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اخبار
تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران
در مراحل پایانی است

رئيس ام��ور ايثارگران ش��ركت ملی مناطق
نفتخيز جن��وب از انجام بخ��ش عمدهای از
مراحل تبديل وضعيت اس��تخدامی كاركنان
غيررسمی ايثارگری اين شركت خبر داد.
جعفر فياضمهر با اش��اره ب��ه تكريم جامعه
ايثارگ��ری گف��ت :يكی از اصول اساس��ی و
سياس��تهای كالن ش��ركت مل��ی مناطق
نفتخي��ز جنوب اهتمام همه-جانبه در جهت
حل مس��ائل و چالشهای آنهاست كه يكی
ن اين مس��ائل ،موض��وع تبديل
از مهمتري�� 
وضعيت استخدامی كاركنان غيررسمی است.
وی افزود :در س��اليان گذشته به دليل فقدان
محم��ل قانونی و مقرراتی ام��كان اين مهم
فراهم نبود ،در س��ال گذشته و بنا به تصويب
قانون تفس��ير بند (و) م��اده  ۴۴قانون برنامه
پنجم توس��عه كشور توس��ط مجلس شورای
اس�لامی و اب�لاغ آن توس��ط وزارت نفت و
ش��ركت ملی نفت اي��ران عملي��ات اجرايی
تبديل وضعيت نيروهای مدت موقت و معين
به رسمی در مديريت منابع انسانی آغاز شد.
جعف��ر في��اض مهر ادام��ه داد :جم��ع آوری
اطالعات مش��مولين و بررس��ی مس��تندات
آنه��ا در بخشهای مختل��ف مديريت منابع
انس��انی با قيد فوريت و بدون وقفه آغاز شده
و ت��ا امروز بخش اعظم كار انجام گرفه و در
مراحل پايانی است.
وي درخصوص تبديل وضعيت اس��تخدامی
نيروه��ای اركان ثالث ش��اغل در واحدهای
ش��ركت ملی مناط��ق نفتخيز جن��وب بيان
داش��ت :مس��تند به بند (د) تبصره  ۲۰قانون
بودجه س��ال  ۱۴۰۰و دس��تورالعمل ابالغی
مربوطه ،انجام اين كار از ابتدای سال جاری
در دستور كار مديريت منابع انسانی و بالطبع
امور ايثارگران قرار گرفته كه در همين راستا
و به جهت تس��ريع در تشكيل پرونده و اخذ
مس��تندات از مشمولين س��امانه الكترونيك
بارگذاری مس��تندات ايجاد و ب��ه واحدهای
سازمانی اطالعرسانی الزم در اين خصوص
صورت گرفته است.
رئيس ام��ور ايثارگ��ران در پاي��ان گفت :به
عزيزان جامعه ايثارگری شركت ملي مناطق
نفتخيز جنوب اطمينان میدهيم مسئله تبديل
وضعيت استخدامی و ساير مسائل مربوط به
ايش��ان با دقت ،سرعت و دلسوزی همكاران
امور ايثارگران و ساير همكاران مديريت منابع
انس��انی تا حصول نتيجه پيگيری و گزارش
اقدامات انجام ش��ده در آين��ده اعالم خواهد
شد.
نقش استراتژیک فوالد مبارکه در تأمین
مواد اولیه صنعت لوازم خانگی

