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اخبار

پایان عملیات اجرایی پروژه افزایش
ظرفیت پست  63/ 20کیلوولت
شهرک صنعتی جنت آباد

مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای سمنان از اتمام
عملیات اجرایی و آغاز بهره برداری آزمایشی پروژه
افزایش ظرفیت پس��ت  63/20کیلوولت ش��هرک
صنعتی جنت آباد واقع در شهرس��تان گرمس��ار خبر
داد و اظه��ار داش��ت :این پ��روژه در هفته دولت به
افتتاح خواهد رسید.
مهندس مجید وفایی مدیرعامل شرکت برق منطقه
ای س��منان ب��ا اش��اره به افزای��ش تقاضای انرژی
الکتریکی در شهرک صنعتی مذکور افزود :عملیات
اجرای��ی ای��ن پروژه به ص��ورت مرحله ای بر روی
ترانس��فورماتورهای قدرت و کمکی ایس��تگاه برق
مذکور انجام و ظرفیت ایس��تگاه از  3*30مگاولت
آمپر به  3*40مگاولت آمپر افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به
اهداف اجرایی پروژه فوق گفت :توسعه زیرساخت
ب��رای تامی��ن مطمئن انرژی بخش صنعت و تولید
در غرب استان ،باالرفتن قابلیت مانور بار مصرفی
در س��طوح ولت��اژی فوق توزی��ع و توزیع ،افزایش
پای��داری و قابلی��ت اطمینان ش��بکه فوق توزیع در
س��طح شهرستان گرمسار به ویژه در شهر ایوانکی
و ش��هرک های صنعتی مس��تقر در آن منطقه نیز از
س��ایر اهداف اجرایی این پروژه می باش��د .محمد
مهدی وحدتی مدیر دفتر روابط عمومی

تردد بالغ بر  ۳۲۰هزار خودرو در
سمنان طی پنج روز اخیر

رئی��س اداره مدیریت راهه��ای اداره کل راهداری
و حمل و نقل جادهای اس��تان س��منان ،از افزایش
تردد طی پنج روز گذشته در مبادی ورودی استان
خب��ر داد و گف��ت :در این ایام بالغ بر  ۳۲۰هزار تردد
در محورهای ورودی اس��تان توس��ط سامانههای
ترددشمار ثبت شده است.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل راهداری و
حمل و نقل جاده ای اس��تان س��منان محمدحسین
فیروزجائیان ،با اشاره به آخرین وضعیت تردد در ایام
تعطیالت ،اظهار کرد :از  ۱۳لغایت  ۱۷مرداد شاهد
ثب��ت بالغ بر ۳۲۰ه��زار تردد در محورهای ورودی
اس��تان توسط سامانههای ترددش��مار محورهای
مواصالتی اس��تان بودیم که پنجش��نبه س��یزدهم
م��رداد م��اه پ��ر ترافیکترین روز در ای��ن بازه زمانی
بوده اس��ت .وی س��هم وسایل نقلیه سنگین از کل
تردد را  ۱۶درصد بیان کرد و گفت :محور ش��ریف
آباد-ایوانک��ی پرترددترین محور طی پنج روز اخیر
بوده اس��ت .رئیس اداره مدیریت راههای اداره کل
راهداری و حمل و نقل جادهای اس��تان س��منان در
پای��ان اف��زود :کاربران ج��اده ای میتوانند با نصب
برنامه  ۱۴۱یا ارسال عدد  ۱۴۱به شماره ۱۰۰۰۱۴۱
از اطالعات تفصیلی راهها و خالصه آخرین وضعیت
جادهها بهره مند شوند.

