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عالمه؛ مدیر بانک صنعت و معدن اردبیل خبر داد:

پرداخت  ۱۵۶0میلیارد ريال تسهیالت
در حوزه صنعت و معدن استان
در  8ماهه سال جاري

اردبیــل -هنگامه محرم نژاد:
احمــد عالمــه مدیــر بانک
صنعت و معدن استان اردبیل
اعالم داشت :طی سال جاری
بیش از هــزار و 560میلیارد
ريال تســهیالت بــه فعاالن
اقتصادی استان پرداخت کرده
ايم.
به گــزارش پايگاه اطالع رســاني بانك صنعت و معــدن ،وي در
گفتوگــو با خبرنگار بازار اظهار داشــت :اکثر منابــع اين بانک در
توسعه شهرکهای صنعتی و صنایع استان صرف شده و از سال ،۹۶
پرداخت تسهیالت در حوزه صنعت و معدن یک رشد صعودی داشته
و در هشت ماهه امسال بیش از هزار و  560میلیارد ريال تسهیالت
در حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی در استان پرداخت شده است.
مدیر بانک صنعت و معدن اســتان اردبیل تصریح کرد :در سه سال
گذشــته نیز به ترتیــب  230میلیارد ريال(از محــل رونق توليد به
ميــزان  116ميليارد ريال و از محل صندوق توســعه ملي به ميزان
 115ميليــارد ريال ) در ســال  96و همچنین يكهزار و  240میلیارد
ريال(شامل  22ميليارد ريال از محل منابع داخلي شعبه  658 ،ميليارد
ريال از منابع داخلي ســتاد و  360مليارد ريال از منابع رونق توليد و
 200ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه ملي ) در سال  97و دو هزار
و  60میلیارد ريال ( از محل بند الف تبصره  18به ميزان  450ميليارد
ريال و از محل منابع داخلي-شــعب به ميزان  10ميليارد ريال و از
محل منابع داخلي-ستاد به ميزان  600ميليارد ريال و از محل منابع
صندوق توسعه ملي به ميزان  990ميليارد ريال و از محل منابع وجوه
اداره شده به ميزان  13ميليارد ريال) در سال  98در بخش صنعت و
معدن به صنعتگران و كارآفرينان استان تسهيالت اعطا گرديده است.
وي ادامه داد :بانك صنعت و معدن شــعبه اردبيل در 9ماهه ســال
 1399جمع ًا به مبلغ  1566ميليارد ريال (از محل منابع بند الف تبصره
 18به ميزان  36ميليارد ريال و از محل منابع داخلي شعب  30ميليارد
ريال و از منابع داخلي ستاد به ميزان  1500ميليارد ريال ) تسهيالت
به بخش صنعت و معدن پرداخت نموده است .
وی در بخش دیگری از ســخنان خود خاطر نشــان کرد :قطع ًا صد
درصد منابع وصولی به چرخه تولید استان بر میگردد و ما با کمترین
انحراف در پرداختی تسهیالت روبهرو هستیم.
عالمه اضافه کرد :اين بانك عمده پرداختی خود را در چرخه حمایت
از تولیــد در بخش صنعت و معــدن متمرکز کرده اما آنچه ما را رنج
میدهد ،این است که قوانین و مقررات دستگا ه های اجرایی در حوزه
نظارت و ارزیابی متناســب با شــرایط جنگ اقتصادي تهیه نشده و
عمده دستورالعملها مربوط به شرايط پايدار و عادي اقتصادي است.
وی ادامه داد :انتظار میرود دستورالعملها و بخشنامههای کشوری
متناســب با شــرایط جنگ اقتصادی تهیه و ابالغ شود تا ما بتوانیم
با در نظر گرفتن این موقعیــت یاریگر و حمایتکننده صنعتگران و
تولیدکنندگان باشیم.
عالمه در مورد قانون تســویه بدهی در بانک صنعت و معدن اظهار
کرد :متأســفانه اســتقبال از این طرح با هدف تسویه یکجای منابع
دریافتی به نرخ قرارداد اولیه کم اســت ولی انتظار میرود با در نظر
گرفتن شرایط انگیزشی بهتر و افزايش تعامل با مشتريان بدهكار ،از
این طرح استقبال بيشتري بعمل آيد.

