
با اشاره  مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه 
به کاهش قابل توجه بارش ها در سال آبی جاری، 
درباره احتمال وقوع تنش آبی جدی در کرمانشاه 

هشدار داد.
افشین یگانه در گفت و گویی، از تغییرات اقلیمی 
کشور و به تبع آن استان کرمانشاه یاد کرد که در 
حال حرکت به سمت خشکسالی و کاهش بارش ها 
هستیم و گفت: کاهش بارش های کرمانشاه در سال 

آبی جاری نیز گواهی بر این مدعاست.
وی به آمار اعالم شده از سوی وزارت نیرو درباره 
امسال  آذر  اواخر  تا  استان  بارش های  وضعیت 
اشاره کرد که تنها ۳۵.۵ میلی متر بارش در سطح 
استان به ثبت رسیده و افزود: این در حالیست که 
در دوره بلندمدت)بازه ۵۴ ساله ( ۱۲۴.۹ میلی متر 
به  نسبت  امسال  بارش های  و  داشته ایم  بارش 
بلندمدت ۷۲ درصد و نسبت به سال گذشته ۴۴ 

درصد کاهش داشته است.
از  کرمانشاه  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
یاد  نیز  استان  سدهای  ذخایر  نامناسب  وضعیت 
دو  نیرو  وزارت  گزارش  به  بنا  داد:  ادامه  و  کرد 
که مصرف  استان  و سلیمانشاه  گاوشان  مهم  سد 
شرب دارند تا اواخر آذر ماه حدود ۲۶۴ میلیون 
پرشدگی  درصد  که  داشتند  ذخیره  مترمکعب 
از  و  بوده  درصد   ۴۴ جاری  سال  در  آنها  مخزن 

سال گذشته ۲۳ درصد عقب تر است.
وضعیت  درباره  که  اطالعاتی  مجموع  یگانه 
بیانگر  منابع آبی استان وجود دارد را  بارش ها و 
بحران کم آبی دانست و خاطرنشان کرد: اگر این 
شرایط ادامه داشته باشد، با وضعیتی مشابه برخی 
بروز  و  همدان  مانند  کشور  دیگر  استان های  از 

تنش آبی جدی مواجه می شویم.
وی سپس به بیان چند راهکار برای مدیریت مصرف 
آب پرداخت و اظهار کرد: راهکار نخست اصالح 
الگوی مصرف آب در بخش خانگی با فرهنگ سازی 
درباره ارزش واقعی آب و همچنین استفاده از برخی 

تجهیزات مانند شیرهای هوشمند و... است.
مدیرکل مدیریت بحران کرمانشاه دومین راهکار را 
مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی به عنوان 
یکی از پرمصرف ترین حوزه ها دانست و عنوان کرد: 
در این بخش نیز باید به سمت سیستم های آبیاری 
نوین و از جمله آبیاری قطره ای و تحت فشار برویم.
از آب خروجی  استفاده  را  یگانه سومین راهکار 
شده  تصفیه  پساب  بازچرخانی  و  خانه ها  تصفیه 
به گردونه مصرف در بخش صنعت و کشاورزی 
کنیم  فراموش  نباید  شد:  یادآور  و  کرد  اعالم 
را  الزم  استاندارد  تصفیه خانه ها  خروجی  پساب 
برای استفاده در بخش صنعت و کشاورزی دارد 

آب  سفره های  از  استفاده  جایگزین  می تواند  و 
زیرزمینی شود.

نیازمند  را  آبی  کم  بحران  از  رفت  برون  وی 
و  صنعت  خانگی،  بخش های  همه  همراهی 
کشاورزی دانست و افزود: اگر این تعامل صوت 
نگیرد، ایجاد تنش آبی و پیامدهای ناشی از آن از 

جمله فرونشست دور از انتظار نیست.
 

