصوالت 
را عال��ی خواند. وی گفت: اولویت ما این است 
تا برخالف زم��ان تحریم که محصوالت ایرانی 
 از طری��ق واسطه ها و کش��ورهای ثالث صادر 
می شد، اکنون شرکت های ایرانی با تاسیس دفتر 
در تاتارستان نس��بت به تعامل مستقیم با مراکز 
اقتصادی و تامین نیاز ب��ازار اقدام کنند به ویژه 
اینکه برخی محص��والت ایرانی از جمله خرما، 
زعفران، پس��ته و فرش در جهان منحصر به فرد 
است. مسلیما لتیپوف نیز در این دیدار با اشاره به 
تاسیس شعبه کامال حالل این فروشگاه در سال 
2014 و برنامه توسعه این نوع ش��عبه ها، گفت: 
با توجه به فعالیت 19 فروشگاه در تاتارستان و 
هشت شعبه در مس��کو، اشتغال شش هزار نفر 
و گردش مال��ی سالیانه 250 میلیون یورو، توان 
توزیع و ف��روش کاالهای ایرانی وج��ود دارد. 
مدیرعام��ل فروش��گاه های زنجی��ره ای بختله 
افزود: ب��ا توجه به کیفیت خ��وب محصوالت 
حالل ایرانی و قدرت رقابتی آن، آمادگی توسعه 
همکاری با صادرکنندگ��ان ایرانی را داریم و از 

این تعامل استقبال می کنیم.

بیمه جوجه یک روزه اجباری شد
انجم��ن صنفی جوجه یک روزه با صدور 
اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه تولیدکنندگان طیور 
اع��م از الین اجداد مادر گوش��تی و تخمگذار 
موظفند جوجه های یک روزه خود را در مبادی 
تولید نزد صندوق بیمه کش��اورزی، بیمه کنند. 
به گزارش تس��نیم، انجمن صنفی جوجه یک 
روزه ب��ا صدور اطالعیه ای ب��ه مرغداران، بیمه 
جوجه یک روزه را نزد صندوق بیمه کشاورزی 

را اجباری اعالم کرد.

خبرنامه

 کاهش تولید برگ سبز چای 
به علت سرما زدگی

رئیس اتحادیه چایکاران گفت: میزان تولید 
برگ سبز چای به دلیل سرمازدگی نسبت به سال 
گذشته کاهش یافته است. ایرج هوسمی در گفتگو 
ب��ا مهر، با بیان اینکه چین اول برگ سبز چای به 
صورت موردی از شش��م الی هفتم اردیبهش��ت 
ماه و ب��ه صورت عمده از اواسط همین ماه آغاز 
ش��ده است، اظهار کرد: برداشت برگ سبز چای 
همچنان ادامه دارد و تا حدود 5 روز آینده به طول 
می انجامد. وی با اشاره به اینکه هنوز آمار دقیقی 
از میزان برداشت برگ سبز چای در این دوره در 
دست نیس��ت، ادامه داد: اما میزان برداشت برگ 
سبز در چین اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل کمتر است که دلیل آن نیز سرمازدگی است. 
رئی��س اتحادیه چایکاران اضافه کرد: در مجموع 
اگ��ر وضعیت آب و هوایی مقداری مس��اعدت 
 کن��د می توان این کاهش تولی��د را در چین دوم 

جبران کرد.  

