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خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان؛

مصرف جایگاه های سی ان جی 8
درصد افزایش یافت

مدیرعامل شــرکت گاز کردســتان گفت :از ابتدای
امسال تا پایان آذر ماه  ،در جایگاه های سی ان جی
اســتان کردســتان  147میلیون و  58هزار و 233
مترمکعب گازمصرف شده است .
احمد فعله گری در مورد اهمیت جایگاه های سی ان
جی اظهار داشت :یارانه های عظیم انرژی در بخش
حمل ونقل چالش جدی اقتصاد ایران در دهه های
اخیـر بـوده اسـت ووابستگی چرخه تحرک کشور به
فرآورده های نفتی در قسمت بنزین و گازوئیل از دو
منظـر سیاسـی و اقتـصادی نقطـه بسیار آسیب پذیر
محسوب میشود.
وی افزود  :آزادســازی قیمت بنزین ،سهمیه بندی
بنزین و گازوئیل  ،گازســوز کردن خودروها وتوسعه
همه جانبه حمل ونقل عمومی به عنوان راهکارهای
مورد نظر برای خروج از این بحران توصـــیه شــده
است.
مدیرعامل شــرکت گاز کردســتان با بیان اینکه در
حوزه سی ان جی پارسال تا پایان آذر  136میلیون
و  711هزار و  565مترمکعب گاز مصرف شد ،افزود:
امســال نیز در همین مدت در جایگاه های سی ان
جــی  147میلیون و  58هزار و  233مترمکعب گاز
در استان مصرف شد که هشت درصد افزایش نشان
می دهد.
فعله گری اظهار داشــت :مشــترکان کردستانی در
بخش ســوخت خودرو( )CNGدر آذر ماه امسال
 16میلیون و  69هزار و  772مترمکعب گاز طبیعی
مصــرف کردند که این رقم در ســال گذشــته 13
میلیون و  679هزار و  49مترمکعب بود و نشــان از
افزایش  17درصدی دارد.
الزم به ذکر است در استان کردستان  52جایگاه سی
ان جی در حوزه تامین سوخت خودروفعالیت دارند.

گازرسانی به گلخانه های روستای
مبارکه به بهره برداری رسید

اصفهان – مرادیان :بهره برداری از پروژه گازرسانی
به مجموعه گلخانه های روســتای مبارکه با حضور
معاون امورعمرانی استاندار ،مدیر کل امور روستایی
استانداری ،مدیرعامل شرکت گاز استان و معاونین،
فرماندار ،بخشــداران ،امام جمعه و مسئولین ادارات
شهرستان تیران و کرون برگزار شد.
در مراسم بهره برداری از پروژه گازرسانی به مجموعه
گلخانه های روســتای مبارکه از توابع شهرســتان
تیران ،معــاون امور عمرانی اســتانداری اصفهان با
اشاره به کمبود آب در فالت مرکزی کشور ،توسعه
کشاورزی از طریق گلخانه ها را بسیار مناسب ارزیابی
کرد و گفت :گاز طبیعی برای توسعه صنعت گلخانه
داری حائز اهمیت و زیربنایی است.
مهران زینلیــان ،همچنین با تاکید بر ظرفیت های
گردشــگری موجود در منطقه ،افزود :ایجاد شهرک
های گلخانه ای یکی از راه های توســعه گردشگری
است و نعمت گازطبیعی در شهرک های گلخانه ای
که توانسته زمینه ی توسعه ی کشاورزی ،گردشگری
و اشتغالزایی را فراهم کند جای تقدیر و تشکر فراوان
دارد.
در ادامه سید مصطفی علوی ،مدیرعامل شرکت گاز
استان اصفهان نیز ،با اشاره به اینکه همسو با تأمین
گاز بخش خانگی ،توجه بــه بخش صنعت و بویژه
کشاورزی برای این شرکت اهمیت باالیی دارد ،اظهار
داشت :مجتمع گلخانه ای روستای مبارکه با  15هزار
متر شبکه گذاری ،با اعتباری بالغ بر  50میلیارد ریال
به بهره برداری رسید .مهندس علوی ،افزود :پایداری
گازرسانی در فصل زمستان دغدغه شرکت گاز است
اما تحقق این امر به همکاری وتوجه مشــترکین در
مصــرف بهینه و منطقی نیاز دارد .گفتنی اســت ،
شهرستان تیران و کرون با بیش از  600واحد گلخانه
ای قطب این صنعت در استان اصفهان محسوب می
شود.
مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه تأکید کرد:

ضرورت بهبود تعامالت فوالد مباركه با
مشتریان و افزایش تولید

اصفهان – مرادیان :مدیر فــروش داخلی فوالد
مبارکه گفت :هدف فوالد مبارکه از برگزاری جلسه
هماندیشی با شرکای کسب و کار خود در سال تولید،
پشتیبانیها ،مانعزداییها ،بهبود تعامالت با تمامی
مشتریان در گروههای مختلف و افزایش تولید است.
به گــزارش خبرنگار فوالد ،محمــد تاجمیرریاحی
مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه در نشست
هماندیشــی با شرکای کســب و کار فوالد مبارکه
اظهار کرد :هدف ما از برگزاری این هماندیشــی در
سال تولید ،پشتیبانیها ،مانعزداییها ،بهبود تعامالت
شرکت فوالد مبارکه با تمامی مشتریان در گروههای
مختلف و افزایش تولید است .وی افزود :این نشست
برای ارائه برنامههای شرکت فوالد مبارکه به مشتریان
و بررسی انتظارات آنها از فوالد مبارکه ،برنامهریزی
برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت در جهت
تســهیل امور فیمابین برگزار میشــود .نشســت
هماندیشی فوالد مبارکه و شرکای کسب و کار این
شرکت برای تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان با
حضور مدیرعامــل ،معاونین و مدیران فوالد مبارکه
آغــاز به کار کرد .بــا برنامهریزیهای انجامشــده
در نخســتین روز این نشســت قرار اســت تمامی
مشتریان صنایع بستهبندی و ورقهای فوالدی رنگی
ازجمله قوطیهای صنایع غذایی ،قوطیهای روغن
نباتــی ،قوطیهای روغنهــای فراوردههای نفتی و
قوطیسازان مسائل خود را با مدیران شرکت فوالد
مبارکه مطرح کنند.
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با بهبود عملکرد کمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار نار

تضمین تولید روزانه  ۱۹میلیون مترمکعب گاز از میدان نار
چراغی – شــیراز  :با اجرای پروژه کاهش
فشــار ورودی کمپرسورهای ایستگاه تقویت
فشار نار و افزایش ضریب بازیافت میدان گازی
نار روزانه پنج میلیــون مترمکعب افزایش و
تولید  ۱۹میلیون مترمکعب گاز تضمین یافت.
دکتر سید ابوالحســن محمدی ،مدیرعامل
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
گفت :برای انتخاب بهینهترین ســطح فشار
ورودی کمپرســورهای میدان گازی نار و به
منظور افزایــش ضریب بازیافت مخزن گازی
نار و جلوگیری از افت فشار مخزن با طراحی
و ترسیم نمودارهای جدید و اعمال تغییرات
متناظر و متناســب با شــرایط موجود فشار
ورودی کمپرســورها برای برداشت صیانتی و
حداکثری گاز از میدان نار اقدام شــد .سید
ابوالحسن محمدی ،افزود :توربینهای میدان
گازی نار در فشــار پایینتر از  ۵۲بار خاموش
و از مدار خــارج میگردید در این شــرایط
امــکان تولید بیش از  ۱۴میلیون متر مکعب
در روز وجود ندارد که با توجه به قفل بودن
اطالعات کنترلی این تجهیز پیشرفته و عدم
پشتیبانی شرکت خارجی سازنده تجهیزات
یادشده ،اقدام فوری در این خصوص را بسیار
ضروری مینمود .وی اضافه کرد :در یک اقدام
فنی جهادی و با تکیهبــر دانش فنی و توان
متخصصان صنعت نفت و شرکتهای توانمند
داخلی و پذیرش ریسکهای ناشی از این کار،