پساب  تصفیه خانه  واحد  پیشرفته ترین  و  اولین   
شیمیایی کشور به همت متخصصان داخلی و در 
در  )یکشنبه(  امروز  راستای حفظ محیط زیست 

شرکت پتروشیمی ایالم راه اندازی شد.
برنامه  معاون  نشان زاده،  حضور  با  و  آیینی  در 
صنایع  گروه  کار  و  کسب  توسعه  و  ریزی 
پتروشیمی خلیج فارس، قانعی، مدیرعامل پترول 
پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل  گرشاسبی،  و 
ایالم، پروژه ساماندهی پساب فوق شور مجتمع 
پتروشیمی ایالم با استفاده از سیستم ZLD برای 

نخستین بار در ایران افتتاح شد.
شرکت  مدیرعامل  گرشاسبی  غالمحسین  سید 
و  اولین  گفت:  آیین  این  در  ایالم  پتروشیمی 
شیمیایی  پساب  تصفیه خانه  واحد  پیشرفته ترین 
کشور به همت متخصصان داخلی و در راستای 
حفظ محیط زیست ، احترام به حقوق شهروندان 
از  ناشی  تولیدی  پساب  درصد   ۱۰۰ بازیابی  و 

فرآیندها و استفاده مجدد  راه اندازی شد.
وی با بیان اینکه این پروژه از اول شهریور ۱۳۹۹ 
با ظرفیت ۳۵،۵ متر مکعب بر ساعت آغاز شد، 
 ۳۵۰ و  میلیون   ۶ طرح  این  اجرای  برای  افزود: 

هزار یورو سرمایه گذاری شده است.
اشاره  کشور  در  آبی  کم  بحران  به  گرشاسبی  
کرد و ادامه داد: با اجرای پروژه فوق پیشرفته و 
 Zero-Liquid( دانش بنیان پروژه تخلیه مایع صفر
Discharge( یا به اختصار ZLD ، خروجی پساب 

شرکت پتروشیمی ایالم به صفر می رسد.
این  افزود:  ایالم  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
منظور  به  جدید  و  ابداعی  روش  یک  پروژه 
باقی  باالی  امالح  پساب های  حداکثری  بازیافت 
راندمان  با  متداول  شیرین کن های  آب  از  مانده 

بسیار باال می باشد.
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گفت:  هرمزگان  غرب  دریانوردی  و  بنادر  مدیر 
پنج میلیون و ۱۶۴ هزار و ۶۲۶ تن کاالهای نفتی 
و غیرنفتی طی ۹ ماهه امسال از بنادر غرب استان 

صادر شد.
دریانوردی  و  بنادر  عمومی  روابط  گزارش  به 
هرمزگان، مرتضی ساالری در تشریح کارنامه ۹ 
ابتدای  از  داشت:  اظهار  استان  غرب  بنادر  ماهه 
میلیون و  پنج  امسال  آذرماه  پایان  تا  سال جاری 
۱۶۴ هزار و ۶۲۶ تن انواع کاال صادر شد که این 
به  را  درصدی  هشت  افزایش  صادرات  از  میزان 

دنبال داشته است. 
وی ادامه داد: از مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی 
انجام شده که شامل میوه و تره بار، خشکبار، مواد 
معدنی و مصالح ساختمانی بوده، ۲ میلیون و ۴۴۱ 
هزار و ۷۴۳ تن با افزایش ۷۳ درصدی مربوط به 
صادرات غیر نفتی و ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار و 88۳ 

تن به صادرات نفتی اختصاص دارد.
به گفته مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، 
از مجموع عملیات انجام شده، سه میلیون و ۱۴۹ 
هزار و ۵۷۴ تن فرآورده های نفتی و غیرنفتی با ۱۶ 
افزایش به صورت رویه کابوتاژ )حمل و  درصد 

نقل ساحلی( در بنادر غرب استان جابجا شد.

ساالری در بخش دیگری از افزایش ۱۴ درصدی 
ترانزیت نفتی و غیرنفتی و ترانزیت حجمی افزون 
بر ۱۱8 هزار دستگاه خودرو در بندرلنگه به عنوان 
بازه  این  طی  ایران  خودروی  ترانزیت  سکاندار 
حجم  مدت،  این  طی  گفت:  وی  خبرداد.  زمانی 
آن  عمده  )که  غیرنفتی  و  نفتی  کاالهای  ترانزیت 
محموله خودرو بوده است( به ۲۵۵ هزار ۵۹۲ تن 
رسید که با این میزان ترانزیت بنادر غرب توانست 
جایگاه سوم این بخش از عملیات حمل و نقلی در 

سطح بنادر ایران را به خود اختصاص دهد.
به گفته مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، 
در ۹ ماهه سال جاری ۱۱8 هزار و ۱۶۲ خودرو 
و  میانه  آسیای  کشورهای  به  بندرلنگه  طریق  از 
عراق ترانزیت شد که در این بخش نیز ۲۴ درصد 

افزایش به ثبت رسیده است. 