افتتاح واحدهای باقی مانده مسکن مهر 
در دولت دوازدهم

قائم مقام وزیر راه و ش��هرسازی از افتتاح 
124هزار واحد باقی مانده مسکن مهر »با تالش 
مضاعف دستگاه های ذی ربط« تا پایان امس��ال 
خب��ر داد. به گ��زارش تس��نیم، احمد اصغری 
مهرآبادی اظه��ار کرد: از مجم��وع واحدهای 
مس��کن مهر، ساخت یک میلی��ون و 942 هزار 
واح��د به اتم��ام رسیده و یک میلی��ون و 833 
هزار واحد افتتاح ش��ده است.وی افزود: نیمه 
اول خ��رداد 3000 واحد مس��کن مهر پردیس 
افتتاح می ش��ود.وی تصریح ک��رد: دولت برای 
اتمام پروژه های مس��کن مه��ر 55 هزار و 500 
میلیارد تومان وام بانک مسکن درنظر گرفته که 
حدود 48هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده 
که با احتساب وام سایر بانک ها 50هزار میلیارد 
تومان می ش��ود.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
یادآور ش��د:  امسال برای تأمین زیرساخت های 
مسکن مهر 800 میلیارد تومان اعتبار را دولت 
تصویب کرده و اسناد خزانه در اختیار وزارت 
نی��رو قرار گرفت��ه است. در پردی��س نیز تمام 
زیرساخت ها توسط شرکت عمران شهر جدید 
فراهم می شود، به عالوه 200 میلیارد تومان نیز 
از اسناد خزانه دراختیار وزارت راه و شهرسازی 
قرار گرفته ک��ه از این مبلغ 130 میلیارد تومان 
آن دراختیار شرکت عمران شهر جدید پردیس 
و مابقی در اختیار سایر ش��هرهای جدید برای 
تکمیل و افتتاح واحدهای مسکن مهر و تأمین 

زیرساخت های موردنیاز قرار داده ایم.

خبرنامه

1- مناقصه گزار : شرکت گاز استان آذربایجانغربي 
2- موضوع مناقصه : پروژه تهیه تجهیزات و احداث ش��بکه توزیع ، خط تغذیه ، ایس��تگاههای تقلیل فش��ار TBS، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاهای محور خورنج 
شهرستان پیرانشهر )روستاهای خورنج ، کانی موال ، کانی بداق ، شاوله ، دشت قوره ، گرگول سفلی ، گرگول علیا ، حاجی غلده ، کانی الغ ، لیکبین ، زنگ آباد ، اشنوزنگ ، باالبان ، کلیه علیا ، قبه ، هورایید 

، قزقاپان ، دیلزی ، قالته رش ، چیانه ، گردیمخانه ، نمنجه ، بادین آباد( به شرح : 
*شبکه توزیع )60PSI( با لوله های فوالدی به قطر 6 اینچ                                      بطول تقریبی 12 متر 
* شبکه توزیع )4BAR( با لوله های پلی اتیلنی به اقطار 63 الی 225 میلیمتر         بطول تقریبی 150546 متر

*احداث خط تغذیه )250PSIG( با لوله های فوالدی به اقطار 2تا8 اینچ                   بطول تقریبی 10860 متر
*احداث ایستگاه تقلیل فشار T.B.S250.60.5000                                                     به تعداد یک ایستگاه 
*ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی                                                                    به تعداد 1780 عدد 

3- محل اجراي پروژه : شهرستان پیرانشهر   
4- استاندارد اجراي کار : مطابق مشخصات فني و استانداردهاي پذیرفته شده شرکت ملي گاز ایران 

5- شرایط متقاضیان :
-داشتن شخصیت حقوقي 

-داشتن گواهی صالحیت معتبر پایه چهار و یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 
-داشتن ظرفیت خالي ارجاع کار 

-توانائي تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه هاي مورد نیاز 
6- مدارك مورد نیاز جهت دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی  :

-تقاضاي دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی  با ذکر موضوع مناقصه و کارهای در دست اجرا ، مبلغ  و درصد پیشرفت هر یک 
- گواهي نامه صالحیت رتبه معتبر از سازمان برنامه و بودجه در رشته مربوطه 

 7- مهلت دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی :                                     10 روز پس ار انتشار آگهی نوبت دوم 
8- مهلت تکمیل و تحویل  کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی :              25 روز پس ار انتشار آگهی نوبت دوم 

9- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی : دفتر امور قراردادها واقع در ارومیه ، خیابان مولوي ، شرکت گاز استان آذربایجانغربي ، طبقه اول ، اتاق  102 مي باشد . بدیهی است متعاقبا 
دعوتنامه کتبی جهت دریافت مابقی اسناد مناقصه به مناقصه گران حائز شرایط ارسال خواهد شد . 

10- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مطابق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران و اصالحیه هاي بعدي آن خواهد بود . 
11- محل تامین اعتبار مالی پروژه : اعتبار پروژه از محل بند ق ثبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 خواهد بود . 

 آگه��ي ف��وق در ش��بکه اط��الع رساني نف��ت و انرژي " ش��انا " در قس��مت مناقصه و مزای��ده ب��ه آدرس WWW.SHANA.Ir و ش��بکه اطالع رساني ش��رکت گاز است��ان آذربایجانغرب��ي به آدرس
 WWW.NIGC-WAZAR.Ir درج گردیده است . در صورت لزوم به کسب اطالعات بیشتر با تلفن شماره 33477170-044 تماس یا از طریق نمابر شماره 33444475-044 مکاتبه نمایند .

ضمنأ اطالعات و اسناد مربوط به آگهي در کد شماره 1.484.133 پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات درج گردیده است .
روابط عمومي شركت گاز استان آذربايجان غربي 

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/02/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/03/02 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی شرکت در مناقصه

ش��رکت سهامی آب منطق��ه ای اصفهان در نظ��ر دارد دستگاه دیزل 
ژنرات��ور با توان KVA1250 ساخت کش��ورهای اروپای غربی را از 
طریق مناقصه عمومی خرید نماید. لذا از ش��رکت های واجد شرایط 
دعوت می ش��ود از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز نسبت به ارسال 

سوابق کاری و رزومه شرکت به دفتر امور بازرگانی اقدام نمایند.
آدرس: اصفهان ، روبروی پل خواجو ، ابتدای آئینه خانه ، شرکت آب 

منطقه ای اصفهان ، امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 
     2144 داخل��ی   )031(36615360-5 تم��اس:  تلف��ن 

دورنگار:36611128)031(
bazargani@esrw.ir: آدرس پست الکترونیکی

شركت آب منطقه ای اصفهان
م/الف ۴۱۸۱۱

تفاهم- گروه گزارش: معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت گفت: در بحث مدیریت واردات 
بای��د تعرفه ه��ا را مناسب سازی کنیم. ش��هریار 
طاهرپ��ور در آئین افتتاح ش��رکت نورد زاگرس 
مالیر، با اش��اره ب��ه اینکه برای رون��ق اقتصادی 
نیازمند جذب سرمایه گ��ذاران داخلی و خارجی 
هستیم، اظهار کرد: بانک های عامل در سال 95 در 
بحث تس��هیالت به واحدهای تولیدی و صنعتی 
مبالغ شایان توجهی را پرداخت کردند. وی با بیان 
اینکه تولید و صنعت مؤلفه های قدرت در کشور 
هستند، گفت: با تورم 40 درصدی و با سود بانکی 
ب��االی 15 درصد نمی توان تولید خوبی داش��ت. 
طاهرپور تصریح کرد: الزمه جذب سرمایه گذاران 
خارجی، ایجاد امنیت در کشور است، امروز دیگر 
نمی توان با کشورهای دنیا مشاجره کرد، بلکه باید 
با تعامل صحیح و راهبردی زمینه رونق اقتصادی 
و ص��ادرات را فراهم کرد. طاهرپور با بیان اینکه 
در دول��ت یازدهم، افزون بر 8200 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری صورت گرفت، افزود: برجام برای 
کشور، امنیت سرمایه گذاران خارجی را به همراه 

