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اخبار
مجتمع تخصصي پرداخت خسارت
خودروهاي بيمه آسيا جمعهها باز است

مجتم��ع تخصص��ي
پرداخ��ت خس��ارت
خودروهاي سنگين بيمه
آس��يا  ،روزه��اي جمعه
آماده پرداخت خس��ارت
به زيانديدگان است.روابط عموميبيمهآسيا در
اطالعيهاي ب��ا تاکيد بر تکريم بيمه گذاران و
زيانديدگان اعالم کرد :بيم ه گذاران خودروهاي
س��نگين ميتوانند روزهاي جمعه از ساعت 8
تا14براي دريافت خسارتهاي خود به مجتمع
تخصصي پرداخت خسارت خودروهاي سنگين
بيمه آس��يا مراجعه کنند.بنا بر اي��ن گزارش،
مجتمع تخصصي پرداخت خسارت خودروهاي
سنگين بيمه آسيا واقع در خيابان شهيد رجايي،
بعد از سه راه اتکا ،خيابان رضايي عدل( الين
کندرو)  ،خيابان آهنفروش��ان تقاطع خيابان
شريعتي ،هم چنين از ساعت  8تا  16روزهاي
شنبه تا چهارشنبه و از ساعت  8تا  12روز پنج
شنبه و شماره تلفنهاي18و17و55022316
  55443480آم��اده ارائ��ه خدمات مرتبط باپرداخت خسارت خودروهاي سنگين ميباشد.
عرضه باقيمانده سهام دولت در
شركتهاي بزرگ بورسي

در جلس��ه اخير هيات عالي واگ��ذاري که به
رياست وزير امور اقتصادي ودارايي برگزار شد
 ،عرضه باقيمانده سهام دولت در شرکتهاي
بزرگ بورس��ي به تصويب رس��يد .به گزارش
اداره کل رواب��ط عموم��يو ام��ور بين الملل
بيمه مرکزي به نقل از ش��بکه اخبار اقتصادي
و دارايي ايران (ش��ادا) ،بر اين اساس مقرر شد
سهام اين شرکتها به صورت بلوکي و يکجا
مطابق مقررات به عموم متقاضيان واگذار شود.
بر اساس اين گزارش  ،هيأت واگذاري در اين
راستا قيمت پايه اين سهام را نيز مطابق آيين
نامه نحوه قيمتگذاري سهام به تصويب رساند.

بانک رفاه حاميششمين دوره رقابتهاي جهاني ورزش کارگري

بانک رفاه در راستاي ايفاي مسئوليتهاي
اجتماعي و رسالتهاي خود ،حاميکاروان
ورزش��ي کارگران براي اعزام به ششمين
دوره رقابته��اي جهاني ورزش کارگري
در اس��پانيا ش��د.به گ��زارش روزنام��ه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک
رفاه کارگران؛ در نشست مطبوعاتي که به
همين مناسبت  7خرداد ماه سالجاري در
محل سالن کنفرانس وزارت تعاون ،کار و

رفاه اجتماعي و با حضور صادقي فر معاون
فرهنگ��ي و اجتماعي وزرات تعاون ،کار و
رفاه اجتماعي ،دادکان مشاور وزير تعاون،
کار و رف��اه اجتماعي در امور تربيت بدني
و ورزش ،حيدري مدير کل امور ورزش��ي
کارگ��ران وزارتخانه ،رمضي سرپرس��ت
فدراس��يون آمات��وري ورزش کارگ��ري،
حس��يني رئيس اداره ح��وزه مديريت به
عنوان نماينده بانک رفاه و اصحاب رسانه

برگزار ش��د ،از حمايت و حضور بانک در
اين رويداد ورزش��ي قدرداني ش��د.در اين
نشست رمضي با قدرداني از حمايتهاي
هم��ه جانب��ه بان��ک رف��اه ب��ه عن��وان
حامياصلي و هميش��گي اين مس��ابقات
اظهار داش��ت :اين دوره از مسابقات11 ،
تا  16تير ماه سالجاري با حضور 140نفر
ورزش��کار مرد و زن در قال��ب  16تيم و
در رش��تههاي دو و ميداني ،جودو ،تنيس