توانستیم با کاهش فشار ورودی کمپرسورها از
 ۵۲به  ۴۵بار موجب افزایش سطح بهرهوری
تولید گاز همزمان بــا افزایش مصرف گاز در
فصل ســرما گردید .وی افزود :میدان گازی
نار دارای اولین ایســتگاه تقویت فشــار گاز
باالدستی است که توربینها و کمپرسورهای
مورداســتفاده در آن از شرکتهای خارجی
تأمینشده است و طی یک دهه اخیر به دلیل
تحریمهای ظالمانه ،امکان استفاده از خدمات
پشــتیبانی آنهــا از خارج از کشــور وجود

نــدارد .وی در رابطه باصرفه جویی اقتصادی
و زمان انجــام این فعالیت گفــت :در اقدام
یادشــده ،عالوه بر تثبیت تولید ،صرفهجویی
اقتصادی و زمانی بســیار باالیی در برداشته
و از آن مهمتر ،شکســت انحصار این شرکت،
عبور از محدودیتهای تحریمی ،عدم نیاز به
حضور متخصصــان خارجی برای تعمیر و یا
راهاندازی دستگاهها ،تقویت روحیه خودباوری
و اعتمادبهنفــس در متخصصــان داخلی از
دیگر دستاوردهای این اقدام مهم بوده است.

محمدی ،با اشــاره به تغییرات اعمالشده در
این سیستم پیشــرفته گفت :در حال حاضر
تولید میدان گازی نار باالتر از برنامه تکلیفی و
بیش از  ۱۹میلیون مترمکعب در روز است و
بهمنظور استمرار تولید صیانتی و جلوگیری از
افت طبیعی فشار مخزن نیازمند فشار افزایی
و افزایش ضریب بازیافت با روشهایی مانند
احداث ایســتگاههای تقویت فشار گاز ،ایجاد
تغییرات فنی و ساختاری در اجزای تجهیزات
دوار است.

آبفا شیراز پیشتاز در تجهیز دستگاه های دانش بنیان در سطح کشور
چراغی – شیراز  :برای اولین بار در کشور،
تصفیه خانه فاضالب شــماره  1شرکت آب
و فاضالب شــیرازبا  5دســتگاه گیربکس و
توربین هوادهی ساخت شرکت دانش بنیان
داخلی تجهیز شد.
دفتــر بهره برداري و توســعه تصفيه خانه
فاضالب آبفا شــیراز با اشاره به آغازعملیات
راه انــدازی و بهره بــرداری از تصفيه خانه
فاضالب شــماره  1شــيراز از سال 1385
گفــت :سیســتم هوادهــی تصفيــه خانه
فاضالب شــماره  1از نوع هوادهی سطحی
و با استفاده از تعداد  20دستگاه گیربکس
ســاخت شــرکت خارجی بود کــه پس از
گذشت سه ســال از شــروع بهره برداری
تعــدادی از گیربکسها از ناحیه چرخ دنده
دچار شکستگی شدند.
بهــزاد زارع به دشــواری عملیــات تعمیر
گیربکس هــای تصفیه خانه فاضالب تاکید
کرد و اظهار داشــت :علی رغم پیگیریهای
متعدد و استفاده از تجارب چندین شرکت
ســازنده داخلی ،انجام تعمیرات و ســاخت