داشت. 
وی ب��ا بی��ان اینکه بع��د از تواف��ق برجام 
بس��یاری از مش��کالت ایران در حوزه تحریم ها 
رف��ع و کمبودهای م��واد اولیه در بخش صنعت 
ت��ا حدودی مرتفع ش��د، ادام��ه داد: طی دولت 
تدبی��ر و امید در حوزه صنع��ت اقدامات بزرگ 
و مهمی انجام ش��ده است. معاون وزیر صنعت، 

مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه بای��د در بحث 
مدیری��ت ص��ادرات و کاه��ش واردات به طور 
جدی وارد عمل ش��ود، گف��ت: در بودجه سال 
96، افزون ب��ر 400 میلیارد تومان برای حمایت 
از صادرکنندگان حمایت مالی درنظر گرفته شده 
که البته اندك است و باید حمایت های بیشتری 
صورت گی��رد. طاهرپور تأکید ک��رد: در بحث 
مدیری��ت واردات باید تعرفه ها را مناسب سازی 
کنیم ت��ا وقتی کاالی��ی در داخل کش��ور تولید 
می ش��ود مش��ابه همان از خارج از کش��ور وارد 
نش��ده و تولیدکنندگان با مشکل مواجه نشوند. 
وی خاطرنش��ان کرد: در بحث مبارزه با قاچاق 
کاال نیز در دولت تدبی��ر و امید اقدامات خوبی 
انجام ش��د و در سال گذشته با کاهش چشمگیر 
قاچاق کاال از 25 میلیارد دالر در سال 94 به 12 

میلیارد دالر در سال 95 رسیدیم. 

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تهران با 
اشاره به رقابت ناسالم دولت با بخش خصوصی 
گف��ت: دولت باید به جای رقابت نابرابر با بخش 
خصوص��ی، به وظای��ف خود که تامی��ن مالی و 
اجرای زیرساخت است، برسد. فریال مستوفی در 
گفتگو با مهر، از مش��کالت عدیده فعاالن بخش 
خصوصی برای جذب سرمایه گذاری نام برد و با 
ذک��ر مثالی گفت: ما به عنوان یک فعال اقتصادی 
و بخش خصوصی، معدنی را ش��ناسایی می کنیم. 
تم��ام حق��وق دولتی در اولین مرحله مش��خص 
 و از مال��ک و بهره بردار مطالبه می ش��ود. وقتی 
سرمایه گذار از مشخصات معدن و چشم انداز و 
ظرفیت های آن مطلع می شود، از سرمایه گذاری 
 استقب��ال می کن��د اما وقت��ی به مرحل��ه واقعی 
 سرمای��ه گ��ذاری می رس��د، موانع بس��یاری را 
م��ی بینی��د. وی تاکی��د ک��رد: اج��رای تم��ام 
زیرساخت های الزم برای جذب این سرمایه گذار 
به عهده بخش دولتی است اما طرح های معدنی 
که از اهمیت ویژه ای در اقتصاد ما برخوردار بوده 
و حت��ی سرمایه گذار هم جذب کرده از کمترین 
امکانات مانند جاده، برق، آب، فرودگاه، راه آهن 
و سای��ر امکاناتی که بهره برداری از آن را توجیه 
می کند، بی بهره است. این فعال اقتصادی تصریح 
ک��رد: دولت مدعی است که می خواهد امور این 
 چنینی را ب��ه بخش خصوصی واگ��ذار کند، اما 
حمایت های اولیه ب��رای بهره برداری از سرمایه 

بخش خصوصی را انجام نمی دهد. 