روي ميز ،پتانک ،کاراته ،واليبال ساحلي،
کشتي ساحلي ،کش��تي فرنگي و شنا در
شهر تورتوزا اسپانيا برگزار خواهد شد که
بانک رف��اه حاميتيمه��اي دو و ميداني
(مرد و زن) و تيم کاراته (مردان) اين دوره
از رقابتها اس��ت.مهندس حيدري نيز در
اين نشست مطبوعاتي با اشاره به رويکرد
وزارت تعاون در جهت ايجاد نشاط و بهره
وري در نيروي کار اظهار داش��ت :وزارت

تقدير دژپسند از نقش آفريني سفير
چين در تعميق روابط اقتصادي دوجانبه

تعاون ،کار و رف��اه اجتماعي با حمايت از
ورزش کارگ��ران درص��دد ايج��اد انگيزه
و روحيه نش��اط در ميان جامعه کارگري
اس��ت و در اي��ن راس��تا از هي��چ کمکي
فروگذار نميکند.

افتتاح نوزدهمين باجه نابينايان بانک تجارت در زنجان

کليه خدمات بانکي همچون افتتاح حس��اب ،واريز وجه،
انتقال وجه و  ...به صورت مستقل استفاده کنند.محمدي
مديرکل بهزيس��تي اس��تان ضم��ن قدردان��ي از بانک
تج��ارت براي راه اندازي باجه ويژه نابينايان گفت :بانک
تجارت درگذش��ته نيز براي مناسب سازي تردد افراد کم
توان به ش��عب امکانات خوب��ي از جمله باالبر و رمپ با
ش��يب ماليم ايجاد کرده و انتظار داريم تماميسازمانها
و ارگانه��اي دولتي و خصوصي اقدامات شايس��تهاي در
اين زمينه داش��ته باشند.در ادامه با حضور حميدي عضو
شوراي اسالميزنجان ،محمدي دوست دبير کميسيون
هماهنگي بانکهاي استان ،محمدي مديرکل بهزيستي
اس��تان ،منافي مدير بهزيستي شهرس��تان ،خالقي مدير
انجمن نابينايان استان و علمدار مدير شعب بانک تجارت
دراس��تان زنجان از اين سامانه رونمايي و توسط تعدادي
از روشندالن مورد بهره برداري قرار گرفت.

نوزدهمين باجه ويژه خدمات رس��اني به نابينايان و کم
بيناي��ان بانک تجارت ،در ش��عبه مي��دان آزادي زنجان
با حض��ور جمع��ي از مقامات اي��ن اس��تان ،راه اندازي
ش��د.به گ��زارش روزنامه عصرايرانيان ب��ه نقل از روابط
عموميبانک تجارت ،علمدار مدير ش��عب استان زنجان
در مراسم افتتاح اين باجه گفت :بانک تجارت در راستاي
ايفاي مس��ئوليتهاي اجتماعي و تس��هيل دسترس��ي
نابيناي��ان عزيز ب��ه خدمات بانکي ،اقدام ب��ه راه اندازي
باجهه��اي ويژه ارائه خدمات ب��ه نابينايان و کمبينايان
کرده است.وي افزود :در اين باج ه امکان دسترسي آسان
به کليه خدمات شعبهاي براي شهروندان نابينا با استفاده
از دستگاههاي گويا ،برجسته نگار و نمايشگرهاي بريل
فراهم ش��ده و کمک ش��اياني به ارتقاء سطح امنيت در
مبادالت بانکي اين مش��تريان کرده اس��ت .مش��تريان
نابينا وک��م بينا ميتوانند بدون نياز ب��ه حضور همراه از

هيات بلندپايه بيمه مرکزي از شرکتهاي بيمه نوین،
تجارت نو و سامان بازديد کردند

َدر راس��تاي اج��راي سياس��تهاي راهب��ردي و
ماموريتهاي بيمه مرکزي و همچنين نظارت مستمر
بر فعاليت ش��رکتهاي بيم��ه اي ،برنامه بازديدهاي
دورهاي از شرکتهاي بيمه در دستور کار بيمه مرکزي
قرار گرفت.به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از
اداره کل روابط عموميو امور بين الملل بيمه مرکزي،
دکتر غالمرضا سليماني با تاکيد بر تعامل هر چه بيشتر
دس��تگاه ناظر از اعضاي هيات عامل و مديران بيمه
مرکزي خواس��ت تا با حضور در ش��رکتهاي بيمه و
تشکيل جلسات مش��ترک با مديران عامل و اعضاي
هي��ات مديره اين ش��رکتها ضمن بررس��ي آخرين
وضعيت عملکرد فني ،عمليات بيمهاي و صورتهاي