دیدارچهرهبهچهرهشهروندانبارئیس
واعضایشورایاسالمیشهرهشتگرد

مالق��ات مردمی مهندس مؤیدی رئیس ش��ورای
اسالمی شهر با شهروندان با حضور مهندس فیروز
زارع عضو شورا برگزار شد  .در این جلسه جمعی از
شهروندان درخواست های خود را به صورت شفاهی
و کتبی به نمایندگان خود در پارلمان ش��هری ارائه
داده و دستورات الزم جهت پیگیری از سوی رئیس
شورا صادر شد  .تعامل با سایر ادارات  ،پاسخگویی
مناسب  ،اقدام قانونی و نیز تاکید بر پیگیری مجدانه
از جمله موارد مطرح ش��ده توس��ط رئیس ش��ورای
اسالمی شهر بوده است .

مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق
گلستان منصوب شد

طی مراس��می بصورت ویدیو کنفرانس و با حضور
مع��اون هماهنگ��ی توزیع ش��رکت توانیر و معاون
استاندار گلستان،سید احمد موسوی که قبل از این
سرپرس��ت این ش��رکت بوده اند بعنوان مدیرعامل
ش��رکت توزیع نیروی برق گلس��تان از سوی آرش
کردی مدیرعامل ش��رکت توانیر منصوب ش��د .به
گزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق
گلس��تان؛ در بخش��ی از آین حکم آمده است :ضمن
تبریک ،از خداوند متعال توفیق روز افزون جنابعالی
در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
و پیشبرد اهداف شرکت در چارچوب وظایف مقرر
در اساسنامه و سیاست های ابالغی با رعایت اصول
عدال��ت محوری،روحی��ه انقالبی و جهادی  ،مردم
داری و فس��اد س��تیزی را مسئلت می نماید.در این
مراس��م از زحم��ات مهندس عل��ی اکبر نصیری به
عنوان مدیرعامل قبلی ش��رکت توزیع نیروی برق
گلستان تقدیر بعمل آمد.

تقدیر مدیرکل روابط

خــبرویـژه

مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل مدیریت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران ،از روابط عمومی شرکت توزیع برق استان سمنان قدردانی کرد .محمد علی اکبری ،با ارسال نامهای،
ضمن اشاره به اجرای فعالیت های فرهنگی و آموزشی در هفته مدیریت مصرف انرژی ،از اقدامات صورت پذیرفته در راستای افزایش آگاهی عمومی برای مدیریت مصرف برق ،تقدیر و تشکر
نمود .در بخشی از متن قدرشناسی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر ،خطاب به ابوالفضل همتی ،مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان سمنان آمده است " :با عنایت
به هفته مدیریت مصرف انرژی به عنوان یک رویداد فرهنگی در افکار عمومی ،فعالیت های فرهنگی و آموزشی بسیاری برای جلب توجه افکار عمومی به این مقوله حساس انجام می شود.

اخبار

عمومی توانیر از

شرکت توزیع نیروی
برق استان سمنان

مدیرعامل چادرملو:

نیروی انسانی سرمایۀ بیبدیل
چادرملو است

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی مشهد:

بهرهگیریازظرفیتهایمردمیدربزرگداشتشعائردینی
مش�هد مق�دس س�یده زهرا حی�دری -عضو
کمیس��یون فرهنگ��ی و اجتماعی ش��ورای
اس�لامی شهر مشهد مقدس گفت :اساس و
محور برپایی و بزرگداشت مناسبتهای ملی
و مذهب��ی ،م��ردم هس��تند و با تکیه بر همین
اصل ،مدیریت ش��هری عمده فعالیتها را به
تش��کلهای مردمی و هیئات واگذار کرده و
تس��هیلگری میکند .س��ید ابراهیم علیزاده
ب��ه منظور عرض خداقوت ،از برخی هیئات و
ایس��تگاههای صلواتی در حاشیه شهر مشهد
بازدید کرد و در حاشیه این بازدیدها با اشاره
ب��ه حض��ور پررنگ و خودج��وش مردمی در
برپایی باش��کوه عزای اباعبداهللالحسین(ع)،
گف��ت :یکی از جلوههای بس��یار مهم و حائز
اهمی��ت محرم امس��ال ،پای کار بودن مردم
اس��ت؛ ش��عائر ملی و مذهبی ما با جنبههای