5571

دوشنبه 12  دی  1401         شماره  6445        سال  بیست و  پنجم

بازارهای  از  برخی  در  پیاز  فروش  که  درحالی 
درون و برون شهری یاسوج مرکز استان کهگیلویه 
و بویراحمد و جند شهر دیگر این استان به شدت 
روبه افزایش بوده و بسمت قیمت دالر در پیش 
است، رئیس اداره اتحادیه میوه و تره بار این شهر، 
می  محرز  تخلف  را  پیاز  قیمت  افزایش  هرگونه 
داند و معتقدست قیمت میوه ها در بازارهای این 

شهر مناسب است.
احمد/  وبویر  کهگیلویه  در  دالر  و  پیاز  رقابت 
اعالم  قیمت  از  باالتر  نرخی  با  پیاز  فروش 

شده،تخلف است 
میوه  های  مغازه  عالوه  به  بار  تره  و  میوه  بازار   
میوه  فروش  گرد  دوره  های  ماشین  و  فروشی 
تالطم  یک  در  اکنون  هم  جات  صیفی  و  جات 

قیمتی قرار دارند.
تا میدان میوه و تره  از پلیس راه یاسوج -شیراز 
بار تلخسرو، بازارهای داخلی شهر تا ماشین های 
دوره گرد فروشنده میوه جات و صیفی جات در 
پلیس  و  مادوان   - فرودگاه  محورهای  محدوده 
اختالف  دارای  ها  قیمت  اصفهان،   - یاسوج  راه 
های معنادار بوده و این روزها شاهد رقابت بین 

افزایش قیمت دالر و قیمت پیاز است.
او  از  و  کنی  می  مراجعه  که  ای  فروشنده  هر  به 
می پُرسی چرا قیمت پیاز اینگونه افزایش یافته؟ 
هم  دالر  قیمت  که  گوید  می  معنادار  لبخندی  با 
افزایش پیدا کرده و ما پیاز را براساس قیمت دالر 

خریداری می کنیم.
و  نامد  می  نسرین  را  خود  که  داری  خانه  خانم 

شوهرش کارگر ساختمانی با دو فرزند و مستاجر 
است،  یاسوج  ای  حاشیه  روستاهای  از  یکی  در 
دیگر  را هم  پیاز  کیلو  توان خرید یک  که  گفت 
ندارد و اصال کسی هم  پیدا نمی شود تا بر این 

آشفته بازار  نظارت و کنترل کند.
است  احمد  نامش  که  ای  ساله  جوان حدود ۳۰ 
هم به ایلنا در یاسوج گفت که با این روند باید 

خوردن پیاز را هم به آرزوهای مان اضافه کنیم.
درحالی که شهروندان یاسوجی از افزایش سرسام 
آور قیمت پیاز به شدت نگرانند و از رقابت پیاز 
و دالر با هم خبر می دهند اما رئیس اتحادیه میوه 
هزار   ۴۰ قیمت خرید  رد  با  شهر  این  بار  تره  و 
قیمت  اظهارداشت:  مشتریان،  توسط  پیاز  تومانی 
هر کیلوگرم پیاز قرمز درجه یک ۲۶ هزار تومان، 
سفید ۲۳ هزار تومان و زرد ۲۲ هزار تومان است.
 مهدی رضایی  در گفت و گویی از یاسوج گفت: 
فروش این محصول با قیمت باالتر تخلف و طبق 

قانون با ُمتخلفان در این زمینه برخورد می شود.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار شهر یاسوج با اعالم 
این  در  میوه جات  انواع  قیمت  از  رضایت خود 
شهر، از افزایش قیمت موز خبرداد و خاطرنشان 
کرد: هم اکنون بیش از ۱۰۰ واحد صنفی دارای 
پروانه و فعال در شهر یاسوج وجود دارد و البته 
فاقد  و  کپری  دستفروش،  واحد   ۵۰۰ از  بیش 

پروانه هم در این بخش فعالیت دارند.
از  باالتر  قیمتی  با  پیاز  فروش  تاکیدکرد  رضایی 
قیمت اعالم شده در بازار تخلف بوده و خریداران 
در صورت مشاهده این افزایش قیمت، نهادهای 
و  اصناف، سازمان جهاد کشاورزی  اتاق  نظارتی 

اداره کل تعزیرات حکومتی را اطالع بدهند.