چرخ دنده های مختلف ،کارگشا نبود و طی
مدت  10سال ،تعداد  14دستگاه گیربکس
از مدار بهره برداری خارج گردید به همین
دلیــل امکان اکســیژن رســانی در حوض
هوادهی به شدت کاهش یافت.
وی افــزود :از طرفی اجــرای طرح ارتقای
مصوب شــرکت مهندسی جهت بازسازی و
ارتقای بخش هوادهی تصفیه خانه و تبدیل
بــه روش هوادهی عمقی زمــان بر بوده و
هزینــه ای بالغ بــر  100میلیارد تومان در
بر خواهد داشت.
مديــر دفتر بهره برداري و توســعه تصفيه
خانه فاضالب آبفا شــیراز ابراز داشت:جهت
حل مشــکل ،با شرکت دانش بنیان داخلی
برای ســاخت گیربکس و توربین هوادهی
ارتباط برقرار شد که با همفکری و همکاری
دفتر مدیریت بهره برداری و توسعه تصفیه
خانه فاضالب شرکت آب و فاضالب شیراز،
شــرکت مزبور موفق به طراحی ،ساخت و
نصــب یک دســتگاه گیربکــس و توربین
هوادهی در سال  1399شد.

این مقام مسئول در بخش فاضالب تصریح
کرد :پس از پایش عملکرد تجهیز مذکور در
یک دوره زمانی  7ماهه ،این نتیجه حاصل
شد که سیســتم هوادهی ســطحی ابداع
شــده در داخل کشــور می تواند جایگزین
بســیار مطمئــن و پربازدهی بــرای هواده
های ســطحی تولید خارج باشد .وی در
بخش دیگری از ســخنان خود گفت :تولید
کنندگان داخلی سیســتم هــای هوادهی
ســطحی تا به امروز توان تولید هواده هایی
با حداکثر توان  15کیلووات را داشــتند که
با اقدامی کــه صورت گرفت برای اولین بار
سیســتم های هوادهی سطحی با توان 55
کیلووات در کشور تولید گردید.
زارع خاطر نشان کرد :با موافقت و حمایت
مدیر عامل آبفا شیراز و نیز بازدید و بررسی
بعمل آمده توسط معاونت برداری و توسعه
فاضــاب در مرداد ماه ســال جاری و پس
از تاییــد عملکرد هواده منصوبه؛ شــرکت
آب و فاضــاب شــیراز نســبت بــه عقد
قــرارداد برای خرید تعداد پانزده دســتگاه

الکتروموتورگیربکــس و توربیــن هوادهی
اقدام نمود.
مديــر دفتر بهره برداري و توســعه تصفيه
خانــه فاضالب آبفا شــیراز گفــت :در فاز
اول قرارداد و در مدت زمان بسیار کوتاهی
تعداد  5دستگاه موتور ،گیربکس و توربین
هوادهی توسط شرکت دانش بنیان داخلی
ساخته شده و نیمه دی ماه سال جاری در
حوض شماره  2تصفیه خانه فاضالب شماره
 1با موفقیت نصب و راه اندازی شد.
وی با اشاره شرکت سازنده دستگاه موتور
،گیربکــس و توربیــن هوادهی محصوالت
خود را برای مدت ســه سال ضمانت نموده
و به مدت ده ســال خدمات پشتیبانی دارد
اظهار داشــت :خرید تجهیزات شرکت های
داخلی عــاوه بر حمایــت از تولید داخل،
وابستگی به تامین کنندگان خارج از کشور
را کاهش داده و استفاده از خدمات پس از
فروش به راحتی میسر می باشد که اهمیت
این موضوع در شرایط تحریم بیش از پیش
خودنمایی می کند.

