سهشنبه  14آبان  7 1398ربیعاالول 1441
 5نوامبر 2019شماره 2848

شهرستان

4

www.asre-iranian.ir

اخبار
ترانزيت بالغ بر 120هزار تن کاال از
استان گيالن

مهندس نازک کار ،مدير كل راهداري و حمل
و نقل جادهاي در نشس��ت كار گروه ترانزيت
اداره کل ضم��ن اعالم اين خبر گفت :طي 7
ماهه نخس��ت س��الجاري 120هزار و114تن
كاال ازاس��تان ترانزيت گرديده است كه از اين
مقدار 101هزار و 7تن از مرز آس��تارا و19هزار
و 107تن از مرز انزلي ترانزيت ش��ده اس��ت..
اين مقام مسئول افزود:طي اين مدت36هزار
و 277تن کاالي ترانزيتي از مرزهاي اس��تان
وارد و83ه��زار و837ت��ن کاالي ترانزيتي از
اس��تان خارج گرديده که ب��ه ترتيب ترانزيت
ورودي استان 63درصد کاهش و در ترانزيت
خروجي ازاس��تان ش��اهد کاهش 48درصدي
ميباشيم .ايش��ان در ادامه انواع پنبه و سيب
زميني را عمدهترين کاالهاي ترانزيت ش��ده
طي مدت يادشده ذکر کردند .وي سپس خاطر
نش��ان نمود :در اين م��دت  53هزار و216تن
كاال از مرز آستارا وارد كشور گرديده که نسبت
به مدت مش��ابه سال گذشته13درصد کاهش
داشته ،عمده كاالهاي وارداتي مرز آستارا در 7
ماهه سالجاري نيز انواع تخته-گوشت و پنبه
دانه بوده اس��ت  .مدي��رکل راهداري و حمل
ونقل جادهاي اس��تان اظهار داش��ت :طي اين
مدت همچنين بالغ بر269هزار تن كاال از اين
مرز صادر گرديده كه نس��بت به مدت مشابه
سال گذشته 12درصد رشد داشته است ،ميوه
و تره بار-انواع کاشي و سنگهاي ساختماني
نيز عمده كاالهاي صادر شده از مرز آستارا در
 7ماهه سالجاري بودند.

مناسب سازي فضاي اداري امورآب وفاضالب شهرستان اراك براي تردد معلوالن جسمي
مرک�زي _ ت�ارا محم�دي :درراس��تاي
تكريم ارباب رجوع ومناس��ب س��ازي
فضاي ورودي امور آب وفاضالب اراك
اداره فني وتوس��عه اين ام��ور اقدام به
انجام عمليات بهس��ازي براي تسهيل
در تردد مشتركيني كه داراي معلوليت

صدور بيش از 2200فقره پروانه عبور
ترافيکي در استان گيالن

رييس اداره ايمني و ترافيک اداره کل راهداري
و حمل و نقل جادهاي استان گيالن با اعالم
اين خبر گفت :در  7ماهه نخس��ت سالجاري
تعداد  2هزار و 227فقره پروانه عبور بارهاي
ترافيکي از س��وي اداره کل راهداري و حمل
و نقل جادهاي استان گيالن براي متقاضيان
صادر شد .اين مقام مسئول افزود :اين آمار در
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته1/5درصد
افزايش داشته است .مهندس حسين رضايي
در ادامه گفت :در راس��تاي حفظ و حراس��ت
از راه و ابني��ه فن��ي راهه��ا و ني��ز به منظور
تامين ايمن��ي تردد و عدم ب��روز اختالل در
تردد وس��ائط نقليه در محورها  ،مشخصات
بارهايي که نياز به حمل ش��دن دارد بايد به
لح��اظ ابعاد و وزن منطب��ق با مقادير تعريف
ش��ده در مقررات حمل و نقل ب��ار در راهها
باش��د .وي با اشاره به اين نکته که در برخي
شرايط خاص نياز به جابجايي محمولههايي
با مشخصاتي خارج از مقادير تعريف شده در
مقررات حم��ل و نقل بار در راهها وجود دارد
افزود :اين مجموعه از بارهاي خاص ملزم به
دريافت پروان��ه عبور از اداره کل راهداري و
حمل و نقل جادهاي ميباشند.