استانها7
افتتاح پیشرفته ترین طرح تصفیه پساب شیمیایی رقابت پیاز و دالر در ایران

کشور در پتروشیمی ایالم

صادرات بیش از پنج میلیون تن انواع کاال 
از بنادر غرب هرمزگان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات     ۰۹/۱۴۰۱/  ۰۷  –  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۳۶۰۷ شماره  رای  برابر 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی   آقای علیرضا غنی زاده    فرزند   حسین   بشماره 
شناسنامه   ۵۷۵   صادره از  آبادان   در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  
از   ۱۵   اصلی  مفروز و  به پالک ۱۰۱۶  فرعی  متر مربع    ۶۷/۱۶۱۹
مجزی شده از   پالک ۱۵   اصلی  واقع در  هوجقان    بخش   ۱۵   تبریز 
خریداری از مالک رسمی     خانم منصوره  سرور اعظم  و شرکاء   محرز 
گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به 
از اخذ رسید  اداره  تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  ماه  مدت دو 
به  را  دادخواست خود   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ،ظرف 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۲ /۱۴۰۱/۱۰
محرم کنعانی  - رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات     ۰۹/۱۴۰۱/  ۰8  -  ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۳۶۶۵ شماره  رای  برابر 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه 
زین  فرزند    بنکی       پور  موسی  آقای حسن  متقاضی    بالمعارض 
العابدین    بشماره شناسنامه   ۴   صادره از  مرند   در ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت  ۰8/۱۳۷  متر مربع به پالک ۹  فرعی از   ۳۳۴۹   اصلی  
مفروز و مجزی شده از   پالک یک فرعی از ۳۳۴۹   اصلی  واقع در  مرند    
بخش   ۱۵   تبریز خریداری از مالک رسمی    آقای علی صراف   محرز 
گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به 
از اخذ رسید  اداره  تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  ماه  مدت دو 
به  را  دادخواست خود   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ،ظرف 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۲ /۱۴۰۱/۱۰
محرم کنعانی  - رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

روزنامه امین م الف ۶۶۹۵ - برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۳۶۶۹    
– ۰8 /۰۹/۱۴۰۱   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

ملک  ثبت  ثبتی  حوزه  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   آقای ایوب  پورحسن  فرزند   
ابراهیم    بشماره شناسنامه   ۷۴   صادره از  مرند   در ششدانگ یکباب 
خانه   به مساحت  ۰۴/۱8۷  متر مربع به پالک ۱۱۰۵۲  فرعی از   ۴۹   
اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک ۱۱۳ فرعی از ۴۹   اصلی  واقع 
در  دیزجیکان    بخش   ۱۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     آقای 
محمدعلی قربانزاده   محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
اشخاص  که  در صورتی  شود  می  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
مالکیت  مقررات سند  اعتراض طبق  و عدم وصول  مذکور  انقضای مدت 

صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۲ /۱۴۰۱/۱۰

محرم کنعانی  - رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

روزنامه امین م الف ۶۶88 - برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۳۶۷۲    
– ۰8 /۰۹/۱۴۰۱   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   خانم  زکیه صاحبی  فرزند   علیرضا   
بشماره شناسنامه   ۱۰   صادره از  مرند   در ششدانگ یک قطعه زمین 
کشاورزی   به مساحت  ۱۷/۱۴۱8۵  متر مربع به پالک ۵۳۵8  فرعی از   
۴   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک ۹۹۹ فرعی از ۴   اصلی  واقع 
در  دیزج علیا    بخش   ۱۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     آقای 
علی حسین پور و شرکاء   محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
اداره   این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  آگهی  اولین  انتشار   تاریخ 
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
مالکیت  مقررات سند  اعتراض طبق  و عدم وصول  مذکور  انقضای مدت 

صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۲ /۱۴۰۱/۱۰

محرم کنعانی  - رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

حمایت مالی و جانی گاز 
مازندران با پوشش بیمه 

حوادث مشترکین
 مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران گفت: در 
راستای مسئولیت اجتماعی، همه مشترکین خانگی 
و تجاری، تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند.