ف��والد مبارکه رئیس واح��د گالوانیزه و ورق
رنگی ش��رکت فوالد مبارکه گفت :ش��رکت
ف��والد مبارکه به عن��وان تنه��ا تولیدکننده
ورق رنگ��ی مورد نیاز صنعت ل��وازم خانگی
در کش��ور توانس��ته با ظرفیت تولید ماهانه
 ۶۰۰ت��ن ورق گالوانی��زه وی��ژه ب��رای این
صنعت ،عالوه بر افزایش کیفیت محصوالت
نهای��ی ،با جلوگی��ری از واردات محصوالت
خارج��ی باع��ث عرضه محص��والت داخلی
این صنعت با قیمت مناس��ب در بازار ش��ود.
علیرضا گندمکار رئیس واحد گالوانیزه و ورق
رنگی ش��رکت فوالد مبارکه اظهار کرد :این
ش��رکت در حال حاضر قادر ب��ه تولید  ۳نوع
ورق رنگی س��اختمانی ،دکوراتیو و ورقهای
مخصوص لوازم خانگی اس��ت که از کیفیت
باالیی برخوردار اس��ت .وی ب��ا بیان این که
تولی��د ورقهای گالوانیزه رنگ��ی برای تولید
لوازم خانگی ،بسیار دشوار بوده و از حساسیت
باالیی برخوردار اس��ت ،افزود :شرکت فوالد
مبارکه در ایران تنها تولید کننده این نوع ورق
بوده و ّ
یکهتاز این عرصه است و در این مسیر
باید با ش��رکتهای کرهای و اروپایی رقابت
کند که بیش از  ۲۵سال تجربه در تولید این
نوع ورق های فوالدی دارند و خوش��بختانه
توانس��ته عملکرد قابل قبولی داش��ته باشد.
رئی��س واحد گالوانیزه و ورق رنگی ش��رکت
فوالد مبارکه خاطرنش��ان کرد :فوالد مبارکه
ماهانه  ۵۰۰تن ورق گالوانیزه ویژه برای لوازم
خانگی تولید میکند که ورق اولیه برای تولید
بیش از  ۲۲هزار دس��تگاه یخچال را تشکیل
میدهد .وی در ادامه اذعان داشت :این میزان
تولید فوالد مبارکه در حالی است که ظرفیت
تولید  ۶۰۰تن ورق مخصوص این صنعت در
م��اه با راهاندازی خط تکمیلی آن در آینده به
 ۱۰۶۰ت��ن افزایش خواهد یافت که میتواند
به تولید  ۵۸هزار دستگاه یخچال یا  ۱۷۵هزار
دستگاه ماشین لباسشویی تبدیل شود.

مهندس عمیدی مدیر کل راه و شهرسازی
ش��رق استان سمنان( ش��اهرود) از افتتاح
پروژه های هفت��ه دولت خبر داد  .گفت :
در شهرستان شاهرود  3پروژه داشتیم که
محور راه روس��تای ابرسج به بهره برداری
رس��یده  ،پروژه تکمیل روشنایی روستای
اب��ر که یکی از نقاط پ��ر تصادف بوده که
تکمیل شد.
مسیر دهمال به شاهرود – که به مسافت

اخبار

اختصاص  138هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم در شاهرود

 34000مت��ر مرب��ع بحث لک��ه گیری و
روکش آسفالت اجرایی شد.
در حوزه میامی نیز دو پروژه داش��تیم که
بخ��ش راهدارخان��ه عباس آب��اد از محل
اعتبارات س��ازمان راهداری کشور انجام و
تکمیل گردید و پروژه پل  5دهنه بیس��ت
متر داش��تیم که در حدوداً یک میلیارد هم
هزینه پل ابریشم میامی گردید
عمیدی مدیر کل راه و شهرس��ازی شرق

اس��تان سمنان از عملیات کلنگ زنی خبر
داد و اف��زود بزرگترین آن تکمیل قطعه 2
چاه جام به بیارجمند با پنجاه میلیارد تومان
اعتبار می باش��د  .که اعتبار آن اختصاص
یافته اس��ت و با تکمیل قطعه سوم مسیر
 71کیلیومت��ر بیارجمند با چ��اه جام آماده
بهره برداری خواهد ش��د .ایش��ان افزود
:روکش آسفالت-شاهرود به طرود با هزینه
چهل و شش هزار میلیارد ریال انشااهلل به

بهره برداری می رس��د  .آسفالت حفاظتی
در سطح حوزه در هفته دولت کلنگ زنی
آن شروع شده است با مبلغ یک میلیارد و
یکصد و چهارده میلیارد تومان انشااهلل به
بهره برداری خواهد رسید .
مدی��ر کل راه و شهرس��ازی از اختصاص
 138هکت��ار زمین به طرح ملی مس��کن
برای دولت س��یزدهم خبرداد و گفت اخذ
مجوز از کمیسیون ماده  5برای انجام این

مشهد را به بهشت سرمایه گذاران
تبدیل خواهیم کرد

پروژه که در مرحله آماده سازی می باشد
انجام شده است .