جسميهس��تند نمود .به گزارش روابط
عموميش��ركت آب وفاضالب اس��تان
مركزي مهندس سرآباداني مديرامورآب
وفاضالب شهرستان اراك اظهار داشت
 :ازآنجايك��ه معلولي��ت وبيم��اري جزء
جدايي ناپذير زندگي انس��انها اس��ت

ادارهه��ا وس��ازمانها مكلف هس��تند تا
نسبت به مناسب س��ازي ساختمانهاي
اداري براي رفت وآم��د افراد كم توان
و بيماران جسمياقدام نمايند .مهندس
س��رآباداني در ادامه تصريح كرد :اداره
فن��ي وتوس��عه ام��ورآب وفاض�لاب

حضور ناشران برتر کشور در نمايشگاه
کتاب اصفهان

شهرس��تان اراك پس ازهماهنگيهاي
ص��ورت گرفت��ه ب��ا اداره بهزيس��تي
شهرس��تان اراك و رعايت موضوعات
مورد نظ��ر دركوتاهترين زمان اقدام به
استانداردسازي فضاي اداري آبفا اراك
نمود.

ديدار اعضاي شوراي شهر و شهردار ايالم با رئيس کل دادگستري استان ايالم

ايالم -آذر يعقوبيان  :اعضاي شوراي شهر و
شهردار ايالم با دکتر دهقاني ديدار و انتصاب
وي را به عنوان رئيس کل دادگستري استان
تبريک گفتند و در ادامه گزارشي از عملکرد
ش��ورا و همچنين ش��هرداري اي�لام را ارائه
دادند  .رئيس کل دادگس��تري استان ضمن
خيرمقدم و با تاکيد براينکه خدمت در استان
ايالم پر برکت اس��ت گفت :درطول هش��ت
س��ال دفاع مقدس مردم اس��تان مرزداراني
الي��ق بودن��د و با وج��ود اينکه م��ورد آماج
حمالت هوايي دش��من و موشک باران قرار
گرفتند ولي هيچگاه شهر و ديار خود را ترک
نکردند و اين سند افتخاري براي مردم بزرگ
اس��تان ايالم اس��ت .دکتر دهقاني با تقدير
از زحمات مردم و مس��ئولين اس��تاني در امر
خدمترس��اني به زوار اباعبداهلل عليه السالم
گفت  :به حق استان ايالم پايتخت خادمين
اباعبداهلل الحس��ين و دروازه عتباتعاليات به
ش��مار ميآيد و امس��ال بيش از  ۳ميليون و
 ۶۰۰ه��زار نفر از مرز مه��ران تردد کردند و
مردم استان در کنار مسئولين با کمال احترام
و ادب ب��ه زوار خدمترس��اني کردند و برگ

زرين ديگري به دفتر افتخارات خود افزودند.
اين مقام قضايي با تقدير و تشکر از زحمات
کارمن��دان ش��هرداري افزود :ش��هرداري به
عن��وان يک نهاد مردم��يدر همه حوزههاي
شهري به ش��هروندان خدماترساني نموده

و توس��ط نهادي نظارت ميشود که از خود
مردم و با انتخاب آنان تش��کيل ش��ده است
دکت��ر دهقاني با اش��اره به انتخ��اب اعضاء
ش��وراي شهر توسط مردم افزود  :با توجه به
اينکه انتخاب شوراي شهر توسط مردم انجام

ميگيرد لذا در واقع مديريت ش��هري توسط
خود مردم انجام ميپذيرد و ش��وراي ش��هر
نماينده مردم در امر نظارت بر نحوه عملکرد
ش��هرداري در خدمترساني به مردم است .
رئيس کل دادگستري استان با اشاره به لزوم