پایداری تولید در سایه تبلورخودباوری تعمیرات اساسی مطمئن محقق می شود
رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم با اشاره
به اینکه پایداری تولید درســایه تعمیرات مطمئن و موفق
محقق می شود ،گفت :تبلور خودباوری و بومی سازی دانش
فنی مصداق بارز مجموعه تعمیرات پاالیشــگاه گاز سرخون
بوده ،و درسالجاری تاکنون بيش از  123هزار نفرساعت كار
تعميراتي در این شرکت انجام شده است .به گزارش خبرنگار
روابط عمومی شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم  ،منوچهر
جعفــری رئیس تعمیرات این شــرکت در بازدید از اورهال
واحد تثبیت مایعات گازی پاالیشگاه گاز سرخون با بیان این
ت اطمينان تجهيزات و
مطلب ،افزود :به منظور افزايش قابلي 
تحقق توليد پايدار ،ايمن ،پاك و بهرهور گاز بعنوان مأموريت
اصلي شــركت و با انجام به موقع دستوركارهاي تعميراتي،
ت پيشگيرانه تجهيزات ،انجام تعميراتاساسي
اجراي تعميرا 

ساليانه و اجراي طرحهاي اصالحي ابالغي ،اين مهم تحقق
یافته اســت .وی با بیان اینکه در پاالیشــگاه گاز سرخون
تاکنــون بيش از  912مجــوز ايمني انجــام كار گرم براي
دســتوركار تعميراتي در پاالیشگاه گاز سرخون صادر شده،
اظهار داشــت :شاخص  100درصدي انجام به موقع فعالیت
ها و اقدامات تعمیراتی بخش های مختلف تاسیسات نشان از
برنامهريزي دقيق و پيشبيني به موقع متخصصان و کارکنان
توانمند و باتجربه این شرکت بود ه است .جعفری ادامه داد:
باتوجه به شــرایط کنونی جامعه ،با برنامه ریزی و همكاري
همه جانبه واحدهاي مختلف پااليشــگاه گاز سرخون هیچ
گونه خللی در ماموریت این شــرکت بوجود نیامده و بدنبال
آن با رعايت پروتكلهاي بهداشتي براي جلوگيري از شيوع
ويروس کرونا ،انجام فعاليتهاي تعميراتي در طول سال در

راستای ارتقاء کیفیت و استمرار تولید پایدار بطور صحيح و
به موقع پيش رفته است.
رئيس تعميرات شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم در پایان
گفت :در راســتاي تبیین رهنمودهای مقام معظم رهبری
مدظلــه العالی بــه جهت اقتصاد مقاومتی در ســال تولید،
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و همچنین به جهت حمايت
از توليدكنندگان داخلي و دانش بنیان با بررسی متخصصان
و کارشناسان کارآزموده پاالیشگاه گاز سرخون در واحدهای
مختلف عملیاتی و ستادی و بدنبال آن شناسايي شركتهاي
توانمند داخلي ،ساخت  95درصد از قطعات يدكي تجهيزات
دوار ،شــيرآالت و تجهيزات از طريــق كميته خودكفايي با
موفقیت و صرفه جویی قابل توجهی نســبت به نمونه های
خارجی ساخته شده است.

س سازمان صمت استان بوشهر:
رئی 

قیمت تولید به جای قیمت فروش روی کاالها درج میشود
س ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر
رئی 
گفــت :طــرح درج قیمت تمــام شــده کاال بر روی
محصــوالت به جای قیمت فروش از اواخر آذر شــروع
شده اســت و به صورت زمانبندی شــده بر کاالهای
مختلف اعمال خواهد شد.
سید حسین حسینی در خصوص اجرایی شدن قانون
انتزاع در ساختار جدید وزارت صمت اظهار کرد :مطابق
این قانــون صفر تا صد بازار محصوالت کشــاورزی از
تولید ،تامین ،توزیع و نظارت به وزارت جهاد کشاورزی
واگذار شده است.
وی اضافــه کــرد :در راســتای این طرح تعــدادی از
همکاران بخش بازرســی سازمان صمت استان بوشهر
محل خدمتشان به ســازمان جهادکشاورزی استان و
شهرستان منتقل شده است.
س ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر
رئی 
تصریح کرد :طرح درج قیمت تمام شــده کاال بر روی
محصــوالت به جای قیمت فروش از اواخر آذر شــروع
شده اســت و به صورت زمانبندی شــده بر کاالهای