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان

بهره برداری از  ۲۹۰میلیارد ریال پروژه در پست های برق خوزستان

توس��عه پست  ۱۳۲به  ۳۳کیلوولت ولیعصرآبادان ،افزود:
در این پست یک بی  ۱۳۲کیلو ولت جهت اتصال به خط
پیروز آبادان احداث و راه اندازی ش��ده و ارزش س��رمایه
گذاری توسعه پست و احداث یک بی ،حدود  ۲۱۰میلیارد
ریال بوده است.
به گفته دشت بزرگ افزایش ضریب اطمینان و پایداری
بیشتر پست با نصب  ۲بریکر  ۱۳۲کیلو ولت جهت ترانس
های قدرت ،ایجاد ظرفیت خط جدید و توسعه شبکه برق
جهت استفاده مشترکین در بخش های مختلف خانگی
و صنعت��ی منطقه از جمله اهداف به��ره برداری از بی و
توسعه پست ولیعصر است.
وی تصریح کرد :از مهرماه س��ال گذش��ته تاکنون ۶۱۶
مگاولت آمپر در بخش انتق��ال و فوق توزیع به ظرفیت
شبکه تحت نظارت این شرکت در دو استان خوزستان و
کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.

مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقه ای خوزس��تان از بهره
برداری از  ۵پروژه بانک خازنی و بی ،با ارزش س��رمایه
گذاری حدود  ۲۹۰میلیارد ریال در پست های برق استان
خبر داد.
محمود دش��ت ب��زرگ اظهار کرد :در پس��ت های فوق
توزیع گلستان ،سپنتا و دانشگاه در کالنشهر اهواز چهار
مجموع��ه بانک خازنی  ۳۳کیلو ول��ت به ظرفیت ۱۹.۲
مگاوار احداث و برقدار شده است.
وی با بیان اینکه ارزش س��رمایه گذاری این بانک های
خازنی  ۸۰میلیارد ریال بوده است ،تصریح کرد :وارد مدار
ش��دن این بانک های خازنی باعث تعدیل توان راکتیو و
افزایش ضریب قدرت ،بهبود ولتاژ شبکه توزیع در مناطق
مرتب��ط و بهبود وضعیت ترانس ه��ای تحت مراقبت و
جلوگیری از تخریب آنها می شود.
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان با اشاره به

مدیرکل بیمه سالمت استان ایالم عنوان کرد:

پرداخت  90درصد هزینه های درمانی بیمه شدگان در حوزه بستری
سازمان بیمه سالمت 90درصد هزینه های
درمانی بیمه شدگان تحت پوشش در حوزه
بستری پرداخت میکند.
«دکتر رحیمی» اظهار داشت :سازمان بیمه
سالمت در حوزه بستری  ۹۰درصد و درحوزه
سرپایی  ۷۰درصد هزینه های بیماران تحت
پوشش را پرداخت می کند.
وی ب��ا بی��ان اینکه پوش��ش درمانی بیمه

س�لامت برای افراد فاقد بیم��ه به صورت
رایگان انجام میش��ود افزود :همه خدمات
بیمه س�لامت در اس��تان ای�لام به صورت
الکترونیکی انجام می شود.
مدیرکل بیمه سالمت استان ایالم با اشاره
به راهاندازی سامانه سرویس های شهروندی
بیان داش��ت :یکی از مش��کالتی که نسخه
الکترونیک دارد عدم اطالع بیمار از خدماتی

است که پزشک تجویز کرده است بر همین
اساس سامانه سرویس های شهروندی بیمه
سالمت در اس��تانهای کش��ور و به تبع آن
استان ایالم راه اندازی شد.
«دکتر رحیمی» مشاهده اطالعات هویتی
و بیمهای ،احراز هویت بیمه شده بر اساس
شماره ملی و ش��ماره تلفن همراه .،مشاهده
کامل نس��خه و ریز نس��خه ش��امل موارد

تجویزی و خدمات ارائه ش��ده ،تغییر عکس
و تمدید اعتبار بیمه در این س��امانه از جمله
مزایای س��امانه دانس��ت و یادآور شد :بیمه
شدگان می توانند برای دسترسی به سامانه
سرویس های ش��هروندی بیمه سالمت به
آدرس http://eservices.ihio.gov.
ir/escمراجع��ه و خدم��ات م��ورد نی��از را
دریافت نمایند.