مردم��ی عجی��ن ش��ده و رمز مان��دگاری آن
نی��ز همین خواه��د بود .علیزاده با بیان اینکه
رویکرد و نگاه مدیریت شهری در دوره ششم،

تس��هیلگری برای برگزاری هرچه باشکوهتر
آیینه��ای ملی و مذهبی اس��ت ،اظهارکرد:
تجلی این سیاس��ت را در ایام «دهه والیت»

و اخی��را نیز در دهه اول محرمالحرام ش��اهد
بودیم .عضو کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی
ش��ورای اسالمی ش��هر مشهد مقدس افزود:
اس��اس و محور برپایی و بزرگداش��ت چنین
مناس��بتهایی ،بای��د م��ردم و تش��کلهای
مردمی باش��ند؛ مدیریت ش��هری همراه و در
کنار عزاداران عزیز از ورود و مداخله مستقیم
پرهیز کرده اس��ت .وی با بیان اینکه ش��ورای
شش��م و کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی در
ای��ن دوره ب��ه دنبال تقوی��ت جنبه مردمی در
بزرگداش��ت چنین رویدادهایی است ،عنوان
کرد :با تکیه بر رویکرد تس��هیلگری ،موانع
و مش��کالت پی��ش روی هیئ��ات مذهبی و
تش��کلهای مردمی برای برپایی مراسمات
را برمیداریم و امیدواریم بتوان مشهد مقدس
را به الگویی برای سایر شهرها تبدیل کرد.

بیش از 128هزار میلیارد ریال ارزش پرونده های تشکیل شده در هرمزگان

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان
گفت :در  4ماه امسال از واحدهای خرده فروشی،
عم��ده فروش��ی ،خدمات��ی ،تولی��دی ،انبارها و
سردخانه ها ،بیش از  53هزار و  559فقره بازرسی
در سراسر استان صورت گرفته است.
به گزارش روزنامه اس��کناس  -به نقل از روابط
عموم��ی س��ازمان صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت
هرمزگان ،خلیل قاس��می اظهار داش��ت :با توجه
به سیاست های وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
مبنی بر کنترل قیمت کاالها از مبدا تولید افزود:
کارشناسان و بازرسان این سازمان با برنامه ریزی
های مدون و با انجام گشت های مشترک باسایر

دستگاه های ذیربط و نظارتی اقدام به بازرسی و
بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی ،نموده تا از
بروز هرگونه تخلف جلوگیری شود .
وی افزود :برهمین اس��اس طی  4ماه س��الجاری
بیش از 10هزار و  251مورد گش��ت مش��ترک با
سایر دستگاه های نظارتی برگزار شده که منجر
به کش��ف تخلفات قاچاق کاال  ،اختفا و امتناع از
عرضه کاال شده است .
قاس��می در خصوص تعداد بازرسی های صورت
گرفت��ه گف��ت :در 4ماه گذش��ته  53هزار و 559
م��ورد بازرس��ی از واحده��ای صنفی،تولیدی و
صنعت��ی اس��تان هرمزگان ص��ورت گرفته که 3
هزار و  896پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات

حکومتی جهت بررسی و صدور رای نهایی ارسال
شده است.
وی بیش��ترین تخلف��ات ص��ورت گرفته در چهار
ماه س��الجاری را در حوزه کاال و خدمات مربوط
ب��ه می��وه و ت��ره بار ،تخم م��رغ  ،برنج و حبوبات
عنوان کرد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان
مجموع تخلفات کش��ف ش��ده توسط بازرسان را
 4ه��زار و  464بن��د ب��ه ارزش ریالی بیش از 128
هزارمیلیارد ریال اعالم کرد.
خلیل قاسمی باقدردانی از مردم استان هرمزگان
در زمین��ه هم��کاری و مش��ارکت در تخلف یابی
و معرف��ی واحدهای متخلف گفت  :ش��هروندان

در صورت مش��اهده هرگون��ه تخلف مراتب را با
تلفن  124ستاد خبری معاونت بازرسی و نظارت
سازمان صنعت ،معدن و تجارت اطالع تا در اسرع
وقت رسیدگی شود.