حمايت از شهرداريها گفت  :مسئولين بايد در
امر تخصيص اعتبارات به شهرداريها کمک
نمايند تا مشکالت شهرداري به حداقل برسد
زيرا خدمترساني شهرداريها به شهروندان
باع��ث کاه��ش آس��يبهاي اجتماع��ي و
پيش��گيري از وقوع جرم ميشود .عاليترين
مقام قضايي اس��تان اف��زود تمامينهادها و
س��ازمانها ميتوانن��د در امر پيش��گيري از
آسيبهاي اجتماعي و جرائم و  ...کمک کنند
زيرا ارتباط معناداري بين وقوع برخي جرايم
و آس��يبهاي اجتماع��ي وج��ود دارد  .دکتر
دهقاني با اش��اره به اينکه مهندسي شهري
ميتواند در پيش��گيري از وقوع جرائم نقش
بس��زايي ايفا کند اظهار داش��ت  :شهر داري
به عنوان يک نهاد مردميبا هزينه کردن در
توسعه و پيشرفت ش��هري ميتواند از وقوع
بعضي جرائم جلوگيري و در کاهش بسياري
از جرايم و آسيبهاي اجتماعي تاثيرگذارباشد
و اين امر قطع ًا باعث جلوگيري از تش��کيل
پروندهه��اي قضاي��ي خواهد ش��د و ورودي
پروندهها به دادگس��تري کاهش چشمگيري
خواهد داشت.

تاکيد مديرعامل شرکت گاز استان مرکزي بر مديريت مصرف و رعايت نکات ايمني در مصرف گازطبيعي

بازگشت بيش از  13هزار و  500نفر از
زائرين اربعين حسيني استان گيالن

مهندس نازک کار ،مديركل راهداري و حمل و
نقل جادهاي گيالن ضمن اعالم اين خبر گفت:
روند بازگش��ت زائرين اربعين با اعزام ناوگان
حمل و نقلي اتوبوسي استان در حال نظارت و
پيگيري ميباشد .وي افزود :با گذشت سه روز
از اربعين بيش از  13هزار و  500نفر از زائرين
استان گيالن با استفاده از ناوگان حمل و نقل
اتوبوسي به استان بازگشتند .مديركل راهداري
و حمل و نقل جادهاي گيالن و رييس کميته
حمل ونقل و س��وخت س��تاد اربعين اس��تان
گيالن در بخش ديگري از سخنان خود گفت:
در اربعين سالجاري هياتهاي اعزامياداره کل
راهداري وحمل ونقل جادهاي اس��تان گيالن
به همراه نمايندگان تش��کلهاي صنفي استان
به م��رز مهران بر روند بازگش��ت زوار اربعين
حسيني استان گيالن نظارت مستمر داشتند.
اين مقام مس��ئول س��پس خاطر نشان نمود:
زائ��ران در صورت نياز ب��ه هرگونه اطالعات
تکميلي در حوزه حمل و نقل عموميجادهاي
و يا ضرورت اعالم شکايات ميتوانند از طريق
سامانه تلفني  ،141سامانه پيامکي ،1000141
اپليکيشن  141و سايت  141اقدام کنند .اين
مقام مسئول در بخش ديگري از سخنان خود
مجدداً به آمار کلي اعزامهاي صورت پذيرفته
زائرين اربعين از اس��تان اش��اره کرده و گفت:
بيش از  19ه��زار و  584نفر از زائرين اربعين
حسيني اس��تان ناوگان حمل و نقل اتوبوسي
راهي مرز مهران ش��دند  ،همچنين  16هزار
و  930زوار خارجي اربعين نيز از مرز آستارا به
مرز شلمچه عزيمت نمودند.

اخبار

مرکزي-تارا محمدي :مديرعامل شرکت
گاز اس��تان مرکزي در آس��تانه فرارسيدن
فصل س��رد س��ال بر مديري��ت مصرف و

رعايت نکات ايمني در مصرف گازطبيعي
تاکيد کرد.
به گزارش روابط عموميشرکت گاز استان
مرکزي ،محمدرضا سميعي مديرعامل اين
شرکت بر استفاده از لوازم گازسوز استاندارد
و توجه ويژه به برچسب انرژي نصب شده
بر روي اي��ن لوازم تاکيد نم��وده و افزود:
مش��ترکين محترم بايد از تبديل وس��ايل
نفت سوز به گازسوز بپرهيزند و از نيروهاي
متخصص براي نصب وس��ايل گازس��وز
استفاده کنند.ايشان ضمن تاکيد بر استفاده
از بخاريهاي اس��تاندارد براي گرم کردن
منازل و محل کار ،اظهار داشت :اطمينان از
سالمت کارکرد و استاندارد بودن دودکش
و دقت در نصب اتصاالت لوازم گازس��وز،