تاکید به رعايت الگوي مصرف گاز
طبيعي در ادارات دولتي

اردبیــل -هنگامه محرم
نژاد :مديرعامل شــركت
گاز استان اردبيل همزمان
با شــروع فصل ســرد و
افزایش مصرف گاز طبیعی
از لــزوم رعایــت الگوی
مصرف بهینه در ادارت و
کلیه دستگاههای اجرایی
استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی
شرکت گاز استان اردبیل ،سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با
اشاره به بارش برف و برودت هوا در اقصی نقاط استان و لزوم صرفه
جویــی در مصرف گاز طبیعی  ،به رعايت الگوي مصرف گاز طبيعي
در ادارات دولتــي تأكيد كــرد و گفت ؛ با توجه به مصرف باالي گاز
طبيعي و احتمال افت فشــار گاز  ،مسئوالن و كاركنان ادارات دولتي
موظف هســتند به منظور صرفه جويي در مصرف گاز الگوي بهينه
مصرف را رعايت كنند.
اسماعیلی در ادامه  ،به رعايت دماي محيط به ميزان  21درجه و در
راهرو ها  18درجه سانتي گراد اشاره كرد و افزود :رعایت دمای رفاه
در ادارات و دستگاههای به میزان قابل توجهی در صرفه جویی گاز
طبیعی تاثیر گذار خواهد بود وی همچنین به مسئولین ادارات توصیه
نمود در خارج از ساعات اداری در شب ها و ايام تعطيل دستگاههاي
گرمايشي ادارات دولتي بايستي خاموش شوند.
مديرعامل شــركت گاز اســتان يادآور شــد ،با توجه به بخشــنامه
صــادره در خصوص رعايت مصرف بهينــه ي گاز از ابتدای آذر ماه
سالجاری اکیپ های بازرسی شرکت گاز استان با مراجعه به ادارات
و دســتگاههای اداری ضمن بازدید از محیط اداری از موتورخانه ها
نیــز بازدید نموده و در صورت عدم رعايت الزامات مصرف بهینه گاز
طبیعی در ابتدا با تذکر و در گامهای بعدی نسبت به قطع گاز ادارات
مربوطه اقدام می نمایند.
اسماعیلی در پايان از عموم هم استاني ها بخصوص مديران سازمان
ها و ادارات دولتي خواســت  ،ضمن رعايت بخشــنامه صرفه جويي
در مصــرف گاز اقدام به معاينه فني موتورخانه ها و سيســتم هاي
گرمايشي نموده و از وسايل گاز سوز استاندارد استفاده كنند.

کلیه مددجویان و
توانخواهان جامعه هدف
وکارکنان دولتی و غیر
دولتی دارای سهام عدالت
درسامانه سجام ثبت نام کنند
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مراسم كشوري روز پرستار به صورت وبينار برگزار شد

ســمیه حســن زاده :در ســالروز والدت با
سعادت بزرگ پرستار تاريخ بشريت حضرت
زينب كبري (س) مراسم كشوري روز پرستار
در راســتاي تجليل و قدرداني از اين قشــر
زحمتكش جامعه بــا حضور رئيس جمهور ،
وزيــر بهداشــت و درمان  ،اعضــاي نظام
پرستاري و روســاي دانشگاه ها و دانشكده
هاي علوم پزشكي سراسر كشور برگزار شد .
در اين آيين تجليل و تكريم از پرســتاران ،
دكتر نمكي با بيان اينكــه ابزارهاي كارآمد
در بحث زيرســاخت هاي نظام ســامت و
افزايــش تخت هــاي  ICUو  NICUاز
قبل  ،در خدمت مديريت كرونا بسيار كارآمد
بود ؛ گفت  :اين زيرساخت ها باعث شد كه
پرســتاران  ،اين قشــر زحمتكش جامعه در
بحــث كرونا خوب ظاهر شــده و با همت و
غيرت مثال زدني خود  ،توانســتند موفق تر
از قبل عمل كنند .
وي اظهــار داشــت  :پرســتاران در ايــن
شــرايط كرونايي تمام زندگي شــان را در
طبق اخالص گذاشــتند و اســتقامت كردند
و ايــن يك رويكرد مثبت در نظام جمهوري
اسالمي محسوب مي شود ؛ كار عظيمي كه
جهاد في سبيل اهلل است .
ارائــه گزارش عملكرد  ،كمبود نيروي كادر
درمــان در اين شــرايط كرونايي  ،وضعيت
كرونا و اشــغال تخت ها  ،توجه به مشاغل
سخت و زيان آور در نظام سالمت  ،پوشش