مس��توفی ب��ا اش��اره ب��ه رقاب��ت دولت با 
بخ��ش خصوصی در حوزه مع��ادن گفت: ما در 
این رقاب��ت ناسالم هیچ توجی��ه اقتصادی برای 
جذب سرمایه گذار نداریم. وی با ذکر مثالی در 
خصوص حادثه اخیر در معدن آزادشهر گلستان 
گفت: دولت بجای رقاب��ت با بخش خصوصی 
در معادن باید به وظایفی از قبیل رفع مشکالت 
مال��ی معادن برس��د تا بهره ب��ردار و مالک برای 
کاهش هزینه های خ��ود از اجرای استانداردها 
فرار نکند. مستوفی بیان کرد: تامین مالی یکی از 
مشکالتی است که معدن داران بخش خصوصی 
با آن مواجه هس��تند و البته در بخش های دیگر 
تولی��د هم م��ی توان این معض��ل را دید؛ همین 
موضوع باعث می ش��ود تا اغل��ب کارفرماها به 
دنبال راهی برای کاهش هزینه ها باشند تا کسب 

و کارشان ادامه داشته باشد. 

معاون وزیر صنعت تاکید کرد

 مناسب سازی تعرفه ها 
به منظور مدیریت واردات

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران عنوان کرد

 رقابت نابرابر 
دولت با بخش خصوصی

 ایتالیا، شریک اول تجاری ایران 
در اتحادیه اروپا 

ایتالیا در سه ماهه نخس��ت سال جاری میالدی )2017(٬ شریک اول تجاری جمهوری اسالمی 
ایران در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد. به گزارش ایرنا، مرکز آمار اتحادیه اروپا اعالم کرد 
که حجم مبادالت میان ایران و ایتالیا در سه ماهه نخس��ت 2017 به یک میلیارد و 200 میلیون یورو 
رسیده است که از این میزان 800 میلیون یورو مربوط به صادرات ایران به ایتالیا و 400 میلیون یورو 
واردات ایران از این کشور می شود. بر اساس این آمار، ایتالیا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، 
 شریک اول تجاری ایران است و کشورهای فرانسه و آلمان به ترتیب درمکان های دوم و سوم قرار 
گرفته اند.حجم مبادالت ایران و اتحادیه اروپا در دو سال گذش��ته به سرعت رش��د کرده و به ویژه 
مبادالت ایران وایتالیا طی این مدت با 200 درصد رشد همراه بوده است. در 10 سال اخیر در مبادالت 
دوجانبه میان ایران و ایتالیا ، تراز مثبت تجاری همواره به نفع ایتالیا بود در حالی که اکنون و در سه 
ماهه اول سال 2017 این تراز به سود ایران مثبت شده است و روند کنونی ادامه پیدا می کند. حجم 
مبادالت ایران و ایتالیا در سال 2015 میالدی یک میلیارد و 700 میلیون یورو بود که از این میزان 500 
میلیون یورو صادرات ایران به ایتالیا و مابقی مربوط به واردات ایران از این کش��وربود. برای صنایع 
اروپایی که مشتاقانه در پی یافتن بازارهای جدیدی هستند، ایران به مثابه یک فرصت طالیی است.تا 

سال گذشته میالدی، ایتالیا پس از آلمان شریک دوم تجاری ایران در اروپا بود.

 نرخ ارز
مشکل جدی صادرات

دبیرک��ل اتاق بازرگان��ی تهران به سه مقوله مهم در توسعه صادرات که هنوز در کش��ور محقق 
نش��ده است، اش��اره کرد و گفت: این سه مهم پیوستن به سازمان توسعه تجارت، واقعی ش��دن نرخ 
ارز و به وجود آوردن ش��رکت های صادراتی است. بهمن عش��قی در گفت وگو با فارس درباره نقاط 
ضعف صادرات کش��ور، گفت: در حالی که بخش کوچکی از تجارت جهانی را تشکیل می دهیم اما 
هن��وز به سازمان تجارت جهانی نپیوسته ایم و از مزیت های تجارت آزاد برخوردار نیس��تیم. دبیرکل 
ات��اق بازرگانی ته��ران با بیان اینکه بدون عضویت در سازمان تج��ارت جهانی نمی توان وارد جرگه 
صادرکنندگان عمده جهانی ش��د، افزود: در شرایطی که هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نشده ایم 
و نمی توانیم صاحب معاهدات چند جانبه باش��یم باید ب��ه معاهدات دو جانبه در چارچوب تجارت 
آزاد بپردازیم. وی با بیان اینکه گلوگاه صادرات نرخ ارز است، بیان داشت: تا زمانی که قدرت واقعی 
خرید ریال مشخص نشود صادرات معنی خاص خود را پیدا نمی کند. عشقی با اشاره به برنامه پنجم 
توسعه بیان داشت: براساس این برنامه نرخ ارز باید متناسب با تفاضل نرخ تورم داخل و خارج باشد 
که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه تولید و صادرات دو 
مقوله جدای از یکدیگر است، افزود: برای توسعه صادرات باید به سمت ایجاد شرکت های تخصصی 