از راههاي پيش��گيري از خطر مسموميت
باگاز منواکسيد کربن است ومشترکين بايد
هنگام نصب وسايل گاز سوز به خصوص
بخاري گازي از باز بودن مس��ير دودکش
و نصب کالهک Hدر پش��ت بام مطمئن
شوند ،همچنين دقت کافي براي پيشبيني
تبادل هوا و جريان اکسيژن کافي متناسب
با نياز دس��تگاهها و سامانههاي گرمايشي
نصب شده در محيطهاي مسکوني داشته
باشند.وي ضمن تاکيد بر استفاده نکردن از
بخاريهاي بدون دودکش در محيطهاي
مسکوني بسته ،خاطرنشان کرد :آبي نبودن
شعله بخاري ،رطوبت زياد اطاق و نامطبوع
بودن فضاي منزل نشانه خطر است و بايد
در اين گونه مواقع ارتفاع دودکش و مسير

آنرا کنترل کرده يا از افراد مطلع و کارشناس
و يا تماس با تلفن امدادوحوادث شرکت گاز
 ۱۹۴در اين خصوص درخواست راهنمايي
و کم��ک شود.س��ميعي در ادام��ه گفت:
سرويس کردن کامل مجموعه سامانههاي
گرمايش��ي مجتمعه��اي مس��کوني ب��ه
خصوص رسوب زدايي کورهها و اطمينان
از سالمت مشعلها و ...قبل از آغاز فصل
سرد ،استفاده از بستهاي فلزي و شيلنگ
اس��تاندارد و لولهه��اي بخ��اري فلزي در
نصب بخاري ولوازم گازس��وز  ،جلوگيري
از نصب دودکشهاي آکاردئوني و استفاده
نکردن از يک ش��ير گاز براي چند وسيله
گازسوز از ديگر نکاتي است که بايد به آن
توجه شود.مديرعامل ش��رکت گاز استان

مرکزي ميزان درجه حرارت اس��تاندارد در
من��ازل در فصل س��رد را  ۱۸تا  ۲۱درجه
س��انتيگراد اعالم ک��رد و با بيان اينکه هر
ساله بيشترين حوادث فوت و خفگي با گاز
منواکس��يدکربن مربوط به دودکش است،
گفت :با آغاز فصل س��رد س��ال بر اثر بي
احتياط��ي و رعايت نک��ردن اصول ايمني
در اس��تفاده از وس��ايل گرمايشي به ويژه
بخاري و آبگرمکن ،متاس��فانه تعدادي از
هم اس��تانيهاي عزيز جان خود را به علت
مس��موميت با گاز منوکسيدکربن از دست
ميدهند ،و اميدواريم مشترکين گازطبيعي
استان مرکزي با رعايت کامل اصول ايمني
در استفاده از وسايل گازسوز ،زمستان آرام
و بدون حادثهاي را پشت سر گذارند.

 120ايستگاه آبسنجي خوزستان تا سال آينده آنالين ميشوند

خوزس�تان – محم�ود ف�رج  :رئيس س��نجش آب و
هواي سازمان آب و برق خوزستان گفت :مانيتورينگ
س��ازمان آب و برق خوزستان بعنوان الگوي کشوري
در وزارت ني��رو مطرح و باعث ش��د اين الگو به طور
اجباري در تمام کش��ور انجام شود« .ستار نوري راد»
در نشس��ت خبري با خبرنگاران رس��انههاي محلي و
سراسري اظهار داش��ت :پنج حوزه آبريز بزرگ شامل
کرخه ،مارون ،دز و زهره وجود دارد که پس از گذشت
از هش��ت اس��تان ،ايالم ،همدان ،کرمانشاه ،لرستان،
کهگيلوي��ه و بوير احمد و چهارمح��ال بختياري وارد
اس��تان خوزستان ميشود و پس از گذشت از سدهاي
متع��دد کارون ،کرخ��ه و  ..در نهاي��ت وارد تاالبهاي