مالي از نزديک در جريان آخرين تحوالت بيمهاي قرار
بگيرند.بر اس��اس اين گزارش اين هيات بلندپايه پس
از بازديد و بررس��ي مس��ائل و مشکالت شرکتهاي
بيمه ايران ،آس��يا ،دانا ،پارسيان ،رازي ،حکمت ،کوثر
و همچنين پژوهش��کده بيمه در ادامه در شرکتهاي
بيمه نوين ،تجارت نو و س��امان نيز حضور يافتند و با
برپايي جلسات مشترک با گردانندگان اين شرکتها با
مديران عامل ،معاونان و اعضاي هيات مديره جلساتي
برگزار کردند.گفتني اس��ت در راستاي تقويت تعامل
نهادناظر و صنعت بيمه اين بازديدها و نشس��تهاي
مش��ترک با ابتکار رييس کل بيمه مرکزي به ش��کل
مستمر ادامه خواهد داشت.

تدوين راهکارها و برنامههاي توانمندسازي
شبکه فروش بيمه زندگي

نتاي��ج فاز اول و دوم ط��رح تحقيقاتي «تدوين راهکارها و
برنامههاي توانمندس��ازي ش��بکه فروش بيمه زندگي در
شرکتهاي بيمه (با رويکرد ارائه استانداردهاي مهارت افزايي
بازاريابي)» در نشست تخصصي با حضور رئيس و معاون
پژوهشي پژوهشکده بيمه ،معاون معاونت علميو فناوري
رئيس جمهور ارائه شد.به گزارش روزنامه عصرايرانيان به
نقل از روابط عموميپژوهشكده بيمه ،اين طرح پژوهشي
تحت نظارت گروه پژوهشي بيمههاي اشخاص پژوهشكده
و با رويکردي کاربردي به انجام رس��يده اس��ت که پس از
بررس��ي ادبيات موجود ،در مرحله بعد تعيين استانداردها و
س��نجههاي افزايش توانمنديهاي ش��بکه فروش بيمه
عمر مورد نظر قرار خواهد گرفت.همچنين بر اس��اس اين

اس��تانداردها ،براي هر مهارت بازاريابي و فروش در شبکه
انساني فروش بيمه عمر ،ضوابطي مشخص شده و شبکه
فروش را در مسير انجام بهينه شغل ،ياري ميرساند.در اين
نشست که مدير کل بيمههاي اشخاص بيمه پاسارگاد ،مدير
کل نظارت بر صالحيتهاي حرفهاي بيمه مرکزي و جمعي
از مديران و کارشناسان گروههاي پژوهشي پژوهشکده بيمه
حضور داش��تند ،اعالم شد :نتايج حاکي از آن است که ،به
کارگيري نتايج اين طرح ميتواند به توانمندس��ازي شبکه
فروش ،از طريق استقرار استانداردهاي قبل و حين خدمت،
به مهارتي در زمينه بازاريابي و فروش بيمه عمر منجر شده
و با کمک به مهارت نيروي انس��اني و س��اختاري شبکه
فروش به درآمدزايي در اين بخش از بيمه ياري رساند.

دکتر فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي ودارايي
در ديدار با سفير جمهوري خلق چين از نقش
آفريني سفير در تعميق روابط اقتصادي دوجانبه
در دوران ماموريت پنج سالهاش تقدير کرد .به
گزارش روابط عموميبانک ملي ايران به نقل
از شبکه اخبار اقتصادي ودارايي ايران(شادا)،
در اين ديدار که به مناس��بت پايان ماموريت
پنج ساله سفير جمهوري خلق چين در ايران
و براي خداحافظي س��فير از وزير اقتصاد ،در
محل اين وزارتخانه انجام شد  ،دکتر دژپسند
که رياس��ت کميسيون مشترک اقتصادي دو
کش��ور را نيز بر عه��ده دارد ،ضمن تقدير و
تشکر از اقدامات سازنده سفير جمهوري خلق
چين در دوران پنج س��اله ماموريت در ايران
گفت ،همکاريهاي اقتصادي خوبي تاکنون
مي��ان ايران و چين صورت پذيرفته اس��ت و
ظرفيتهايي باالي اقتص��ادي نيز همچنان
وجود دارد که بايد دو کش��ور براي استفاده از
آن همکاريهاي الزم را توسعه دهند  .وي با
اش��اره به روابط راهبردي دو کشور ،خواستار
ادامه اين روحيه همکاري سفير براي پيگيري
تفاهمات اقتصادي طرفين در چين شد و ابراز
اميدواري کرد همانند دوره حضور پانگ سن،
سفير جديد اين کشور نيز بتواند به توسعه هر
چه بيشتر همکاريهاي دو جانبه کمک کند.
تأکيد مديرعامل پست بانک ايران بر
مشتريمداري و تکريم اربابرجوع