خدمات بيمــه اي براي رفاه حــال مردم ،
توانمند سازي پرستاران  ،وضعيت استخدامي
و تبديل وضعيت پرستاران  ،پرداخت كارانه
و مطالبات پرســتاري  ،تجليل از خانواده ي
شــهداي سالمت و پرستاران نمونه كشوري
به عنوان سمبل جهاد و مقاومت در خصوص
مقابله با كرونا ويروس و در راستاي برآورده
كردن نيازهاي مردم و نيازهاي نظام سالمت
از جمله مواردي بود كه در اين وبينار مطرح
شد  .در اين وبينار بعضي از همكاران كادر
پرســتاري از دانشــگاه هاي علوم پزشكي
سراسر كشــور به بيان راهكارها و اقدامات
موثــر خــود در مقابلــه با كرونــا ويروس
پرداختند و خواســته هــا  ،دغدغه ها  ،نكته
نظرات و پيشــنهادات ســازنده در خصوص
وضعيــت كاري  ،كمبودهــا  ،حقوق و مزايا

 ،توانمندســازي و آموزش كادر پرستاري را
با رئيس جمهور در ميان گذاشتند و خواستار
رســيدگي بيشــتر و تعيين تكليف وضعيت
استخدامي خود شدند .
رئيــس جمهور بــا شــنيدن درد دل هاي
پرستاران و ستودن كار جهادي آنان در اين
شرايط كرونايي ؛ بيان داشت  :با شيوع كرونا
 ،كار عظيم و بزرگي توســط شما پرستاران
صورت گرفت و در اين راه سخت و دشوار ،
همه ي پزشكان و پرستاران فداكاري كردند
و رنج كشيدند لذا از خداوند منان مي خواهيم
كه در اين شرايط سخت كرونايي حافظ جان
پزشــكان متخصص و قشر پرستاري جامعه
ما باشد .
روحاني با اشاره به شيوع كوويد  ۱۹و آينده
ي مبهم آن  ،گفت  :هنوز مشــخص نيست

كه اين بيماري كي تمام مي شود و در طول
ايــن ده ماه  ،كادر بهداشــت و درمان ما و
پرســتاران عزيز خوب ورود پيدا كردند و از
يك آزمايش سخت  ،سربلند و پيروز بيرون
آمدند .
وي گفت  :صبر و اســتقامت شما پرستاران
برگرفتــه از قدرت  ،صبر و مقاومت حضرت
زينب كبري (س) اســت كه با فداكاري و از
جان گذشتگي خود  ،رفاه و آسايش ديگران
را مد نظر داشت .
رئيس جمهور افــزود  :در اين كار جهادي ،
بهترين ها شناخته شدند و بر اساس شواهد و
وجدان عمومي جامعه  ،پزشكان متخصص و
كادر بهداشت و درمان ما  ،با پرستاري كردن
از ديگــران كه به تعبير قــرآن يك امتحان
روشــن اســت ؛ كار عظيمي انجام داده و با
مهارت آموزي و عشق به جامعه  ،به نجات
جان مردم پرداختيد .
حكمت آموزي  ،توجه به شركت هاي دانش
بنيان  ،توجه به بحث تهيه واكســن و دارو ،
راه اندازي كارخانه ها و شركت هاي نوآوري
 ،دادن مجوز استخدامي  ،پرداخت مطالبات
و تجليل و ارج نهادن مقام پرســتار  ،انجام
كارهاي توانبخشي  ،مراقبت و پرستاري در
منزل  ،الكترونيكي كردن كارهاي پزشكي و
پرستاري براي مشاوره و هدايت بيمار براي
درمان و بر حسب نياز وي  ،از ديگر مباحثي
بود كه توسط رئيس جمهور بيان شد .