MEC حرکت کرد و نباید تولید کننده خود اقدام به صادرات کند. 

مهندس سید محس��ن حس��ینی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای 
گیالن با اش��اره به اینکه متوسط جمعی��ت در استان گیالن سه برابر متوسط 
جمعیت کش��ور است، افزود: با وجود بارندگی های زیاد در گیالن، ش��رایط 
تأمین آب ش��رب سهل و آسان نیس��ت.وی با بیان اینکه تالش زیادی برای 
ارائه آب سالم و بهداش��تی به ش��هروندان صورت می گیرد، اظهار داش��ت: 
ب��ا توجه به ش��رایط بحرانی کاه��ش منابع آبی در سطح کش��ور، گیالن نیز 
مستثنی نبوده و باید برای تأمین آب پروسه طوالنی حفاری و اخذ مجوزهای 
مربوطه را سپ��ری کند.مدیرعامل آبفای گیالن اج��رای پروژه BOT برای 
تصفیه خانه ب��زرگ آب گیالن را از برنامه های خوب وزارت نیرو دانس��ت 
و گف��ت: بازسازی مدول اول تصفیه خانه و اح��داث مدول دوم با ظرفیت 
3000 لیتر در ثانیه، تأمین کننده آب ش��رب 64 درصد مشترکان استان است 
و 10 شهر از این تصفیه خانه آبرسانی می شود.مهندس حسینی با برشمردن 
برنامه های وزارت نیرو برای تأمین آب یکایک ش��هرها تصریح کرد: باتوجه 
ب��ه کاهش تخصیص اعتبارات پروژه ها و کاهش سرعت روند اجرا، وزارت 
نیرو با یک پالن برنامه ریزی ش��ده دنبال تأمین آب بهداشتی سالم برای مردم 
است .مدیرعامل آبفای گیالن اقتصاد آب را از اهم مش��کالت ش��رکت های 
آب و فاضالب دانس��ت و خاطرنشان کرد: مشترکین 30 درصد قیمت تمام 
ش��ده آب را پرداخت می کنند و در نتیجه مس��ائل اقتصادی، بهره برداری را 
تحت الش��عاع قرار داده و شرایط کاری را دشوار می کند.وی همچنین اظهار 
داشت: اصلی ترین کار ش��رکت های آب و فاضالب بهره برداری است و در 
ش��رایط بد اقتص��ادی و مالی، بهره برداری کارگش��است و خدمات رسانی 
مطل��وب نیز در بهره ب��رداری مناسب است .مدیرعام��ل آبفای گیالن تبادل 

تجربیات را مهمترین مزیت جلس��ات استان ها عنوان کرد و یادآور شد: هر 
استانی تبحری دارد و برنامه خاصی را پیگیری می کند که امیدواریم با تبادل 

این اطالعات در رشد و ارتقاء عملکرد سازمانی موفق باشیم.
مبین��ی، مدیرکل دفتر نظ��ارت بر بهره برداری آب آبفای کش��ور ضمن 
تأکید بر انجام عملیات نگهداری و تعمیرات در سطح تمامی تأسیسات آب، 
 یادآور شد: کنترل دقیق فرآیندهای تصفیه خانه های آب از اهم وظایف حوزه 
بهره برداری ش��رکت های آبفا است.در راستای تحقق این وظیفه، اولین قدم، 
ارتقاء فنی، علمی و شغلی کارکنان مرتبط با تولید، تصفیه، انتقال و توزیع آب 
است و کنار آن برگزاری جلس��ات آموزشی داخل استانی و تبادل اطالعات 
با کارش��ناسان بهره برداری سایر استان ه��ا از موضوعاتی است که باید مورد 

توجه ویژه قرار گیرد.