قاسم پور رئیس شورای اسالمی کالنشهر کرج:

همگرایی و هدف واحد بین اعضای شورا باعث پیشرفت شهر ورضایت عموم مردم میشود
رئیس شورای اسالمی شهر کرج گفت :اعضای
پارلم��ان ش��هری ب��ا افق دید مش��ترک ،دارای
س�لایق ،عقای��د و نظرات مختلفی هس��تند که
ب��ا همگرای��ی و وحدت انس��جام میتوان باعث
پیشرفت شهر و رضایتمندی مردم شد.
علی قاسم پور ضمن تسلیت ایام سوگواری سید و
ساالر شهیدان و تقارن آن با روز خبرنگار اظهار
داش��ت :آنچه امروز پیش از پیش مورد نیاز ش��هر
و ش��ورای ش��هر اس��ت همگرایی و حرکت همه
اعضای ش��ورای ش��هر با یکدیگر برای خدمت

رس��انی بیش��تر به مردم در سال دوم دوره ششم
شورای شهر است.
رئیس شورای اسالمی شهر کرج ضمن تقدیر و
تشکر از هیئت رئیسه سال اول دوره ششم شورای
اسالمی کالنشهر کرج عنوان کرد:فصل رقابت
های انتخاباتی درون شورای شهر و رقابت های
مرسومی که وجود دارد چه در انتخاب شهردار و
یا انتخاب هیئت رئیس��ه به پایان رس��یده و امروز
نیاز شهر  ،شورا و مردم همگرایی و خدمت بیشتر
اس��ت که الحمداهلل این روحیه در ش��ورای ششم

وجود دارد تا در کنار همکاران ارزشمندم به مردم
خدمت رسانی شود.
قاسم پور ،آرامش را الزمه شهر دانست و اذعان
کرد:درخواست بزرگان شهر نیز از اعضا پارلمان
ش��هری و مدیریت ش��هر ایجاد آرامش در ش��هر
است.
رئیس ش��ورای اسالمی کالنشهر کرج در پایان
 ۱۳عضو ش��ورای ش��هر را یده واحده عنوان کرد
و افزود:وجود اختالف سلیقه و تضارب آرا امری
طبیعی و گاهی هم سازنده و به نفع است.

مسئول ستاد اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی :

رسالت جشنواره فجر تا فجر ابالغ و رسانه ای شدن تولیدات با محتوای نماز است

مشهد مقدس سیده زهرا حیدری -مسئول ستاد
اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
خراس��ان رضوی گفت :رسالت جشنواره فجر تا
فجر ابالغ و رسانه ای شدن تولیدات برای انتقال
مفاهیم آن به جامعه هدف و در نهایت گسترش
فرهنگ نماز می باشد
حجت االس�لام محمد تقی کاظمی نس��ب در
مراس��م رونمایی از پوس��تر جش��نواره فرهنگی
هن��ری فج��ر تا فجر با موضوع نم��از بیان کرد:
اکثر موضوعات پوس��تر جش��نواره فجر تا فجر
که به صورت اس��تانی چاپ ش��ده فرهنگی ادبی
است و امروز این پوستر رونمایی و اطالع رسانی

می شود.
مسئول ستاد اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان رضوی افزود :با توجه به اینکه
خراس��ان رضوی در ح��وزه فرهنگ ،ادب ،هنر،
رس��انه ،قرآن ،ش��عر و  ...هنرمندان برجسته ای
دارد پیش بینی می شود بیشترین و بهترین آثار
دریافت شده از این استان باشد.
وی با اشاره به این مطلب که در جشنواره فرهنگی
هنری امام رضا (ع) آثار فراوانی تولید و از صاحب
اثر تجلیل ش��ده ولی به فراموش��ی سپرده شده و
بایگانی شده است؛ گفت :ما بنا داریم آثاری چون
ش��عر ،خوشنویس��ی ،کلیپ ،نقاشی ،فیلم ،تیزر و