دهبانی صابر مدیر منطقه یک شهرداری مطرح کرد:

افتتاح سایت موزه میدان امام خمینی (ره) به زودی انجام می شود

یک��ی از مهم ترین دالی��ل ایجاد پروژه
ه��ای عمران��ی ،تغییر و تح��ول در نظام
ش��هری و جلب رضایت شهروندان است.
توجه به سهم ش��هروندان و لحاظ کردن
می��زان نیاز آنه��ا در پروژه های ش��هری
مولف��ه ای مه��م برای تدوی��ن و طراحی
پروژه های عمرانی اس��ت و بدون ش��ک
این رویکرد ،روند توسعه و عمران شهری
را نیز افزایش می دهد .به واقع پروژه های
عمرانی همسو با نیاز شهر و شهروندان به
عنوان یکی از ابزارهای الزم زمینه را برای
اجرای موفق طرح های توس��عه ش��هری
فراهم می کند .بر این اس��اس پروژه های
عمرانی از مهمترین س��ازه های اجتماعی
یک شهر هس��تند و لحاظ کردن موضوع

کمی و کیفی در اجرای اقدامات ش��هری
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و توجه
به آن از ملزومات مدیریت شهری به شمار
می رود.
با توجه به مباحث مطرح ش��ده مدیریتی
که با کارآیی و اثربخش��ی الزم می تواند
منابع و امکانات الزم را به درس��تی جهت
استفاده هرچه بیش��تر شهروندان از پروژه
های اجرایی به کار گیرد و تعاملی مناسب
ب��ا س��رمایه ه��ای اصلی یک ش��هر که
شهروندان آن هستن داشته باشد مدیریتی
موفق در عرصه شهری است ،حال با مدیر
شهرداری منطقه یک همدان که طی دو
س��ال اخیر پروژه های مه��م و موفقی را
در عرصه ش��هری به اجرا گذاش��ته است

به گفت و گو نشس��تیم ک��ه در ادامه می
خوانیم:
مس��عود دهبانی صابر مدیر منطقه یک با
بیان اینکه یکی از مهم ترین پروژه ها در
ش��هر همدان با توجه ب��ه رفت و آمد زیاد
شهروندان از میدان امام خمینی (ره) پروژه
س��ایت موزه بوده است عنوان کرد از آبان
ماه سال گذش��ته این پروژه به شهرداری
منطقه یک واگذار ش��د که خوش��بختانه
فرآیند برگزاری مناقصه و جذب پیمانکار
به س��رعت صورت پذیرفت و با اعتباری
 110میلیارد ریالی و با تالش شبانه روزی
طی نه ماه گذش��ت این پروژه هم اکنون
بیش از نود درصد پیشرفت اجرایی داشته
اس��ت و به زودی شاهد افتتاح این سایت

موزه که قطعا شهروندان همدانی سالهای
زیادی منتظر آن بودند خواهیم بود.
مدیر منطقه یک با اش��اره به اینکه رش��د
جمعیت ش��هرها به نوبه ی خود مسائلی
همچ��ون ترافیك ،س��ر و ص��دا ،افزایش
کارگاه های صنعتی و مزاحمت شهری را
در پی داشته است افزود یکی از راه حل ها
برای حل مسائل زیست محیطی و تبدیل
هر چه بهتر محیط شهری به محلّی قابل
زیست برای شهروندان ،ایجاد فضای سبز
ش��هری ،به ویژه ایجاد پارکه��ای درون
شهری اس��ت که این مهم در شهرداری
منطقه یک طی س��الیان اخیر به ش��دت
مورد توجه قرار گرفته است و پارک های
چون پارک قهرمان با مس��احتی 10200

مت��ر مربع و با اعتب��اری  50میلیارد ریالی
و پارک کمال آباد که مساحتی  7000متر
مربعی دارد با اعتب��اری  20میلیارد ریالی
هم اکنون آم��اده افتتاح و به��ره برداری
هس��تند و همچنین می ت��وان به احداث
فاز دوم بوس��تان ارم با مس��احتی بیش از
دو هکتار اشاره کرد که با اعتباری بیش از
 20میلیارد ریال تا انتهای سال جاری قابل
بهره برداری است.