دکتر شيري مديرعامل پست بانک ايران ضمن
تأکيد بر مشتري مداري و تکريم اربابرجوع
گفت :برنامه عملياتي تماميواحدهاي بانک
براس��اس انتظارات مش��تريان طراحي شده
اس��ت .به گزارش روابط عموميپست بانک
ايران ،وي افزود :راهاندازي و توس��عه س��امانه
پاسخگوئي به مشتريان بانک و انعکاس اخبار
و نظرات آنان به واحدهاي عملياتي و ستادي
جهت بهبود خدمترس��اني ،وفادارس��ازي و
افزايش سطح رضايتمندي مشتريان ضروري
است .مديرعامل پست بانک ايران بيان داشت:
بهبود ارتباط بانک با واحدهاي ملي و محلي،
همگام بودن با تکنولوژيهاي الکترونيکي و
ارائه محصوالت و خدم��ات جديد مهمترين
اهداف تعيين شده براي برنامه ارتقاء برند پست
بان��ک به عنوان بانک تخصصي حوزه ICT
وبزرگترين خرده بانکدار کشور است.

شهرستان
اخبار شهرستان
آغاز عمليات اجرايي آزادراه
منجيل -رودبار

مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي از آغ��از
عملي��ات اجراي��ي آزادراه منجي��ل -رودبار
خب��ر داد و گف��ت :با توجه ب��ه اهميت اين
آزادراه در کري��دور ش��مال -جنوب و نقش
موث��ر آن در حذف گل��وگاه ترافيکي آزادراه
قزوين -رش��ت با اتمام تجهيز کارگاه و رفع
مش��کالت معارضان عملي��ات اجرايي اين
پروژه آغاز ش��د .به گ��زارش اداره ارتباطات
و اطالع رس��اني اداره کل راه و شهرسازي
گيالن  ،دکت��ر خيراله خادميمع��اون وزير
و مديرعام��ل ش��رکت س��اخت و توس��عه
زيربناه��اي حمل و نقل کش��ور صبح امروز
از آزادراه منجي��ل -رودب��ار بازديد کرد و با
تاکيد بر اهميت اين آزادراه در حذف گلوگا ه
ترافيکي آزادراه قزوين -رشت گفت :کريدور
ش��مال -جنوب به ط��ول  1340کيلومتر از
انزلي تا بن��در امامخميني امتداد مييابد که
از بندر انزلي تا تهران به طول  370کيلومتر
شبکه آزادراهي موجود است و حلقه مفقوده
اين مس��ير بخش منجيل -رودبار در آزادراه
قزوين -رش��ت اس��ت .وي افزود :با احداث
و تکمي��ل بخشهاي باقيمان��ده در کريدور
شمال -جنوب به ويژه حد فاصل منجيل تا
رودبار بهرهبرداري از ظرفيت کامل بندر امام
در شمال خليج فارس فراهم ميشود.
صرفه جويي  ۳۶ميليون ليتر بنزين
در استان اردبيل

مديرمنطقه اردبيل  :مصرفCNGدرمنطقه
اردبيل دردوماه گذشته سال۹۸به ميزان ۳۳
ميليون  ۲۸۰هزار متر مکعب بوده اس��ت .به
گ��زارش روابط عموميش��رکت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي منطقه اردبيل ،سيد حجت
مدني مدير منطق��ه اردبيل در مورد مصرف
گاز طبيعي گفت  :مي��زان مصرف CNG
دردو ماه گذشته سال ۹۸به مقدار۳۳ميليون
و  ۲۸۰هزارمتر مکعب ميباش��د که نسبت
به مدت مشابه سال قبل به ميزان۳۶ميليون
۱۱۵هزارمت��ر مکع��ب به مق��دار ۷,۹درصد
(هف��ت و نه ده��م درصد )کاهش داش��ته
است ،که متوس��ط مصرف روزانه ۵۳۷هزار
متر مکعب بوده اس��ت ،برهمين مبنا از بابت
مصرفCNGدر دو ماه نخس��ت سال ۹۸
مقدار۳۶ميلي��ون ليتر بنزي��ن موتور صرفه
جويي شده است.