 ...با موضوع نماز در قالب جشنواره فجر تا فجر
را عرضه و در مرحله دیگر به صورت مستمر به
مردم معرفی کنیم.
حجت االس�لام کاظمی نس��ب با بیان اینکه کار
اصلی جش��نواره بعد از برگزاری جشنواره شروع
می ش��ود؛ اظهار داشت :رسالت جشنواره فجر تا
فجر ابالغ و رسانه ای شدن تولیدات برای انتقال
مفاهیم آن به جامعه هدف و در نهایت گسترش
فرهنگ نماز می باشد.
در ادامه یوسف امینی قائم مقام مدیر کل فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی خراسان رضوی یکی از نتایج
کمرن��گ ش��دن مفاهیم دین��ی در جامعه را زیاد

ش��دن آسیب های اجتماعی عنوان کرد و افزود:
استفاده از ظرفیت های فرهنگی و هنری موجود،
در اختیار و در دسترس از جمله اهداف جشنواره
فجر تا فجر می باشد تا از این طریق ظرفیت ها
جهت دهی شوند و مفهوم نماز منتقل شود.
وی با تاکید بر اطالع رس��انی گس��ترده و ایجاد
انگیزه و برنامه ریزی برای بعد از جشنواره فجر
تا فجر؛ اظهار داش��ت :برای اس��تفاده عموم آثار
ارسالی را می توان به عکس ،نقاشی و تابلو های
بزرگ تبدیل کرد و همچنین می توان پیوس��ت
هایی در نظر گرفت تا بعد از برگزاری جش��نواره
قابل استفاده باشند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
ایالم گفت :از ابتدای س��ال تا  ۱۸مردادماه ۶۷۱
هزار و  ۹۱۷مسافر از پایانه مسافربری شهید حاج
قاس��م سلیمانی (پایانه مرزی مهران) تردد کرده
اند .س��یدزاهدین چش��مه خاور اظهار داشت :این
مدت ( ابتدای س��ال تا  ۱۸مردادماه)  ۳۳۲هزار و
 ۱۳۹مسافر ایرانی از مرز مهران تردد کرده اند که
از این تعداد  ۱۸۲هزار و  ۹۸نفر ورود و  ۱۵۰هزار
و  ۴۱نفر نیز از کش��ور خارج ش��ده اند .وی افزود:
این بازه زمانی  ۲۸۸هزار و  ۳۱۶نفر اتباع خارجی
نیز از مرز مهران تردد داشته که از اینتعداد ۱۴۴
هزار و  ۱۵۸نفر ورود و  ۱۴۴هزار و  ۱۵۸نفر نیز از
طریق مرز مهران از کشور خارج شده اند .مدیرکل

راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم تاکید کرد:
این افراد کس��انی بوده اند که عالوه بر گذرنامه،
برگه تزریق واکسن داشته اند.
چش��مه خاور اضافه کرد :ایام اربعین و بازگش��ت
زائران به کش��ور گیت های بیماریابی در ورودی
مرز بین المللی مهران به کشور فعال هستند.
وی ادامه داد :همچنین در این ایام و بر اس��اس
نظام مراقبت افرادیکه از طریق مرز مهران وارد
کشور می شوند ،غربالگری و از آن دسته افرادیکه
مشکوک به بیماری باشند ،نمونه گیری به عمل
می آید.
مدی��رکل راه��داری و حمل و نقل جاده ای ایالم
با اش��اره به تالش راهداران اداره کل در س��طح