خبر
سرپرست مخابرات منطقه آذربایجان غربی:

مخابراتآذربایجانغربیجهتتسریعدرپروژههایروستاییاهتمامجدیدارد

هادی علیزاده :سرپرســت مخابــرات منطقه آذربایجان
غربی گفت :مخابــرات منطقه آذربایجان غربی با علم بر
اهمیت تسریع در پروژههای روستایی به منظور استفاده در
بحث آموزش مجازی به دنبال اجرا و اتمام هر چه سریع
تر پروژهها است.
به گزارش خبرنگار ما از ارومیه ،چنگیز نوری سرپرســت
مخابرات منطقه آذربایجان غربی در دیدار با مهین منافی
مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان در خصوص آخرین

خبر

وضعیت آموزش مجازی در مناطق مختلف استان گفتگو
و تبادل نظر کردند.
نــوری با تاکید بر لزوم تحقق عدالت آموزشــی و اتصال
روستاهای محروم به شبکه آموزش مجازی اظهار داشت:
مخابرات منطقه آذربایجان غربی با علم بر اهمیت تسریع
در پروژههای روستایی به منظور استفاده در بحث آموزش
مجــازی به دنبال اجرا و اتمام هر چه ســریع تر پروژهها
اســت.وی با اشــاره به اینکــه ظرفیت ســازی و تامین

زیرســاخت های  FTTHمراکز آموزشی در دستور کار
مخابرات منطقه آذربایجــان غربی قرار دارد ،اضافه کرد:
اخیــرا منابع مالی قابل توجهی جهت بهره مندی مدارس
از این شبکه هزینه شده است.
منافی مدیرکل آمــوزش پرورش آذربایجــان غربی نیز
تصریح کرد :پس از شیوع بیماری کرونا ،یک هزار و ۵۵۱
مرکز آموزشــی شــهری و یک هزار و  ۷۷مرکز آموزش
روستایی به اینترنت پرسرعت متصل شده اند.

سرپناهی برای محرومین از جنس مواسات و همدلی

خدمت به محرومین و افراد بی بضاعت  ،در دین و فرهنگ
مردم ما عجین گشــته و همواره مورد تأکید بزرگان دین و
دلســوزان مردم بوده است و این فرهنگ مواسات  ،همدلی
 ،نوع دوستی و  ...تبدیل به یک فرهنگ و خصلت اخالقی
خاص در مردم ایران شده است.
هستند بسیاری از خیرین  ،سازمانهای مردم نهاد و ارگانهای
حاکمیتی که دغدغه و هدفشان  ،محرومیت زدایی و خدمت
به محرومین اســت و برای رســیدن به این مهم  ،از هیچ
تالشی دریغ نمی کنند.
با توجه به شــرایط اقتصادی حاکم در جامعه ما و از طرفی
شیوع گسترده پاندومی کرونا  ،که بسیاری از کسب و کارها
را از رونــق انداخت و به طبع آن بیــکاری عده ای کثیر را
به همراه داشــت  ،یاری رساندن به افراد بی بضاعت و کم
بضاعت  ،بیش از پیش اهمیت پیدا کرد.
یکی از افرادی که در این راه برای خود احســاس مسئولیت
کرده و قدمی برای کمک به محرومان برداشــته اســت ،
مهندس اصغر مکرمی است که با همان فرهنگ نوع دوستی
و محرومیت زدایی  ،با هزینه شــخصی خود توانسته است

برای یک خانواده محروم  ،سر پناهی بسازد.
وی کــه یک جوان فعال در زمینه عمران و شهرســازی ،
ورزش و فعالیت های فرهنگی اســت  ،با شناســایی یک
خانواده بی بضاعت و بر حســب ضرورت  ،اقدام به ساخت
یک خانــه  ۱۳۰متری برای یک خانواده محروم در منطقه
عباسی تبریز کرده است.
مهنــدس اصغر مکرمی  ،این خانه محروم را از ســال 97