سهشنبههاي پاسخگويي مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

علي رس��وليان ب��ه منظور برق��راری ارتباط
مستقیم با مردم كه تا پيش از اين بهصورت
غيرمتمرك��ز و در ايام مختل��ف هفته انجام
ميش��د ،از اين پس روزهاي سهش��نبه هر
هفته از ساعت  14تا  20با تمامی متقاضیان
درخواس��ت مالق��ات ،بهص��ورت چهره به
چه��ره دیدار و از نزدیک در جریان مس��ائل
و مشکالت آنان قرار ميگيرد.
مع��اون وزی��ر صنع��ت ،مع��دن و تجارت
و مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک و
ش��هرکهای صنعتی ایران ب��ه منظور رفع
موان��ع و پش��تيباني از توليد ،ب��ا متقاضيان
و س��رمايه گذاران مس��تقر در شهركها و
نواحي صنعتي استانها بهصورت حضوری و
مجازی دیدار و گفتوگو ميکند .به گزارش
روابط عمومي س��ازمان صناي��ع كوچك و

ش��هركهاي صنعتي ايران ،علي رسوليان
به منظور برقراری ارتباط مس��تقیم با مردم
ك��ه تا پيش از اين بهص��ورت غيرمتمركز و
در اي��ام مختلف هفته انجام ميش��د ،از اين
پس روزهاي سهش��نبه هر هفته از س��اعت
 14ت��ا  20با تمامی متقاضیان درخواس��ت
مالقات ،بهص��ورت چهره به چه��ره دیدار
و از نزدیک در جریان مس��ائل و مشکالت
آنان ق��رار ميگيرد .متقاضیان الزم اس��ت
پيش از انجام مالقات ،به منظور اخذ نتیجه
بهتر ،اطالعاتی درخصوص درخواست خود
به همراه ش��ماره تم��اس و همچنین نتایج
حاصل از پیگیریهای قبلی خود را به شماره
تلفنهاي  88770871-2و  88770842يا
دورنگار  88770870ارائه نمايند تا نسبت به
بررس��ی و تعيين وقت مالقات یا رفع موانع

و مش��کالت احتمالی ،اقدام شود .همچنين
به متقاضيان از اقصي نقاط كش��ور پيشنهاد
ميش��ود به دليل تداوم شرايط همه گيري
ت ترددهاي
بيماري كووي��د 19-و محدودي 
بين استاني ،ابتدا درخواست خود را از شركت
ش��هركهاي صنعتي اس��تان پيگيري و در
صورت ع��دم حصول نتيجه ،ب��ا مراجعه به
بخش «تم��اس با ما» در پورتال س��ازمان
صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران
به نش��اني  www.isipo.irو يا ارس��ال
پيام به پست الکترونیکی info@isipo.
 irو س��امانه پيامكي ش��ماره 10000134
نس��بت به ارائه درخواست مالقات و ارسال
مس��ائل و مش��كالت خ��ود اق��دام نمايند.
ش��ركت ش��هركهاي صنعتي استانها نيز
ب��ا توجه به تفويض اختيارات انجام ش��ده و