هور العظيم و ش��ادگان يا خليج فارس ميش��ود .وي
افزود :س��ازمان آب و برق خوزس��تان براي مديريت
س��دها ،رودخانهها ،زهکشها و کانالها ،حدود 300
ايستگاه ،عالوه بر اس��تان خوزستان در هشت استان
ديگر نص��ب کرده که بتواند پارامترهايي کمي ،کيفي
و هواشناسي را اندازهگيري کند .رئيس سنجش آب
و هواي سازمان آب و برق خوزستان بيان کرد :حدود
 30درصد اين ايس��تگاهها در خارج استان و حدود 60
الي  65درصد در خوزس��تان قرار دارند ،سازمان آب و
برق تقريبا بيش از نيم قرن يعني از سال  1330اولين
ايس��تگاههاي خود را در اهواز نصب کرده و از طريق
متصدياني که در آن برهه زماني داش��ته اطالعات را

دريافت ميکرد ،و با پيشرفت تکنولوژي از سال 1380
سازمان آب و برق اين ايستگاهها را خودکار و آنالين
کرده تا بتواند اطالعات را آنالين و بدون واسطه وارد
مرکز مانيتورينگ س��ازمان آب و برق خوزستان کند.
وي با بيان اين که از  300ايس��تگاه سنجش��ي 180
ايس��تگاه خودکار بوده و اطالعات را بصورت آنالين
وارد مرکز مانيتورينگ سازمان ميکرد از دستاوردهاي
اين ايس��تگاهها را دريافت اطالعات خشکس��الي بي
سابقه و يا کم سابقه  1397در خوزستان اعالم کرد و
گفت :ايستگاههاي خودکاري را که نصب کرده بوديم،
آب خارج ش��ده از س��دها و پايين دست را در معرض
نمايش قرار ميداد ،و از طرف ديگر ميزان آبي که در

مس��ير رودخانه و تا انتها وجود داشت از طريق همين
ايستگاهها به صورت لحظهاي رصد ميشد .نوري راد
تاکيد کرد :سيالبي که در بهمن ماه سال گذشته اتفاق
افتاد را از طريق مرکز مانيتورينگ توانس��تيم مديريت
کنيم و با اطالعاتي که از ايستگاههاي خودکار دريافت
کرديم با بس��تن س��رريزهاي س��د دز توانستيم آن را
مديريت کنيم.

افزایش  ۱۰۰درصدی سرمایه گذاری طرح های صنعتی فعال در حال ساخت وسازاستان البرز

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان البرز
،از افزای��ش  ۱۰۰درصدی س��رمایه گذاری طرح های
صنعتی فعال در حال س��اخت وساز در  ۷ماه اول سال
 ۹۸نسبت به مشابه س��ال گذشته خبر داد.محمدامین
فرشی با بیان اینکه تحقق شعار «رونق تولید» موجب
ایجاد تحول در بخشهای مختلف ،افزایش اش��تغال،
حل مشکالت معیش��تی ،اصالح نظام بانکی ،افزایش
ارزش پ��ول ملی و توازن بودجهای خواهد ش��د،گفت:
یکی از راهکارهای مقابله با تحریم پایکار آمدن همه

بخشهای اقتصادی کشور است .وی با اشاره به اینکه
نیاز اصلی کش��ور نیاز اقتصادی اس��ت،افزود :توجه به
این نیاز خود وابس��ته به رونق تولید ،اهتمام به اقتصاد
داخلی و ایجاد اش��تغال اس��ت و برای تحقق این مهم
باید همه نهادهای اجرایی و ذیربط در این مس��یر قدم
بردارند.فرش��ی با تاکید برحمایت از واحدهای تولیدی
و س��رمایهگذارن ب��رای ایج��اد اش��تغال ،از همکاری
دس��تگاه های اجرایی اس��تان البرز در راستای حمایت
از تولی��د قدردانی نمود و گفت :با پیگیری همکاران ما