شروع و در سال  98به اتمام رساند.
به خاطر اقدام ارزشمند این جوان تبریزی  ،سرهنگ پاسدار
محمد اســکندری  ،مسئول سازمان بسیج سازندگی استان
 ،با اهداء لوح ســپاس  ،از اقدام شایســته مهندس مکرمی
تقدیر کرده اند.
در متن این لوح آمده اســت ؛ بر خــود وظیفه می دانیم به
پاس مجاهدت ها و فعالیت های ارزشــمند و جهادی شما
در ساخت خانه محروم و محرومیت زدایی  ،صمیمانه تقدیر
و تشکر نمائیم.
توفیق خدمت گزاری به بندگان الهی  ،موهبت بزرگی است
که به خادمان آن عطا گردیده تا در دنیا از ثمرات پر برکت
این مجاهــدت و در آخرت از فیض عظیــم رضوان الهی
سیراب گردند.
گفتنی است مهندس اصغر مکرمی که فارغ التحصیل رشته
عمران و شهرسازی است  ،عالوه بر اجرای پروژ های مهم
شــهری  ،در زمینه ورزش و رشــته فوتبال و فوتسال هم
با مدیریت چندین باشــگاه  ،در هدف پیشــرفت ورزش و
شناسایی استعدادهای درخشان در بین جوانان تبریزی است.

خبر
استاندار فارس در دیدار با رئیس مرکز وکالی کارشناسان رسمی قوه قضاییه:

تشکیل نهادهای حرفهای جامعه را به سمت توسعه پیش میبرد

دکتر عنایت اهلل رحیمــی در دیدار با دکتر
بهادری جهرمــی رئیس مرکــز وکالی
کارشناســان رســمی قــوه قضاییه  بــا
اشــاره به ســابقه  فعالیت  خود به عنوان
کارشناس رسمی دادگستری در مجموعه
قضایی  گفت :یکی از آسیب های موجود
تفکیک  ۴مرکز  کانــون وکال ،وکالی
دادگســتری  و کارشناســان دادگستری ،
کارشناسان مشاور قوه قضائیه است.
دکتــر رحیمی بیان کرد  :ایــن مراکز  به
هر میزان کنار هــم و نزدیک به هم  کار
کننــد  و ادغــام شــوند از دو گانگی  در
عملکرد آنها کاسته می شود .
او  از به روز شــدن ایــن مجموعه ها  از
طریق آموزش هــای تخصصی به عنوان
یک اصل مهم یاد کرد و گفت  :هرچند که
ورود کارشناســان  به این حوزه ها سخت

است اما پس از ورود  به این مراکز  توجه
بیشتری به آموزش احساس میشود .
اســتاندار فارس  تاکیــد کرد:بــا توجه به
اینکه  ســرعت  تغییرات فنــی  در حوزه
حقوقی  کشــور  زیاد است این آموزش ها
در راستای بروز رسانی الزام آور است.
دکتر رحیمی با اشــاره به حجم گســترده
پرونده های ورودی به مجموعه قضایی در
گذشته که منجر به حضور جمعیت زیادی از
متقاضیان به همراه وکالی خود در دادگاه
ها میشــد عنوان کرد :اســتفاده از توان
وکال و  کارشناســان دادگستری در قالب
هیئت های داوری و مصالحه می تواند در
کاهش پرونده قضایی و روان ســازی  اثر
گذار  باشد .
نماینده عالی دولت در استان فارس  عنوان
کرد :ســخت ترین پرونده هــا را مراجع

سرپرســت معاونت پشــتیبانی و منابع انســانی بهزیستی
گیــان از کلیــه مددجویــان توانخواهــان جامعه هدف
بهزیســتی و کارکنــان دولتی وغیردولتی دارای ســهام
عدالت خواســت که برای احراز هویت در ســامانه سجام
ثبتنام کنند.
رشت-سمیه جوان-سید مهدی خدمت بین دانا سرپرست
معاونت پشــتیبانی و منابع انسانی بهزیستی گیالن اظهار
داشــت :دارندگان ســهام عدالت که روش غیرمســتقیم

