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اخبار

مدیرعامل سازمان حمل و نقل
شهرداری گرگان از نوسازی 37
دستگاه تاکسی شهری خبر داد

ب��ه گ��زارش مرک��ز اطالع رس��انی روابط عمومی
ش��هرداری گرگان ،مهدی کمال غریبی در گفتگو
با برنامه رادیویی روزنه اظهار داشت :بالغ بر 2940
خودروی تاکسی و  100دستگاه اتوبوس شهری در
گرگان فعال هستند که عمر مفید این ناوگان حمل
و نقل حداکثر  10س��ال اس��ت و پس از آن فرسوده
محس��وب می ش��وند .به گفته کمال غریبی ،هم
اکنون حدود  50درصد از تاکسی های درون شهری
بیش از  10س��ال قدمت دارند و فرس��وده هس��تند.
وی بیان کرد :س��ایت نوس��ازی ناوگان فرسوده به
نش��انی  www.nosazi.orgفعال است و تاکنون
 57دس��تگاه در ای��ن س��ایت ثبت ن��ام کرده اند که
امسال  37دستگاه تاکسی خود را تحویل گرفته اند.
مدیرعامل س��ازمان حمل و نقل شهرداری گرگان
گفت :با نظر مثبت مهندس سبطی شهردار گرگان،
رانندگان تاکس��ی متقاضی تسهیالت نوسازی می
توانن��د در صن��دوق کارآفرین یا بانک رس��الت که
کارمزد کمتری دریافت می کنند ،س��پرده گذاری
کنند تا شهرداری مبلغی را به عنوان تسهیالت 60
ماه��ه ب��ه آنها پرداخت نماید .کمال غریبی تصریح
کرد :رانندگان تاکس��ی و اتوبوس از نظر اقتصادی
جزو اقش��ار ضعیف جامعه هس��تند و ما باید شرایط
الزم برای نوسازی خودروهای آنها را فراهم کنیم.
وی ادامه داد :جایگاه سوخت در خیابان قابوس همه
روزه از س��اعت  6صبح الی  17در اختیار رانندگان
تاکسی است و کارواش رایگان نیز برای این عزیزان
در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل؛ گاز مشترکین سیلزده
مورموری آبدانان پایدار است

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه
گاز مشترکین سیلزده مورموری آبدانان پایدار است
و هیچگونه قطعی گازی در جریان س��یل اخیر رخ
نداده است،
عب��اس ش��مساللهی در بازدی��د میدانی از مناطق
س��یلزده مورموری با اش��اره به اینکه در سیل اخیر
بخش مورموری در شهرستان آبدانان به هیچکدام از
تاسیسات ،تجهیزات و شبکه گاز این شرکت آسیب
وارد نشده است،اظهار داشت :در پی بارشهای اخیر
منطقه مورموری و وقوع س��یالب در منطقه ،طبق
آخرین بررس��یها ش��بکه گاز در این مناطق پایدار
اس��ت و هیچکدام از تأسیسات و تجهیزات شرکت
گاز در این حادثه دچار مشکل نشدهاند.
وی افزود :شرکت گاز استان ایالم با رعایت و انجام
اس��تانداردهای فنی الزم در زمان احداث ش��بکه و
تاسیسات و اجرای برنامههای مقاومسازی و انجام
کارهای کارشناسی شده نسبت به جانمایی مناسب
تاسیسات اقدام نموده که خوشبختانه در سیل اخیر
به هیچکدام از آنها آسیبی وارد نشده است.
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان ایالم با بیان اینکه
خدمات دهی به مشترکین بدون وقفه در حال انجام
است ،اظهار داشت :بعد از وقوع سیل در مورموری
آبدانان ،ش��اهد قطعی گاز نبودهایم و خدمات دهی
به مشترکین بدون وقفه ادامه دارد و جای هیچگونه
نگرانی نیست.