و نیز مساعدت های استاندار محترم و دیگر مسئوالن
اجرایی استان البرز،میزان س��رمایه گذاری طرح های
صنعتی فعال در حال س��اخت وساز در  ۷ماه اول سال
 ۹۸نس��بت به مشابه سال گذشته  100درصد افزایش
داش��ته اس��ت که این امر بیانگر رونق تولید و افزایش
میزان اش��تغال در استان البرز است.مدیرعامل شرکت
شهرکهای صنعتی اس��تان البرز کمک به ایجاد رونق
تولی��د را یکی از مهمترین وظایف همه دس��تگاههای
اجرای��ی و س��ازمان های دولتی و حاکمیتی در س��ال

جاری عن��وان و تاکید کرد :تحقق این مهم مس��تلزم
همراه��ی و همکاری همه بخش ه��ای تاثیر گذار در
زمین��ه تولید و اش��تغال بوده و نظ��ام بانکی به عنوان
مهمترین ش��ریک تجاری و تامین کننده مالی بخش
صنعت نقش بس��یار وی��ژه ای در حمای��ت از تولید و
اش��تغال و کمک به ایجاد رونق تولید خواهد داش��ت.
فرش��ی با بیان اینک��ه باید برنامه های کارشناس��ی و
اجرایی خود را در جهت تمرکز بر رونق تولید قرار داده
و آن را اجرایی کنیم.

سرپرست معاونت فني و توسعه شرکت آبفا روستايي خوزستان معرفي شد

خوزس�تان – محم�ود ف�رج  :آيين تودي��ع و معارفه
معاونت فني و توسعه شرکت آبفا روستايي خوزستان
برگزار ش��د و مصطف��ي مهرانفر بعنوان سرپرس��ت
اي��ن معاونت منصوب ش��د .عادل حرب��اوي در اين
آيين ب��ا قدردان��ي از زحمات و ت�لاش عبدالهادي
س��اداتي معاونت س��ابق فني و توس��عه اين شرکت
گفت :پاکدس��تي ،امانتداري و تعهد بهمراه تجربه و
تخصص در کار مهمترين ويژگيهاي معاونت سابق
فني و توس��عه بود که براي مجموعه آبفا روس��تايي
خوزس��تان بعن��وان يک ق��وت قلب تلقي ميش��د.
سرپرست ش��رکت آبفا روستايي خوزستان ادامه داد:
مش��کالت فراوان مالي و کمبودهاي��ي که منجر به
عدم س��رعت بخشي در پيش��رفت پروژهها ميشود،

کار را س��خت و طاقت فرس��ا کرده اس��ت و تعهد و
دلس��وزي نسبت به اين مسووليت را ميتوان بعنوان
يک ش��اهکار و از خودگذش��تگي اعالم کرد .وي با
اشاره به اينکه عبدالهادي ساداتي معاونت سابق فني
و توسعه به س��مت قائم مقاميشرکت آبفا روستايي
منصوب خواهند شد ،گفت :تجارب و تخصص کسب
ش��ده همچنان براي پيش��برد اهداف آبفا روستايي و
خدمترس��اني به اهالي ش��ريف روستايي پر اهميت
است .حرباوي با بيان اينکه در راستاي هم افزايي و
بهرهگيري از ظرفيتهاي موجود در شرکت تصميم بر
آن شد تا تغييراتي در اين معاونت بوجود آوريم ،گفت:
انتظار م��يرود  3اصل دريافت اطالعات و دادههاي
مناس��ب ،بهرهگيري از تجارب و ظرفيتهاي افراد و