اخبارشهرستان

مدير کل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان مازندران:

دقت در زمينه زيبا سازي حريم راهها ،جادههاي استان را متحول خواهد کرد

دومين جلس��ه ش��وراي اداري اداره کل راه��داري و حمل و نقل
ج��ادهاي مازندران در س��ال جديد باحضور مدي��ر كل  ،معاونين و
روساي ادارات س��تادي و تابعه با هدف برنامهريزي جهت آمادگي
کام��ل براي تعطيالت عيد س��عيد فط��ر و نيمه خ��رداد و برگزار
گرديد در اين جلس��ه عباس��علي نجفي مدير کل راهداري و حمل
و نقل جادهاي خواس��تار آمادگي کامل راهداران براي ايمنسازي
محورهاي اس��تان ش��دو افزود  :بهسازي ،پاکس��ازي و زيبا سازي
حري��م راهها نيازمند يک تالش همگاني و دقت ميباش��د چرا که
دقت در زمينه زيبا س��ازي حريم راهها ،جادههاي استان را متحول
خواه��د کرد  .به گزارش رواب��ط عمومياداره کل راهداري و حمل
و نقل جادهاي اس��تان مازندران عباس��علي نجف��ي در ادامه اظهار
داش��ت :انتظار ميرود با نزديک ش��دن به تعطي�لات نيمه خرداد
و عيد س��عيد فطر و ورود انبوه مس��افر به اس��تان  ،روند پيشرفت
فيزيکي پروژههاي راهداري س��طح استان سرعت بيشتري گرفته
و از همه امکانات براي بهس��ازي و پاکسازي و زيباسازي  ،مبلمان
جادهاي اس��تفاده نموده و اين موضوع با دقت و س��رعت بيش��تري دنبال

گ��ردد .وي در ادامه افزود :حفظ حريم راهها از وظايف اصلي اين اداره کل
ميباش��د ،بايد حرمت حريم راهها را رعايت کرد و هرکسي که اين حرمت

را حف��ظ نکند بايد در مقابلش ايس��تاد و از حريم راهها دفاع نمود.
مديرکل راهداري و حمل و نقل اس��تان مازندران در اين نشس��ت
خواستار اس��تفاده بهينه از بخشهاي مختلف براي اجراي عمليات
راهداري ش��د و عنوان نمود:پاکس��ازي و زيباس��ازي حريم راهها،
نصب تابلوهايvslنمايش��گر سرعت متغير بس��ته به شرايط جاده،
نص��ب دوربينهاي نظ��ارت تصويري ،نصب تابلوهاي فلورس��نتي
جهت آشکارس��ازي نقاط پرحادثه ،تقوي��ت عالئم افقي و عمودي،
بهبود وضعيت حفاظها و نگهداري روش��نايي محورها ،ايمنسازي
و س��اماندهي نقاط پرحادثه ،خط کش��ي و لکهگيري ،شستش��و و
ترميم عالئم ،جمعآوري الش��ه حيواني و زباله در سطح محورها از
جمله فعاليتهاي ايمني اس��ت که بايد توسط روساي ادارات شدت
بيشتري بگيرد .مدير کل راهداري و حمل و نقل جادهاي مازندران
از روس��اي ادارات خواس��ت تا در نگهداري ماشين آالت راهداري
نهاي��ت تالش را نم��وده تا اقدامات بهنگام در راهداري مس��تمر و
جاري که در سايه همدلي و هماهنگي و احترام متقابل در ارائه يک
کار موفق ميباشد صورت پذيرد.