تجدید نظر به کارشناسان ارجاع می دهند
تا با بررســی نظرات فنی توسط آنها  رای
نهایی  صادر شود .
دکتر رحیمی عنوان کــرد :کاهش اطاله
دادرســی یکــی از کارهایی اســت  که
مجموعه کارشناســان وکال دادگستری در
مسیر رسیدگی به پرونده  انجام می دهند  
استاندار فارس عنوان کرد  :مجموعه های
کارشناسان رســمی و  قوه قضایه استان
فارس  از توانمندی های  مطلوب برخودار
هستند  که در اکثر موارد نظراتشان در رای
نهایی پرونده ها  اثر گذار بوده است.
وی  بــا اشــاره بــه ظرفیت اســتفاده از
مجموعه های یاد شــده در بررسی پرونده
های قضایی گفت:مجموعه دستگاه های
اجرایی استان با رعایت عدالت  می توانند
پروند های خود را  به کانون  های رسمی

مدیریت ســهام عدالــت را انتخاب کردهانــد یا اص ً
ال به
ســامانه ســهام عدالت مراجعه نکرده و روشی را انتخاب
نکرده اند ضروری اســت در اسرع وقت نسبت به ثبتنام
در ســامانه سجام و احراز هویت خود اقدام نمایند.
وی افزود  :دارندگان سهام عدالت با نام نویسی در سامانه
سجام از مزایای مختلف سهام داری ازجمله دریافت سود
 ،امکان فروش ســهام تخصیص یافته  ،حضور در مجامع
عمومی شــرکت ها و درخواست عضویت در هیات مدیره

دادگستری ارجاع دهند.
استاندار فارس با تاکید بر این مطلب که باید
به تناسب تخصصی شدن کارها صالحیت
هم تخصصی تر شود  خاطر نشان کرد :هم
اکنون  این تناسب کمرنگ شده است.
دکتر رحیمی  عنوان کرد  :علیرغم بعضی
کمبودها فعالیت های کانون های رســمی
دادگســتری  مفید و موثر بوده است و در
اســتان فارس فعالیت ها  بر همین منوال
خواهد بود.
وی  پیشنهاد تشکیل یک کمیته مشترک
بین کانــون هــای دادگســتری و نظام
روانشناســی ،پرســتاری و ســمن  های
تخصصی در حوزه های اجتماعی و حقوق
شهروندی را مطرح کرد و  گفت :تشکیل
ایــن کمیتــه در  بعد حقوق شــهروندی
و  آسیب  اجتماعی اثر گذار خواهد بود.

شرکت سرمایه گذاری استانی بهره مند شوند.
سرپرســت معاونت پشــتیبانی و منابع انســانی بهزیستی
گیــان گفت  :مددجویــان باید به این نکتــه هم توجه
داشــته باشــند که دریافت کد و ثبتنام در سامانه سجام
به نشــانی  sejam.irبهصورت الکترونیکی قابل انجام
اســت و نیازی به مراجعه حضوری نیســت .و تأکید کرد:
برای ثبتنام در ســامانه ســجام کد ملی و یک شــماره
شــبا از یکــی از بانکهایی که فرد در آن حســاب دارد

اخبار

اجرای موفق طرح دوگانه سوز نمودن
خودروهای عمومی در استان سمنان

مدیــر شــرکت ملــی پخــش
فرآوردههــای نفتــی منطقــه
شــاهرود با اعالم ثبتنام بیش
از  2540خودروی عمومی (باری
و مســافری) در طرح گازســوز
کردن خودروها  ،ازاجرای موفق
و تــداوم ایــن طرح در اســتان
خبــر داد .علی اکبــر عربعامری
در این باره گفــت :از زمان آغاز
اجــرای ایــن طرح (تاکســی،
تاکســیون ،وانت ،نیســانبار و
کامیونتهای بنزینسوز) تاکنون
تعداد 2040دستگاه خودروی عمومی در سطح استان به صورت رایگان دوگانهسوز
شدهاند.
این مقام مســئول عنوان کرد :خودروهای عمومی (تاکسی ووانت بارهای عمومی )
که تاکنون موفق نشده اند از این طرح استفاده نمایند می توانند با ثبت نام ،درسامانه
www.gcr.niopdc.irخودروی خودرا بصورت رایگان تبدیل نمایند .
عربعامری افزود :در حال حاضرپنج کارگاه شامل سه کارگاه در سمنان و دو کارگاه
در شاهرود به این امر اختصاص داده شده است
ایشان در پایان گفت  :با تداوم اجرای طرح دوگانه سوز کردن خودرو های عمومی
 ،پایش وکنترل دوره ای بر نحوه گاز ســوز کردن خودروها توسط کارشناسان این
شــرکت ،تغییر الگوی مصرف ،جایگزینی گاز  CNGبجای بنزین در سبد سوخت
خانوارها ،فراهم نمودن شرایط برای جذب سرمایه گذار و همچنین استفاده از توان
بخش خصوصی برای احداث جایگا ه های  CNGدر مکان های دارای پتانســیل
برای احداث جایگاه های کوچک مقیاس ،جدید و افزایش ظرفیت از جمله اقدامات
این شرکت در راستای توسعه صنعت  CNGدر سطح استان می باشد.