به گزارش امین و به نقل از  روابط عمومی شرکت 
گاز استان مازندران، "قاسم مایلی رستمی" با بیان 
مطلب فوق گفت: تمامی مشترکین خانگی شهری، 
با  تجاری  و  عشایری  سکونتگاهی  روستایی، 
پرداخت حق بیمه بر روی صورتحساب خود، در 

حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی بیمه شدند.
وی بیان کرد: بر اساس قانون بودجه کل کشور، از 
قبوض گاز هر واحد مشترکین گاز خانگی شهری 
تومان،   ۱۰۰ روستایی  تومان،   ۲۰۰ مبلغ  ماهیانه 
روستایی  تجاری  و  تومان  شهری ۱۰۰۰  تجاری 

۵۰۰ تومان به عنوان حق بیمه اخذ می شود.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران ادامه داد : براساس 
بیمه تعاون  ایران و  قرارداد بین شرکت ملی گاز 
تعاونی، کلیه مشترکین گاز طبیعی تحت پوشش 
فوت،  از  )اعم  جانی  و  مالی  خسارت های  بیمه 
نقص عضو، از کار افتادگی کلی و جزیی هزینه های 
حوادث  از  )اعم  طبیعی  گاز  از  ناشی  پزشکی( 

انفجار، آتش سوزی و مسمومیت( قرار گرفته اند.
مایلی رستمی افزود: بر این اساس، پرداخت غرامت 
فوت برای هر نفر در هر حادثه، یک میلیارد و ۳۰۰ 
نقص  غرامت  پرداخت  همچنین  و  ریال  میلیون 
هزینه های  جبران  و  دائم  کارافتادگی  از  و  عضو 
پزشکی برای هر نفر در هر حادثه حداکثر تا مبلغ 
۹۰۰ میلیون ریال است.وی خاطرنشان کرد: حداکثر 
جبران خسارت های مالی به واحد مسکونی نیز به 
ازای هر واحد مسکونی آسیب دیده حداکثر تا ۲ 
میلیارد ریال مقرر شده است.مدیرعامل شرکت گاز 
مازندران درباره شیوه استفاده از بیمه گاز مشترکین 
نیز توضیح داد: مشترکین گاز طبیعی می توانند در 
گاز شهری  منشا  با  هرگونه حادثه  بروز  صورت 
در  گازبان  نیرو های  یا   ۱۹۴ امداد  به  را  مراتب 
روستا ها اطالع داده تا پس از انجام مقدمات قانونی 
از بیمه مصرف کنندگان گاز طبیعی بهره مند شوند. 
وی گفت: شرکت گاز هم موظف است ظرف ۱۵ 
روز کاری پس از کسب اطالع از وقوع حادثه آن 

را به بیمه اعالم کند
.مایلی رستمی پرداخت هرگونه غرامت در حوادث 
مرتبط با گاز طبیعی را منوط به ارائه نظریه پزشکی 
قانونی و سازمان آتش نشانی اعالم کرد و گفت: 
بیمه تعاون تعاونی موظف است حداکثر تا ۱۵ روز 
پس از دریافت مدارک مربوطه از اشخاص حادثه 

دیده نسبت به پرداخت غرامت اقدام کند.
وی همچنین اعالم کرد: مالک محاسبه و پرداخت 
حق بیمه مشترکان صورتحساب های صادره گازبها 
است. گفتنی است در استان مازندران یک میلیون و  
۶۰۴ هزار مشترک مصرف کننده گاز طبیعی بوده و 

از خدمات ارزنده این شرکت بهره مند می باشند.

خطر "تنش آبی" بیخ گوش کرمانشاه