رییس پلیس راه :راه های مواصالتی
استان ایالم لغزنده است

رییس پلیس راه ایالم گفت :بارش برف در مناطق
ش��مالی و باران در مناطق جنوبی که از روز گذش��ته
در اس��تان ش��روع شده اس��ت همچنان ادامه دارد و
سطح محورهای مواصالتی لغزنده است و رانندگان
ب��ا احتی��اط رانندگی کنند .به گزارش پایگاه اطالع
رس��انی پلیس اس��تان ایالم ،س��رهنگ ابوالفضل
کهزادی روز دوشنبه اظهار داشت :بر اساس اعالم
اداره هواشناس��ی اس��تان  ،بارش باران و برفی که از
روز گذش��ته در اس��تان شروع شده است همچنان با
شدت و ضعف در مناطقی از استان ادامه دار خواهد
بود .وی افزود :نیاز است رانندگان نکات ایمنی را در
هنگام استفاده از ترمز رعایت کرده و قبل از استفاده
از خودرو  ،سیس��تم های روش��نایی  ،برف پاک کن
 ،شیش��ه ش��ور خودرو را بازدید و از س��الم بودن آنها
اطمینان حاصل کنند  .رییس پلیس راه استان ایالم
ادامه داد :با توجه به اینکه استان ایالم در منطقه ای
کوهس��تانی واقع ش��ده است و بارش برف در گردنه
های برف گیر اس��تان بیش��تر است  ،همراه داشتن
زنجیر چرخ  ،پتو و س��الم بودن سیس��تم گرمایشی
بایستی مد نظر رانندگان وسایل نقلیه باشد.
که��زادی با اش��اره ب��ه رعایت قوانی��ن و مقررات
راهنمای��ی و رانندگ��ی از جانب رانن��دگان ،از آنان
خواست با توجه به وضعیت جوی پیش آمده از انجام
هرگونه حرکات حادثه ساز خودداری کنند.

نصب  429دستگاه

خــبرویـژه

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی از نصب  429دستگاه کنتور هوشمند آب و برق در  9ماهه سالجاری در این استان خبر داد .به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی،
مهندس عزت اله آمری با اش��اره به اینکه در  9ماهه ابتدایی س��الجاری  429دس��تگاه کنتور هوش��مند آب و برق در اس��تان نصب ش��ده اس��ت گفت :با نصب این تعداد کنتور ،حدود  10.3میلیون
مترمکعب از منابع آب زیرزمینی در استان صرفه جویی شده است .مهندس آمری افزود :مهمترین پروژهها در طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی ،یکی پر و مسدود کردن چاههای
غیرمجاز و دیگری نصب کنتورهای هوشمند است.

اخبار

کنتور هوشمند آب و

برق در استان مرکزی

برگزاری نشست توجیهی اخذ گواهی نامه صالحیت پیمانکاران در آبفای استان اصفهان

نشستتوجیهیپیمانکارانبرایدریافتگواهینامه

اصفهان  -زینب نیک رنگ :رئیس بهره برداری
ازشبکه توزیع آب آبفای استان اصفهان گفت:
بر اساس دستورالعمل ابالغی از سوی شرکت
مهندس��ی آب و فاضالب کشور ،پیمانکاران
فع��ال در بخ��ش بهره برداری و توس��عه آب،
بای��د تا پایان س��ال موف��ق به دریافت گواهی
نامه صالحیت از ش��رکت مهندس��ی آبفای
کشور شوند .مهدی شمس بگی شرایط احراز
صالحیت شرکت های متقاضی بهره برداری
و نگهداری تأسیسات آب را بسیار حائز اهمیت
دانس��ت و عنوان کرد :تحصیالت ،تخصص،
تجربه ،سوابق درخشان و رضایت کارفرما در
اخذ گواهی نامه صالحیت پیمانکاران بس��یار
موثر اس��ت .وی با بیان این که گس��تردگی

فعالی��ت ه��ا در بخش بهره برداری و توس��عه

آب نیاز به تخصص و تجربه موفق دارد افزود:

فعالیت های مربوط به آب شرب به دو فرآیند
تولید وتوزیع آب تقس��یم می شوند که فرآیند
تولید ش��امل اس��تحصال ،انتقال (پمپاژی یا
ثقلی) ،ذخیره سازی و تصفیه آب و فرایند توزیع
ش��امل فعالیت های مربوط به بهره برداری و
نگهداری از تأسیسات و تجهیزات آب ،تصفیه
خانه ها ،خطوط انتقال ،ایس��تگاه های پمپاژ،
مخازن ذخیره آب ،ش��بکه توزیع ،انش��عابات
آب و آب ش��یرین کن ها اس��ت .گفتنی است
این نشست با حضور سحر قنبری کارشناس
هماهنگ��ی معاون��ت بهره برداری و توس��عه
ش��رکت مهندسی آب و فاضالب کشور و 28
پیمانکار فعال در بخش بهره برداری و توسعه
آب آبفای استان اصفهان برگزار شد.