جاده های اس��تان جهت س��هولت در تردد زائران
در روزهای منتهی به برگزاری اربعین حسینی(ع)
گف��ت :عملیات بهس��ازی مس��یرهای ارتباطی
منتهی به مهران و پایانه مس��افربری ش��هید حاج
قاسم سلیمانی در حال انجام است.
چش��مه خاور بیان کرد :عملیات خط کش��ی ۱۵۰
کیلومت��ر ،نص��ب  ۳۶متر مرب��ع تابلو اطالعات،
خاکبری جهت افزایش دید و تامین شانه راه ،در
مس��یر کنجانچم ،ایجاد حفاظ خاکی ،پاکسازی
حاش��یه نیوجرسی و تسطیح مکان برای استقرار
موکب ها در شهرستان چرداول در مسیر ارتباطی
حمی��ل  -ای�لام  -مه��ران  -مرز ،انجام ش��ده
است.

مصوبات سفر رئیس جمهور از جمله
خلیج گرگان ،طرح گردشگری
آشوراده و تله کابین پیگیری شود

حمیدرضا آقامالئی ،رئیس کمیس��یون اداری ،مالی و
بودجهش��ورایاس�لامیشهرگرگاندرنطقپیشاز
دستور خود طی هفتاد و پنجمین جلسه از مدیران ملی،
استانیومنطقهایمرتبطپیگیریجدیخلیجگرگان،
طرحگردش��گریآش��وراده،تلهکابیندراس��تانودر
راستای مصوبات سفر ریاست جمهوری را درخواست
کرد.بهگزارشمرکزاطالعرسانیشورایاسالمیشهر
گرگان ،آقامالئی ارائه طرح های تشویقی در راستای
رونق مسکن و خروج از رکود موجود در این حوزه ،آغاز
صدور پروانه در بافت های فرس��وده ،اس��تفاده از توان
ش��رکت های دانش بنیان و برنامه ریزی فرهنگی و
اجتماعی در راه اندازی سازمان عمران و بازآفرینی در
شهرداری تاکید کرد.رئیس کمیسیون اداری و مالی و
کمیتهاجتماعیشورایاسالمیشهرگرگانهمچنین
توجه بهبافتتاریخی،ایجاددرآمدهایپایدار،توجهبه
امور رفاهی پرسنل ،اصالح نظام موجود در نظارت بر
عملکرد پیمانکاران ،تس��ریع در روند اجرایی فاز اول و
دومشهربازی،تسریعدرخریداری 40دستگاهاتوبوس
ناوگانحملونقلعمومیدرونشهری،ایجادجایگاه
س��یانجیدرس��طحشهروجذبرانندگانپایهیک
برای س��ازمان حمل و نقل و نیروهای آتش نش��ان را
مورد تاکید قرار داد.

موفقیت کسب و کارها و ایجاد
فرصتهای استثنایی برای آنها با
بکارگیری شماره های رند تلفن ثابت

مدیرمخابراتمنطقهگلستاندرجلسهکمیتهفروش
شماره های رند از فرصت ایجاد شده برای رونق کسب
و کارها با استفاده از شماره رند تلفن ثابت خبر داد  .به
گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان
 ،دکتر غالمعلی شهمرادی که در جلسه کمیته فروش
ش��ماره های رند س��خن می گفت  :با اشاره به مزایای
اس��تفاده از ش��ماره رند و تاثیر آن در رونق کسب و کار
و ش��ناخت مش��تریان از کسب و کار افزود  :مشتریان
تجاری و کسب و کارها می توانند با تقاضای شماره
رند از مخابرات منطقه گلستان جهت دریافت آن اقدام
نمایند.ویآمادگیمخابراتمنطقهگلستاندرجهت
واگذاری شماره رند و چهار رقمی تلفن ثابت اعالم کرد
و گفت  :متقاضیان می توانند به منظور بهره مندی از
شماره های رند تلفن ثابت و انتخاب آن بر اساس نیاز
خودبهمراکزامورمشترکینمراجعهنمایند وبادریافت
شماره رند از مزایای آن برای رونق و رشد کسب وکار
بهره مند شوند.