طرح رایگان گازسوز کردن خودروهای
عمومی در تربت حیدریه اجرا شد

ثبت نام یک هزار ۶۴۹خودرو عمومی برای استفاده از طرح رایگان دوگانه سوزکردن
خودرو در منطقه تربتحیدریه
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربتحیدریه
جــواد بلندی مدیر منطقــه فرآورده های نفتی تربت حیدریــه گفت :طرح رایگان
دوگانه ســوز کردن خودرو های عمومی از اردیبهشت ماه سالجاری به مرحله اجرا
درآمد که تاکنون یک هزار و ۶۴۰خودرو درحوزهعملیاتی این منطقه درسامانه ثبت
نام نموده وتعداد یکهزار و۱۰۲خودرو بهصورت رایگان دوگانهسوزشدند و الباقی با
اولویت زمان ثبت نام دوگانه سوز می گردند .
وی ،ضمن اعالم اســتمرار این طرح خاطرنشــان کرد:مالکان خودروهای عمومی
(وانتبار و تاکسی )که تا این لحظه موفق به ثبت نام در سامانه نشده اند میتوانند
بامراجعــه به آدرس  GCR.NIOPDC.IRنســبت به ثبــت نام و اخذ نوبت
اقــدام کننــد .مدیر منطقه تربت حیدریه اظهار داشــت :فرهنگ ســازی در زمینه
بهینهســازی مصرف سوخت،توسعه جایگاههای عرضهســوخت  ،CNGاجرای
طرح رایگان دوگانه ســوز کردن خودروها وهمچنین نظارت بر عملکرد کارگاههای
مجازتبدیلسوخت ،از جمله اقدامات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در
راستای کمک به توسعه اقتصاد کشور ،حفظ منابع و سالمت محیط زیست میباشد.
بلندی افزود :درجهت توسعه صنعت  CNGشرایط برای جذب سرمایهگذار فراهم
می باشــد لذا این منطقه آمادگی خود را برای صدور موافقت اصولی احداث جایگاه
 CNGبا سرمایه گذاری بخش خصوصی درحوزه عملیاتی جنوبخراسان رضوی
اعالم میدارد.
آگهی تغییرات شــرکت پویا زرکان آق دره شــرکت سهامی عام به شــماره ثبت 549736و شناسه
ملی10100250643
آگهی تغییرات شــرکت پویا زرکان آق دره ســهامی خاص به شــماره ثبت 549736و شناســه ملی
10100250643
بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ 1399/08/07ونامهشماره122/74155
مورخ  1399/08/26سازمان بورس و
اوراق بهادار و مکاتبه شــماره  122/66620مورخ  1399/04/10معاونت محترم حقوقی و نامه
شماره 122/4/65916مورخه3/31
 1399مدیریت نظارت بر بازار اولیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.
اساسنامه شرکت مشتمل بر 56ماده و 11تبصره به تصویبرسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد
اعالمیهتبدیلشرکتپویازرکانآقدرهبهشمارهثبت 549736وشناسهملی10100250643
از سهامی خاص به سهامی عام
نام و شــماره ثبت شــرکت  :شــرکت پویا زرکان آق دره به شــماره ثبت  549736و شناســه ملی
10100250643
موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن:
موضوع  فعالیتاصلی:
اجرایفعالیت هایجامع معدنی ازاکتشاف تا عرضهمحصوالت نهایی بهبازار مصرف.
شناسایی و کشف ذخایر معدنی از هر نوع و اخذ پروانه های الزم طبق قانون معادن.
تهیه برنامه های بهره برداری و درخواست و اخذ پروانه طبق قانون معادن .
استخراج و فرآوری مواد معدن و تبدیل آن به محصوالت واسطه و نهایی.
گسترشمنابعمعدنیشناختهشدهازطریقاکتشافاتجدید.
تجزیهموادمعدنیباروشهایفیزیکی،شــیمیاییوســایرروشهاوبرپاییونگهداریآزمایشگاه