با اعتباری افزون بر چهار میلیارد ریال انجام شد؛

اجرای دو پروژه بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع برق روستایی

ش��بکه و تاسیسات توزیع برق روستاهای کرنگ
و کم��ردار در شهرس��تان میام��ی اصالح و بهینه
سازی شد .مدیر توزیع برق شهرستان میامی ،با
عنوان این مطلب بیان کرد :بهس��ازی  850متر
شبکه فشارضعیف و تبدیل شبکه سیمی به کابل
خودنگهدار در راس��تای ایجاد سرخط ،تعویض و
نصب هفت اصله پایه فش��ارضعیف برای ایجاد
س��رخط های جدید خروجی پس��ت توزیع ،رفع
حریم و جمع آوری چهار اصله پایه فشارمتوسط

و ج��ا ب��ه جای��ی و نصب مجدد پس��ت هوایی در
محل جدید به قدرت  200کیلوولت آمپر ،از جمله
اقدام��ات ص��ورت پذیرفته به منظور پروژه بهینه
س��ازی ش��بکه و تاسیس��ات توزیع برق روستای
کرنگ محسوب می شود .عباس ربیعی با اشاره
به این که بهسازی شبکه برق روستای کمردار،
در قالب طرح بهارس��تان ،از دیگر پروژه های به
اجرا درآمده به ش��مار می رود گفت :اصالح یک
هزار و  72متر شبکه فشارضعیف هوایی و تبدیل

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه در نشست هماندیشی با شرکای کسب و کار عرصه تولید لوازم خانگی:

زینب نیک رنگ :معاون فروش و بازاریابی شرکت
فوالد مبارکه گفت :فعاالن صنعت لوازم خانگی
کشور از شرکای استراتژیک فوالد مبارکه هستند
و افزایش رضایتمندی مشتریان برای ما اهمیت
زیادی دارد .طهمورث جوانبخت معاون فروش و
بازاریابی شرکت فوالد مبارکه امروز( ۲۷دیماه)
در نشس��ت هماندیش��ی فوالد مبارکه و شرکای
کس��ب و کار ک��ه با مش��تریان ف��والد مبارکه در
عرصه تولید لوازم خانگی برگزار شد ،اظهار کرد:
دس��تورالعمل دولت طی  ۲س��ال اخیر سبب شده
مشتریان ما ،محصوالتشان را از طریق بورس
خری��داری کنند اما تعام��ل ،همکاری و رضایت
مش��تریان برای ما بس��یار مهم است.وی با بیان
ای��ن ک��ه در این همایش مس��ئوالن واحدهای
تولید ،پش��تیبانی و کنترل کیفیت ش��رکت فوالد
مبارکه حضور دارند تا از نقطهنظرات مش��تریان
لوازم خانگی مطلع ش��وند ،اف��زود :صنعت لوازم
خانگی پس از خودورس��ازی دومین صنعت مهم
کش��ور اس��ت.معاون فروش و بازاریابی شرکت
فوالد مبارکه خاطرنش��ان ک��رد :جمعیت جوان
ایران��ی پس از تش��کیل خان��واده به لوازم خانگی
نیاز دارند و توس��عه و افزایش تولید لوازم خانگی
و تأمین به موقع محصوالت تولیدکنندگان برای
ف��والد مبارکه اهمی��ت زیادی دارد.وی در پایان
اذعان داشت :فعاالن صنعت لوازم خانگی کشور
از ش��رکای اس��تراتژیک فوالد مبارکه هستند و