معاون خدمات شهری شهرداری
گرگان ۱۲۴ :متکدی تا نیمه مرداد
امسال ساماندهی شدند

مدیرکلراهداریایالم:

 ۶۷۱هزار مسافر امسال از مرز مهران ترددکردند

شهره حقی  -روزنامه اسکناس؛ مدیرعامل شرکت
معدن��ی و صنعت��ی چادرملو در نشس��ت با مدیران و
رؤسای مجتمع صنعتی این شرکت با اشاره به نقش
سرمایۀ انسانی به ویژه کارگران در تولید و اقتصاد ملی
گفت :نیروی انسانی ،سرمایۀ بیبدیل شرکت است
و تمام تالش خود را درراستای حفظ شأن و جایگاه
کارگران بهکار خواهیم بس��ت' .امیرعلی طاهرزاده'
با بیان اینکه چادرملو نقش مؤثری در اقتصاد ملی
ایفا کرده؛ اظهار داشت :در سال 'تولید ،اشتغالآفرین
و دانشبنیان' ،تحقق ش��عار س��ال براساس منویات
مقام معظم رهبری ،ارتقای تولید و اجرای طرحهای
توسعهای را دنبال خواهیم کرد .مدیرعامل چادرملو
گفت :س��الجاری ،سال سختی برای زنجیرۀ فوالد
کش��ور خواهد بود و باید بهدوراز حاش��یهها و با نگاه
کارشناس��ی ،روند تولید را تداوم بخش��ید .مهندس
طاهرزاده ،با تقدیر از عملکرد مدیران گذشته تصریح
کرد :عملکرد چادرملو باید یک فرآیند سیس��تمی را
طی کند تا کاهش قیمت تمامشده را از طریق بهبود
بهرهوریها و رشد تولید محقق سازیم.

وی افزود :در مسیر قالجه  -ایوان  -ایالم نیز بیش
از  ۵۰کیلومتر خط کش��ی ،نصب  ۷۰عدد تابلو،
تسطیح و رگالژ  ۱۲کیلومتر راه ،آشکار سازی پایه
گاردیل با نصب ش��برنگ ،ایمن س��ازی پل ها ،و
پاکسازی حاشیه نیوجرسی مسیر از دیگر اقدامات
انجام شده در این مسیر ارتباطی بوده است.
مدی��رکل راه��داری و حمل و نقل جاده ای ایالم
یادآور ش��د :در دیگر مس��یرهای ارتباطی چون
ای�لام  -ملکش��اهی  -مه��ران نی��ز چهار هزار و
 ۷۰۰متر روکش آسفالت ،تعمیرات گاردیل برخی
محورها ،انجام یک کیلومتر ش��انه سازی ،ایجاد
حف��اظ بتنی خاکی به ط��ول یک کیلومتر انجام
شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از جمع آوری
و س��اماندهی 124متکدی تا نیمه مرداد س��ال جاری
خبر داد .به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی
شهرداریگرگان،مهندساحمدساالریاظهارداشت:
شهرداریگرگانبراساسمصوبهعالیشورایوزیران
جمعآوری متکدیان را به طور مستمر در دستور کاری
خود قرار داده است .ساالری افزود :در این رابطه تا پایان
نیمه مرداد سال  ،۱۴۰۱تعداد  ۱۲۴متکدی جمع آوری
و ساماندهی شدند .وی تصریح کرد :از این تعداد  ۳نفر
به بهزیستی ۸ ،نفر به کمیته امداد و  ۵نفر به دستگاه
قضاییتحویل۳،نفربهبیمارستانو۲نفربهشهرستان
محلسکونتاعزامو۲۴نفربهخانوادههایشانتحویل
و  ۷۹مورد نیز با اخذ تعهد کتبی آزاد شدند.