مشورتگيري از معاونت س��ابق و نيروهاي توانمند
و کاردان و متخص��ص در کار هم��واره مد نظر قرار
گيرد .وي افزود :بهرهگيري از تجارب و موفقيتهاي
بدس��ت آمده بويژه از معاونت س��ابق فني و توسعه
قطعا راهگشاس��ت و در پيش��برد اهداف شرکت که
تامين آب شرب پايدار و بهداشتي براي اهالي شريف
روس��تايي اس��ت تاثير گزار اس��ت .در ادامه معاونت
سابق فني و توسعه ش��رکت آبفاروستايي خوزستان
اظهار کرد :تصميم گيريها بايد بر مبناي واقعيت و
اصل خدمترساني به اهالي شريف روستايي صورت
پذيرد .عبدالهادي س��اداتي با اشاره به موضوع ادغام
شرکتهاي آبفا شهري و روستايي گفت :نکته مهم
اين اس��ت که کارکنان مجموعه تالشگر و جهادي

آبفا روس��تايي بخوبي ديده ش��وند .وي افزود :تامين
آب ش��رب با کيفيت در روس��تاها بايد بخوبي ديده
ش��ود و ش��رايط به گونهاي رقم نخورد که کارکنان
آبفا روستايي و اهالي شريف روستايي متضرر شوند.
مصطفي مهرانفر سرپرس��ت معاونت فني و توس��عه
شرکت آب و فاضالب روستايي خوزستان با تشکر از
تالشهاي ساداتي ابراز اميدواري کرد :ادامه اين مسير
با حمايت و پش��تيباني معاونت سابق و کارشناسان و
متخصيصن ميتواند موفقيت آميز باش��د .وي افزود:
عليرغم کمبودها و مش��کالت مال��ي که وجود دارد،
اما از هيچ تالش و کوشش��ي براي خدمترساني به
اهالي شريف روس��تايي کوتاهي نخواهد شد و اصل
بر پيشبرد اهداف شرکت خواهد بود.

اصفه�ان – مري�م کربالي�ي  :مديرعام��ل
ش��رکت نمايش��گاههاي بينالمللي اس��تان
اصفه��ان با اش��اره به آغاز نمايش��گاه کتاب
اين اس��تان از  18آبانم��اه گفت :حدود 500
ناشر برتر از سراسر کشور در نمايشگاه کتاب
اصفه��ان حضور خواهند داش��ت .به گزارش
روابط عموميشرکت نمايشگاههاي بينالمللي
اس��تان اصفهان ،علي يارمحمدي��ان با بيان
اينکه نمايشگاه کتاب اصفهان به مدت شش
روز و تا بيس��ت و س��وم آبانماه ادامه خواهد
داش��ت ،افزود :ويژگي مهم نمايشگاه کتاب
امس��ال ،حضور بس��ياري از ناشران مطرح و
برجسته کش��ور است تا نيازهاي مخاطبان و
عالقمندان کتاب در استان اصفهان به بهترين
ش��کل ممکن برطرف ش��ود .وي با تاکيد بر
اينک��ه  9000مترمربع فضاي نمايش��گاهي
در قال��ب چهار س��الن به نمايش��گاه کتاب
اصفهان اختصاص يافته اس��ت ،اظهارداشت:
تماميامکان��ات ش��رکت نمايش��گاههاي
بينالمللي اس��تان اصفهان در اختيار متوليان
امر و دس��تگاههاي اجرايي مرتبط با موضوع
کتاب و کتابخواني قرار گرفته تا اين نمايشگاه
که ويترين فرهنگي استان اصفهان به شمار
ميرود به بهترين ش��کل ممکن برگزار شود.
مديرعامل شرکت نمايشگاههاي بينالمللي
اس��تان اصفهان ب��ا تاکيد بر اينک��ه ترويج
فرهن��گ مطالع��ه و افزاي��ش آگاهيه��اي
عموميو تخصصي مردم از مهمترين اهداف
برگزاري نمايش��گاه کتاب به ش��مار ميرود،
تصريح کرد :نمايش��گاه اصفه��ان عالوه بر
مس��ئوليتهاي ذاتي خود در حوزه کس��ب و
کار ،تجارت و اقتصاد ،مسئوليتهاي فرهنگي
و اجتماعي نيز بر عهده دارد که تالش ميکند
با هماهنگي دستگاههاي فرهنگي ،برگزاري
نمايشگاه کتاب و نمايشگاههايي از اين دست
به اين مس��ئوليتها عمل کند .وي س��اعت
بازديد از نمايشگاه کتاب اصفهان را از  9صبح
تا  8شب عنوان کرد و گفت :به منظور استفاده
تمامياقشار مختلف از نمايشگاه کتاب ،ساعت
کاري اين نمايش��گاه به صورت يکس��ره از
صبح تا شب تعيين شد تا همانند سال گذشته
بيشترين ميزان بازديد از اين نمايشگاه شکل
گيرد.
معاون وزير صمت  :ذخيرۀ سود
ايميدرو براي توسعههاي فوالد مبارکه