افزایش رضایتمندی مشتریان برای این شرکت
اهمیت زیادی داشته است؛ با وجود کمبود گاز و
برق در آذرماه سال جاری ،تولید محصوالت گرم
شرکت فوالد به  ۴۰۰هزار تن افزایش یافت.
جوانبخ��ت تأکی��د ک��رد :افزای��ش محصوالت
ف��والدی م��ورد نیاز صنعت لوازم خانگی کش��ور
هم��واره در دس��تور کار ف��والد مبارکه بوده و این
در حالی است که با افزایش تولید این محصول،
قیمت لوازم خانگی نیز در بازار متعادل میش��ود؛
با توجه به نقطهنظرات مشتریان در این نشست،
ف��روش اعتب��اری فوالد مبارکه از این پس به ۹۰
روز افزایش مییابد تا با افزایش مدت خریدهای
اعتباری ،مشکالت مشتریان صنعت لوازم خانگی
کمتر شود .نقش فوالد مبارکه در تنظیم بازار لوازم
خانگی وی عنوان داشت :هماکنون شرکت فوالد
مبارکه  ۲۰هزار میلیارد تومان فروش اعتباری را
به مش��تریان خود اختصاص داده اس��ت؛ خواسته
برخی مشتریان فوالد مبارکه عرضه محصوالت
و ورقهای فوالدی کمتر از  ۵۰تن است که این
درخواس��ت به علت محدودیتهای ریختهگری
در فوالد مبارکه عملی نیس��ت و فعاالن صنعت
میتوانند با تجمیع سفارشات خود نسبت به خرید
بیش از  ۵۰تن اقدام کنند .معاون فروش و بازاریابی
شرکت فوالد مبارکه با بیان این که تأمین نیاز بازار
و تولیدکنندگان از مهمترین سیاستهای فوالد
مبارکه است ،خاطرنشان کرد :هرچه عرضه ورق

 ۳۰درصد صنایع خوزستان در بخش
ساختتجهیزاتنفتوگازفعالهستند

مدیر عامل ش��رکت ش��هرک ه��ای صنعتی
خوزس��تان گف��ت ۳۰ :درص��د فعالیت صنایع
اس��تان در حوزه س��اخت تجهیزات نفت و گاز
اس��ت .اخالق محمدیان در نشس��ت با رئیس
س��ازمان بس��یج مهندسین کش��ور و جمعی از
فع��االن اقتصادی در محل ش��هرک صنعتی
شماره چهار اهواز بیان کرد ۷۳ :شهرک و ناحیه
صنعتی مصوب در اس��تان وجود دارد که یک
هزار و  ۴۰۰واحد صنعتی در این شهرک ها و
نواحی فعال هستند .وی گفت :در خوزستان ۳۰
درصد صنایع در س��اخت تجهیزات نفت و گاز
فعالیت دارند و اولویت اصلی سرمایه گذاری در
استان در صنایع فلزی و پایین دست پتروشیمی
غذای��ی اس��ت .محمدیان اف��زود :حدود  ۴۵تا
 ۵۰درصد تقاضاهای سرمایه گذاری در اهواز
انجام می ش��ود و در حال حاضر س��ه ش��هرک
و یک ناحیه در س��اخت تجهیزات نفت و گاز

فعال هستند.
مدیر عامل ش��رکت ش��هرک ه��ای صنعتی
خوزستان اظهار داشت :معموال صنایع کوچک
در ص��ورت عدم رش��د در تولی��د در دراز مدت
دچار مشکل می شود و ممکن است از چرخه
فعالیت خارج شوند.
وی گف��ت :این واحده��ای صنعتی معموال با
عارضه هایی مثل نقدینگی و تامین منابع مالی
و تامی��ن م��واد اولیه  ،بازار یابی و فروش دچار
مشکل هستند .
محمدیان افزود :توس��عه خوشه های صنعتی
وکس��ب وکار از برنامه های توس��عه ای این
شرکت برای واحد های صنعتی است و در حال
حاضر پنج خوشه صنعتی توسعه یافته که برنامه
توس��عه آنها به اتمام رس��یده داریم .وی افزود
 :یکی دیگر از برنامه های ش��رکت تالش در
جهت احیاء واحد های راکد می باشد .