ویژه استان گیالن

 تأمین آب  شرب 64 درصد مشترکان 
با احداث مدول دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن

مدیرعامل گاز گیالن عنوان کرد

 هدف اصلی شرکت گاز 
 رعایت حقوق شهروندی 
و تکریم مشترکین است

مهندس جمش��ید ظهیری- مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن در سمینار آموزشی 
دوره ط��رح تکریم در جمع نیروهای امداد، 
کنتورخ��وان و گازب��ان گف��ت: در راستای 
تحق��ق طرح تکری��م برای مش��ترکین باید 
 هم��ه ارک��ان سازم��ان درگیر باش��ند و از 
ش��رکت کنندگ��ان در ای��ن دوره آموزش 
خواس��ت بدلیل تماس مس��تقیم با مردم و 
مشترکین، با رعایت نکات اخالقی و اخالق 
حرفه ای، ضمن ارائه خدمات، اعتماد مردم 
را جل��ب کنند.مهندس ظهیری با بیان اینکه 
رویکرد ش��رکت گاز در آغاز نیم قرن دوم 

فعالیت��ش ب��ر فرآیندگرایی و افزایش کیفیت متمرکز ش��ده اس��ت، گفت: باید 
تالش کنیم تا با اصالح فرآیندها و توانمندسازی نیروها در مسیر اهداف شرکت 
ق��دم برداریم.در این سمینار مطالبی در خصوص اهمیت تکریم ارباب رجوع و 
سامانه رسیدگی به شکایات و سیستم تولید و صدور قبض آنالین مطرح و در 
پایان جلسه پرسش و پاسخ با حضور مدیرعامل و مسئوالن مرتبط برگزار و به 

سؤاالت شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

 اجرای دهمین مرحله 
 طرح افزایش ایمنی عابرین 

و موتورسوران در رشت 
مدیرکل  ک��ار-  ن��ازك 
ونق��ل  وحم��ل   راه��داری 
ج��اده ای استان گیالن ضمن 
اع��الم ای��ن خب��ر گفت: به 
منظور آشنایی موتورسواران با 
مقررات راهنمایی و رانندگی، 
رعای��ت نک��ات ایمن��ی در 
افزایش  موتورسواری،  هنگام 
اطالعات ترافیکی و پیشگیری 

از وق��وع تصادفات دهمین مرحله طرح افزایش ایمنی تردد عابرین پیاده 
 وراکبی��ن موتور سیکلت  به مرحله ی اج��را در آمد.مدیرکل راهداری و
حمل ونقل جاده ای استان گیالن افزود: در اجرای طرح مذکور 50روستای 
تحت پوش��ش شهرستان های رش��ت- سیاهکل- رودبار- صومعه سرا- 
تالش – شفت با توجه به تحلیل وضعیت موجود و شناسایی مکان های 
هدف انتخاب ش��دند و طی 5 روز آموزش های مربوط به ش��یوه استفاده 
صحیح و ایمن از موتورسیکلت را  در محیطی شاد و صمیمی فرا گرفتند.
وی اف��زود: آموزش های مذکور ش��امل اجرای نمای��ش، برنامه های طنز، 
فرهنگی و مس��ابقات در یک فضای ش��اد بود که عالوه بر راکبان  موتور 
سیکلت، خانواده های آنان هم به عنوان عابرین پیاده در این محیط آموزشی 

حضور یافتند.
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