مختلف اعمال خواهد شد.
حســینی خاطر نشــان کرد :قیمتهای ســاختگی و
کاذب در این طرح از بین میرود و کاالها با احتســاب
هزینههای ســود عمده یا خردهفروش  ،شــرکتهای
پخش و هزینه حمل به دست مصرف کننده میرسند.
وی با اشــاره به اینکه اکنون بهای مصرف کننده درج
شده روی برخی از کاالها بهویژه در فروشگاههای بزرگ
واقعی و قانونی نیســت ،افزود :بیشتر قیمتها ناشی از
توافق واحدهای تولیدی با واســطهها و فروشگاه درج
میشوند.
س ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر
رئی 
اعالم کرد که در استان این طرح با هدف شفافسازی
قیمتها در سه گروه اجرا شده است.
حســینی بیان کــرد :درج قیمت تمام شــده بر روی
کاال اولین بار برای آب معدنــی اتفاق افتاد و در ادامه
واحدهای سلولز و پوشــک بچه ،لوازم خانگی و لوازم
یدکی مکلف به درج قیمت تمام شــده شدند .رئیس
ســازمان صمت استان بوشهر اظهار کرد :عرضه کننده
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نهایی یــا همان خرده فروش حداکثر  ۲۷تا  ۳۰درصد
میتواند باال تر از قیمت تمام شده کاال را بفروشد.
حسینی از اجرای طرح «جشنواره ویژه خرید شبها»
خبر داد و گفت :این طرح در راستای درج قیمت تمام
شــده کاال بر روی محصول اســت که در سطح کشور
برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد :در  ۹ماه امسال  ۲۳۹فقره جواز تاسیس
واحدهــای صنعتی و تولیدی صــادر و  ۵هزار و ۷۸۰
میلیــارد تومان ســرمایهگذاری و شــش هزار فرصت
شغلی پیشبینی شده است ،که این آمار در مقایسه با
ســال گذشته در حوزه صدور جواز تاسیس  ۴۴درصد،
پیش بینی ســرمایه گذاری  ۲۲۷درصد و پیش بینی
اشتغال  ۹۷/۱۹درصد رشد را نشان میدهد.
س ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت اســتان
رئیــ 
بوشــهر تصریح کــرد ۴۲ :پروانه بهرهبــرداری برای
واحدهای تولیدی در استان با سرمایهگذاری یک هزار
و  ۵۲۷میلیارد تومان در استان بوشهر صادر شده است
که زمینه اشتغال هزار و  ۳۶۴نفر را فراهم کرده است.