هایمتناسب.
    صادرات هرگونه مواد معدنی ،محصوالت واسطه به دست آمده از آن یا  محصوالت نهایی.
واردات و نصب تجهیزات ،خدمات و دانش فنی یا تاسیسات کامل .
موضوعفرعی:
مشارکتوهمکاریبااشخاصثالثحقیقیوحقوقیدارایفعالیتهایمشابهو یاشرکتهایمربوط
از طریق خرید سهام شرکت های موجود و یا تاسیس شرکت جدید یا سایر طرق سرمایه گذاری به منظور
افزایشتواناییهایفنی،مالیبازرگانیوصنعتیبهصورتمستقیم یاغیرمستقیمو کلی یاجزئی.
اقدامبهعملیاتبازرگانیوصادراتوواردات کلیه کاالهایمجاز،ســرمایه یادانشفنیوســرمایه
گذاری مالی در داخل و یا خارج از
 کشور از طریق خرید سهام شرکت های موجود و یا تاسیس شرکت جدید.
به طور کلی هر نوع اقدام قانونی اقتصادی ،بازرگانی ،مالی و فنی در داخل یا خارج از کشور
مرکز اصلی و نشــانی شعب شــرکت و کدپستی :تهران -خیابان بهشتی -بین خیابان پاکستان و پل
مدرس -پالک  249کد پستی1531616111
مدتشرکت:نامحدود.
ســرمایۀشــرکتومبلغپرداختشــده 3000000000000:ریالمنقسمبه3000000000
سهم عادی 1000ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت شده است
سهامممتاز:شرکتفاقدسهامممتازاست.
هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت
شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم(سهامی خاص)شناسه ملی 10861394039به نمایندگی
عباساحمدینیری کدملی
 00533347300رئیس هیئت مدیره
شــرکت کاوندگانقشم(سهامیخاص)شناسهملی 10861504332بهنمایندگیلطفعلیدشمه
کد ملی 1816892084نائب رئیس هیئت مدیره
شرکت کوشش آذین قشم(سهامی خاص)شناسه ملی  10861503629به نمایندگی ابوالفضل
رستمخانی کدملی 4284542869مدیر عاملو عضو هیئتمدیره
شرکت فرااندیشان نیک فرجام قشم(سهامی خاص)شناسه ملی  10861394307به نمایندگی
علی احمدی کد ملی 0079030882عضو هیئت مدیره
شرکتتابان کیش(سهامیخاص)شناسهملی 10861394189بهنمایندگیمصطفیعربعامری
کد ملی 0081058888عضو هیئت مدیره
شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی
در کلیهمجامععمومی،صاحبانسهاممیتواند
شــخصا ،یاوکیل یاقائممقامقانونیاشــخاصحقیقی،ونماینده یا  نمایندگانشخصحقوقی،صرف
نظر از تعداد سهام خود به شرط
ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند .هر سهامدار ،برای هر یک سهم فقط یک رای
خواهدداشت.
مقرراتاساسنامهراجعبهتقسیمسود،تشکیلاندوختهوتقسیمداراییبعدازتصفیه
وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود.
بهپیشــنهادهیئتمدیرهوتصویبمجمععمومیممکناســتقسمتیازسودخالصبرایتشکیل
سایراندوختهها کنارگذاشتهشود.
تصفیه امور شرکت با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد امد.
مبلغدیونشرکتوهمچنینمبلغدیوناشخاصثالث کهتوسطشرکتتضمینشده است
بدهیهای کوتاهمدت 906،046،569،124:ریال
بدهی بلندمدت 8،036،529،539:ریال
روزنامه کثیراالنتشارشرکت:قدس.
اساسنامه و دو تراز سالهای  1397و  1398و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر
منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و
درمرکزشرکتبرایمراجعهعالقمندانآمادهمیباشد
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