مديرعامل ذوب آهن اصفهان:

مهندس يزدي زاده مديرعام��ل ذوب آهن اصفهان
خبه ش��رايط صنعت فوالد کش��ور پرداخت و شرايط
دس��تيابي ايران به رش��د متوازن در اي��ن صنعت را
تش��ريح نمود  .وي گفت  :در اف��ق  1404که براي
توس��عه توليد فوالد کش��ور در نظر گرفته شده ،قرار
است به توليد ساالنه  55ميليون تن برسيم .اين عدد
در س��ال  97به حدود  25ميليون تن رس��يده است.
با توجه به طرحهاي توس��عه توليد فوالد کشور،روند
خوبي را در اين بخش ش��اهد هس��تيم .وي افزود :
در فوالد خام ظرفيت س��ازيهاي خوبي انجام شده
و مس��تلزم اين اس��ت که در زنجيرهاي که از سنگ
آهن دانه بندي (کنس��انتره) ش��روع ميش��ود  ،اين
روند ادامه يابد و بايد به صورت متوازن توسعه يابند.
مديرعامل ش��رکت تصريح کرد  :بايد در معادني که
به اکتشاف رسيدند ،بهره برداري از آنها انجام شود .
برخي در عمق هستند و نياز به سرمايه گذاري دارند
که اميدواريم با رويکرد ايميدرو براي توس��عه معادن
کشور در سنگ آهن اين توازن براي رسيدن به عدد
 55ميليون تن توليد فوالد که در کشور متصور است
محق��ق گردد و رش��د توليد نيز در هم��ان چارچوب
اس��ت .مهن��دس يزدي زاده گف��ت  :در بخشهاي

صنعت فوالد ايران  ،صادرات محور شده است

مختلف موفقيتهاي بس��ياري داشتيم اما در صنعت
فوالد خوشبختانه موفقيتها چشمگيرتر بوده است.
تا چند س��ال پيش وارد کننده فوالد بوديم اما امروز
ايران به يک کش��ور صادر کننده فوالد تبديل ش��ده
است.امروز در معادالت منطقهاي و جهاني ايران مد
نظ��ر قرار ميگي��رد و اين از برکات توس��عه صنعت
فوالد اس��ت که شاهد آن هس��تيم و اين روند رو به
رش��د مرهون صادراتي شدن فوالد است .وي گفت
 :صادرات رو به رش��د است و امسال نيز نويد بخش
رشد بهتر از سال گذشته است .با وجود تحريمهايي
که ش��اهد هس��تيم و فوالد را ني��ز در برگرفت  ،اما
عملکرد دو ماه گذش��ته توليد کنندگان فوالد بس��يار
مطلوب بوده اس��ت .مديرعامل ذوب آهن بيان کرد
 :توس��عه صنعت فوالد به اين دليل مورد توجه قرار
گرفته است که پتانس��يلهاي خوبي در کشور مانند
معادن خوب س��نگ آهن داريم که نيازمند س��رمايه
گذاري بيش��تر اس��ت و از نظر شناسايي و اکتشافات
نيز ش��رايط خوبي داريم .وي اضاف��ه کرد  :يکي از
اشکاالتي که ميتوان به صنعت فوالد وارد کرد اين
است که رشد همگوني نداش��ته است  .معادن ما به
داليل مختلف  ،درگير راه اندازي صنايع پايين دست

ش��دند در صورتي که معادن بايد بر روي توسعه خود
 ،تمرک��ز ميکردن��د و توليد را از نظ��ر کميو کيفي
افزايش ميدادند .خوشبختانه از حدود دو سال پيش
حرکته��اي ب��راي جلوگيري از اي��ن موضوع آغاز
ش��ده اس��ت و اميدواريم تداوم يابد .مهندس يزدي
زاده گف��ت  :اگر ه��ر صنعت��ي در تخصص خودش
توس��عه يابد  ،قطع ًا ميتوانيم اين اميدواري را داشته
باش��يم که در افق  1404ظرفيت سازي با نرخ بهره
برداري که مد نظر اس��ت محقق شود .وي در ادامه
به ضرورت توس��عه زير س��اختها پرداخت و گفت :
نيازمند س��رمايه گذاري قاب��ل توجهي در اين بخش
هس��تيم .توليد کنندگان ظرفيت س��ازي ميکنند اما
باي��د در حوزه زير س��اخت نيز حرکته��اي موازي
مانند ساخت نيروگاه ،توس��عه خطوط ريلي  ،توسعه
بنادر و گمرکات انجام ش��ود .يعني کليه زيرساختها
توس��عه يابد تا در افق  1404به عدد  55ميليون تن
برس��يم .تمام اين توليد در داخل قابل مصرف نيست
و همزم��ان ب��ا افزايش توليد  ،بايد ص��ادرات هم به
همان نس��بت افزاي��ش دهيم .عضو انجم��ن توليد
کنن��دگان فوالد تصريح کرد  :صنعت فوالد صادرات
محور اس��ت و لذا در ش��رايط کنوني نيز ميتواند به