و محصوالت فوالدی در بازار با تقاضا متناس��ب
باشد ،قیمتها نیز متعادلتر خواهد شد و شرکت
ف��والد مبارکه این رون��د را ادامه خواهد داد .وی
در پایان با اش��اره به افزایش میزان رضایتمندی
مشتریان فوالد مبارکه عنوان داشت :فوالد مباکه

زینب نیک رنگ :رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل
گروه مپنا با اش��اره به همکاریهای مش��ترک این
شرکت با فوالد مبارکه در زمینههای مختلف به ویژه
در حوزه انرژی گفت :همکاریهای مشترک مپنا و
فوالد مبارکه ،منافع عمومی دربر خواهد داشت.
عب��اس علیآبادی رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل
گروه مپنا در بازدید از شرکت فوالد مبارکه با بیان
این که فوالد مبارکه یک ثروت ملی و زیرس��اخت
توسعه کشور محسوب میشود ،اظهار کرد :صنعت
فوالد به عنوان یکی از اساسیترین عناصر صنعت
هر کشور است .وی در ادامه افزود :اساس ًا کشورهایی
ک��ه دارای فناوری تولید فوالد هس��تند ،میتوانند
مدعی پیش��رفت و توس��عه باش��ند؛ خوشبختانه در
کش��ور ما از صنعت فوالد به خوبی صیانت ش��ده و
این صنعت در مسیر درستی حفظ گردیده و توسعه
و بهب��ود پیدا کرده اس��ت .رئی��س هیأتمدیره مپنا
با اش��اره به همکاریهای مش��ترک این شرکت با
فوالد مبارکه در زمینههای مختلف به ویژه در حوزه
انرژی خاطرنشان کرد :همکاریهای مشترک مپنا
و فوالد مبارکه ،منافع عمومی دربر خواهد داش��ت.
وی تأمین انرژی پایدار به ویژه برق را از مهمترین
اقدام مشترک مپنا و فوالد مبارکه دانست و اذعان
داش��ت :صنعت فوالد ،صنعتی حس��اس و پیچیده
اس��ت و راه حله��ای مؤثری ب��رای تأمین انرژی
این صنعت در کش��ور وجود دارد که ش��رکت مپنا،
آمادگی الزم برای هرگونه همکاری مش��ترک در
راستای تحقق این مهم و ارتقای بهرهوری صنایع
فوالدی کشور را دارد.

تعاملوهمکاریبین ۳قوهبیسابقهو
فرصتخوبیبرایخدمتبهمردماست

ب��ه کاب��ل خودنگهدار و تعویض و نصب  20اصله
پایه برق فشارضعیف با اهدافی شامل جابه جایی
پایه های برق از معابر روس��تایی ،مقاوم س��ازی
پایه ها و تعویض پایه های فرس��وده ،پیش��گیری
از س��رقت شبکه و تجهیزات ،اصالح فرسودگی
ش��بکه و کابل های سرویس مشترکین ،اجرایی
ش��ده اس��ت .وی یادآور شد :به منظور اجرای این
دو پروژه ی عمرانی روستایی ،مبلغ چهار میلیارد و
 145میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.

فعاالنصنعتلوازمخانگیكشورازشركایاستراتژیكفوالدمباركههستند

همكاریهایمشتركمپناوفوالد
مباركهمنافععمومیدربرخواهدداشت

تا سال گذشته با سنجش مشتریان برای مشخص
شدن نیازشان ،کارشناسان خود را به کارخانهجات
تولیدی اعزام میکرد اما با تغییر شیوههای فروش
طب��ق دس��تورالعملهای دولتی ،در این زمینه با
محدودیتهایی مواجه شد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان اجرای فاز دوم فوالد
اکس��ین یا طرح توس��عه این ش��رکت را برای ایجاد
اش��تغال جوانان اس��تان ضروری دانس��ت و گفت:
تعام��ل و هم��کاری بین  ۳قوه در س��الیان انقالب
اس�لامی بی س��ابقه بوده و این یک فرصت مناسب
برای خدمت به مردم است .شامگاه جمعه  ۲۴دیماه
رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای
اسالمی به همراه سید کریم حسینی نماینده اهواز
و مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خوزستان با
حجت االسالم سید عبدالنبی موسوی فرد نماینده
ول��ی فقیه در خوزس��تان دی��دار و گفتوگو کردند.
حجت االس�لام موس��وی فرد در این جلسه اظهار
کرد :یکی از رفتارهایی که خداوند به آن توجه دارد
رفع مشکالت نیازمندان بوده و مسئولین باید به آن
توجه داشته و آن را سرلوحه کار خود قرار دهند .وی
افزود :بر اساس تاکید امامین انقالب اسالمی ایران
باید به مناطق محروم توجه داشته باشیم.
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