خبر
بزرگداشت دومین سالگرد شهادت
سردار سلیمانی در شرکت پاالیش
نفت اصفهان

اصفهان – مرادیان :مراســم بزرگداشــت دومین
سالگرد شهادت سردار سلیمانی با حضور مقامهای
اســتانی ،مدیران و کارکنان شــرکت پاالیش نفت
اصفهان در سالن همایش این شرکت برگزار شد.
در ابتدای این مراسم محمدصادق حاجیان رئیس
روابط عمومی متن پیام مدیرعامل شرکت پاالیش
نفت اصفهان را قرائت کرد .در این متن آمده بود:
«بــا درود و ســام به ارواح طیبه شــهیدان و امام
شهیدان و آرزوی طول عمر با عزت همراه با سالمتی
مقام معظم رهبری مدظله العالی ،دومین سالگرد
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی ،دهه بصیرت و
میثاق امت با والیت ،همچنین ایام فاطمیه را گرامی
می دارم .بدون تردید امنیت امروز منطقه و کشــور
عزیزمان جمهوری اسالمی ایران مدیون رشادت ها
و ایثارگری های حاج قاسم سلیمانی هاست .شهید
سردار قاسم سلیمانی یکی از محبوبترین چهرههای
انقالب اسالمی است .این شهید واالمقام هرگز فکری
جز تالش در جهت عزت اسالم و مظلومان جهان در
سر نپروراند و همواره با نگاهی که تابع افق نگاه
مقام معظم رهبری بــود ،عمر پربرکت خویش را
صرف مبارزه با ظالمان کرد .دشــمنان پنداشتند
که با شهادت سردار ،ضربه ای بزرگ به ایران وارد
کرده اند .اما بنابر فرمایش مقام معظم رهبری از این
موضــوع غافل بودند که “به حول و قو ه الهی کار او
و راه او متوقف و بســته نخواهد شد”چرا که “شهید
ســلیمانی برای دشــمنان خطرناکتر از «سردار»
ســلیمانی است ”.درود بر شــرف پاک حاج قاسم
سلیمانی و تمام شهدای گرانقدر صدر اسالم تا زمان
کنونی! در این مراسم سرهنگ حمیدرضا مجیری
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرســتان شاهین
شــهر و میمه با بیان اینکــه روحیه انقالبی¬گری
ســردار ســلیمانی ،نقطه عطف امنیــت منطقه و
ترس دشــمنان از ایشــان بود اظهار داشت :ما به
عنوان پیروان راه شهیدان اسالم و بزرگانی همچون
حاج قاسم سلیمانی باید با بهره¬مندی از ظرفیت
جوانان ،نخبگان و دانشمندان ،روحیه انقالبی گری
خود و تک تک هموطنان عزیزمان را تقویت کنیم
تا فلســفه وجود و حضورمان را در جهت پیشرفت
کشــور و انجام هر چه بهتر مسئولیت هایی که بر
عهده داریم به منصه ظهور برسانیم .

واکنش شهردار مشهد به
تجمع پیمانکاران

شــهردار مشــهد با بیان اینکه ما قبــول داریم که
پیمانکاران مطالباتی دارند که متاســفانه سنواتی
شــده و بعضا بیــش از  ۱۰ماه اســت که پرداخت
نشده و حق هم با آنهاست ،گفت :تمام تالشمان
را میکنیــم تا مطالبــات پیمانکاران شــهرداری
را بــه تدریج پرداخت کنیم .ســید عبداهلل ارجائی
در خصــوص تجمع پیمــانکاران در اعتــراض به
معوقاتشــان اظهار کرد :تعــدادی از پیمانکارانی
ک سال است مطالباتی از
که مدعی بودند بیش از ی 
شهرداری دارند که پرداخت نشده ،امروز در عرصه
میدان شهدا جهت اعتراض تجمع کردند.
ما آنــان را دعوت به مذاکره کردیم و طی گفتوگو
با ایشان مسائل مختلفی مطرح شد از جمله اینکه
ضعف در مطالعات سبب به وجود آمدن معارضاتی
در زمان اجــرای پروژهها میشــود .همچنین این
موضوع هــم مورد بررســی قرار گرفــت که عدم
تحصیل حریمها باعث میشــود اجرای پروژههای
شــهری با وقفه مواجه شود .وی افزود :عالوه بر این
پیمانکاران مدعی بودند معوقاتی از سال  ۹۹دارند
که هنوز پرداخت نشــده و به همین دلیل قادر به
ادامه کار نیستند .شهردار مشهد با بیان اینکه نحوه
رسیدگی در فرآیند کنترل و نظارت بر پروژه ،فرآیند
کمیسیون ماده  ۲۴و عدم شفافیت در برخی موارد
از دیگر مســائلی بود که پیمانکاران به آن اعتراض
داشــتند ،گفت :پیمانکاران معتقدند از  ۲۰ســال
پیش شــیوههایی در حال اجراســت که طی این
سالها تغییر پیدا نکرده و نیاز به اصالح دارد.