نشست بررسي پيامدهاي سيل در
تاسيسات نفتي برگزار شد

نشست بررسي پيامدهاي سيل در تاسيسات
نفتي ب��ا حضور مديران عام��ل و نمايندگان
ش��رکتهاي تاب��ع وزارت نف��ت در اس��تان
خوزستان روز پنجش��نبه( 9خردادماه 1398
) به ميزباني ش��رکت مل��ي مناطق نفت خيز
جنوب برگزار شد .به گزارش روابط عمومي،
در اين نشس��ت که مديرکل ايمني ،بهداشت
و محيط زيس��ت وزارت نفت و معاون انرژي
سازمان پدافند غيرعامل کشور حضور داشتند
اقدامات و فعاليتهاي ش��رکتهاي نفتي در
ارتباط با مديريت شرايط اضطراري در سيل
اخير استان خوزس��تان مورد بحث و بررسي
قرار گرف��ت و راهکاري پيش��نهادي جهت
افزاي��ش س��طح آمادگي و توان پيش��گيري
ش��رکتها در موارد احتمالي آينده ارائه شد.
در ابتداي اين نشست مديرعامل شرکت ملي
مناطق نفت خيز جنوب گزارش��ي از اقدامات
اين ش��رکت در مديريت ش��رايط اضطراي
س��يل ارائه داد و اظهار داش��ت :اين شرکت
فعاليته��اي خود را از  27اس��فندماه 1397
آغاز کرد و تا  20ارديبهشت  1398ادامه داد
ک��ه اين اقدامات به صورت ش��بانه روزي در
دو جبهه نگهداشت تاسيسات و راهبري توليد
و پش��تيباني از مردم و امدادرساني به مناطق
سيل زده صورت گرفته است.
تمهيدات انديشيده شده براي عبور
بدون خاموشي از پيک برق خوزستان

حرک��ت خودش ادام��ه دهد و حيات توس��عه فوالد
کشور به اين امر وابسته است .در سال گذشته حدود
 8ميليون تن صادرات فوالد داشتيم و امسال اميدوار
هس��تيم اين ع��دد از  10ميليون تن عب��ور کند .در
زمينه محصوالت نهايي و نيمه س��اخته مانند شمش
و اس��لب صادرات بس��يار خوب بوده است .مهندس
يزدي زاده گفت  :پتانسيلهاي خوبي در کشور وجود
دارد .به عنوان مثال ذوب آهن اصفهان توليد کننده
ريل ميباش��د که محصول آن قابل صادرات است.
اگر صادرکنندگان بيش��تر حمايت ش��وند ،روند رو به
رشد صادرات ادامه مييابد و ميتوانيم به افق 1404
اميدوارتر باشيم.

مديرعامل ش��رکت برق منطقهاي خوزستان
گفت :در سال  ۹۸برنامهريزي صورت گرفته
تا در لحظه پيک نيروگاههاي حرارتي و برق
آبي استان هر کدام چهار هزار و  ۴۸۰مگاوات
برق توليد کنند و با اقدامات مديريت مصرفي
و صرف��ه جوي��ي  ۹۶۱مگاواتي در ش��بکه،
بدون خاموش��ي از تابس��تان عبور کنيم .به
گزارش روابط عموميش��رکت س��هاميبرق
منطقهاي خوزستان ،محمود دشت بزرگ در
خصوص برنامهها و اقدامات انديش��يده شده
براي عبور از تابستان  ۹۸اظهار داشت :هشت
هزار و  ۸۸۰مگاوات براي پيک تابس��تان ۹۸
پيش بيني ش��ده که بايد با اقدامات مديريت
مص��رف و صرفه جويي  ۹۶۱مگاواتي که به
ش��رکتهاي برق استان ابالغ شده ،آن را در
محدوده هفت هزار و  ۹۱۹مگاوات سال قبل
نگه داريم.