اصفهان – مريم کرباليي  :خداداد غريبپور
مع��اون وزي��ر صنع��ت ،معدن و تج��ارت و
رئي��س هيئ��ت عام��ل ايمي��درو در جريان
بازدي��د از فوالد مبارک��ه و در جمع مديران و
کارکنان اين ش��ـــــرکت و مديــــــران
عامــــ��ل ش��رکتهاي هولدين��گ فوالد
مبارکه از ارادۀ ايميدرو براي ذخيرۀ ســــود
خـــ��ود بــــراي اجــــراي توس��عههاي
ف��والد مبارکه خب��ر داد .وي ضمن قدرداني
از ت�لاش کارکنان اين ش��رکت اظهار کرد:
خوش��بختانه ش��رکت فوالد مبارکه ،در سال
رونق توليد ،بهخوبي توانس��ته هم بازار داخل
را تأمين کند و ه��م بازارهاي صادراتي خود
را تا ح��د ممکن حفظ نمايد .ف��والد مبارکه
در رونق توليد ،بهينهس��ازي مصارف انرژي
و آب در اي��ران و جه��ان ميدرخش��د و من
اين موفقيت را تبري��ک ميگويم .غريبپور
با اشاره به مش��کالتي که براي شرکتهاي
بزرگ فوالدس��ازي کش��ور ازجمل��ه فوالد
مبارکه در بخش تأمين س��نگآهن به وجود
آمده اس��ت ،تصريح کرد :امسال در ايميدرو،
ب��ا هماهنگي معاونت معدن��ي وزارت صنايع
و ب��ا حمايتهاي وزارتخانه ،کميتۀ س��نگ
تشکيل شد و خوشبختانه سازماندهي خوبي
در زمينۀ تأمين س��نگ صورت گرفته است:
اوال ،ش��رکتهاي سنگآهنــي ملـــزم به
تأميــن خــوراک فوالد مبارکه شدند و اين
الزام بهعنوان دس��تورالعمل در کميتۀ سنگ
تدوين شد و جلسات منظميدر اين زمينه در
حال برگزاري است؛ ثانيا ،در برخي موارد نيز
از صادرات سنگآهن جلوگيري شده است .از
سوي ديگر فوالد مبارکه نيز با چابکي توانست
از برخي مبادي خروجي اقدام به تأمين خوراک
کند .وي تصريح کرد :در دنيا حدود  ۶۸تا ۶۹
مادۀ معدني وجود دارد و از اين حيث کشور ما
رتبۀ دهم دنيا را به خود اختصاص داده است و
اين ميزان ظرفيت قابلتوجه است .وي ميزان
رشد توليد فوالد ايران در هشتماهۀ اول سال
ميالدي را  6/5درصد اعالم کرد و گفت :اين
در حالياست که ميزان رشد فوالد در دنيا 3/5
درصد بوده اس��ت .در حوزۀ فوالد ،نس��بتبه
س��اير بخشه��اي صنعتي کش��ور بهمعني
واقعي خوش درخش��يدهايم ،تاجاييکه توليد
امسال به  28و ظرفيت به  35ميليون رسيده
اس��ت .براساس برنامه بايد به  40ميليون تن
برسيم که پيشبيني ميشود با روندفعلي ،اين
امر که از افتخارات صنعت کش��ور به ش��مار
ميآيد ،محقق ش��ود .او ب��ا تأکيد بر اينکه
رويکرد ايميدرو توسعهاي است تصريح کرد:
س��ازمان توسعه و نوس��ازي معادن و صنايع
معدني ايران بايد زمينهساز افزايش ظرفيتها
و توسعهها باشد.