در چارچوب وظاي��ف قانوني ،در تمام طول
هفته و بهصورت حض��وري و غيرحضوري
مكلف به پاس��خگويي شايسته به سئواالت
و درخواستهاي متقاضيان سرمايه گذاري
و طرفهاي قرارداد در ش��هركها و نواحي
صنعتي تابعه بوده و مسائل و مشكالت مردم
ه��ر منطقه را در همان منطقه بررس��ي و از
ارجاع موضوعات قابل رسيدگي در استان به
ستاد مركزي پرهيز مينمايند.
همچنين ح��وزه مديريت و گروه بازرس��ي،
ارزياب��ي عملكرد و رس��يدگي به ش��كايات
س��ازمان صناي��ع كوچك و ش��هركهاي
صنعتي ايران به منظور تكريم بيش از پيش
ارباب رج��وع و رعايت حقوق ش��هروندي،
آماده دريافت نظرات ،پيش��نهادات ،انتقادات
ن
و ش��كايات متقاضيان از طريق شماره تلف 

( 88770921-9داخل��ي  138و  )139و
دورن��گار  88770800و درگاه خدم��ات
الكتروني��ك س��ازمان صناي��ع كوچ��ك و
ش��هركهاي صنعت��ي اي��ران به نش��اني
 eservice.isipo.irميباش��د و حداکثر
تالش خود را ب��راي راهنمایی و رفع موانع
و مشکالت مردم بهعمل ميآورد.
ش��ايان ذكر اس��ت ،مع��اون وزی��ر صنعت،
معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران كماكان
در جريان سفرهاي اس��تاني خود به سراسر
كشور و در خالل برنامههاي بازديد ،افتتاح،
كلنگ زني و شركت در نشستهاي كاري،
ب��ا صنعتگ��ران و كارآفرينان ش��هركها و
نواحي صنعتي نيز ديدار و پاسخگوي مسائل
و مشكالت آنان ميباشد.

باحضورمعاون صنایع کوچک وزیر صمت انجام شد

معاون صنایع کوچک وزیر صنعت ،معدن و
تجارت گفت :راهان��دازی واحدهای تولیدی
راکد برنامه اولویتدار این وزارتخانه اس��ت
و برای بازگش��ت ای��ن ظرفیتها به چرخه
کارس��ازی و تولید تمام ظرفیتهای موجود
ب��ه کار گرفت��ه میش��ود .علی رس��ولیان
معاون صنایع کوچ��ک وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در دیدار با صنعتگران شهرس��تان
ش��ازند ،افزود :واحده��ای تولیدی تعطیل و
نیمه تعطیل کش��ور شناسایی و دالیل رکود
این واحدها نیز کارشناس��ی و تدوین ش��ده
اس��ت و بر اس��اس اولویتبن��دی به چرخه

بررسي ميداني مسائل و مشكالت صنعتگران استان مركزي

تولی��د بازمیگردن��د .وی ادام��ه داد :تامین
زیرس��اختها در حوزه صنعت بس��یار گران
اس��ت اما این مهم کانون بهبودی اقتصاد و
رونق سایر بخشها است و تمام ظرفیتها
برای توس��عه صنعتی کشور باید فعال شود.
مع��اون صنایع کوچک وزی��ر صمت با بیان
اینکه تامین کمبود ارز کش��ور در سالهای
قبل را حوزه صنعت به دوش کش��یده است،
اظهار داشت :تنها راه توسعه کشور توجه به
تولید و حمایت از واحدهای کس��ب و کار در
عرصه صنعت اس��ت که با جدیت در وزارت
صمت دنبال میش��ود .رسولیان اضافه کرد:

 ۵۷درصد مش��کالت واحدهای راکد کمبود
مال��ی و پیچیدگی امور اداری اس��ت و همه
دس��تگاههای مس��ئول وظیفه دارند در راه
همکاریهای الزم را انجام دهند .وی بیان
کرد :امس��ال برای حل مشکالت اقتصادی
واحدهای راک��د اعتبارات وی��ژهای در نظر
گرفته ش��ده و از طرفی هم تفاهمنامهای با
بانک کارآفرینی برای پرداخت تسهیالت به
واحدهای تولیدی منعقد ش��ده است .معاون
صنایع کوچ��ک وزیر صمت گفت ۴۸ :هزار
میلیارد ریال طرح زیرساختی در کشور وجود
دارد و اعتبارات این بخش با وجود مشکالت

اقتصادی  ۵۰درصد افزایش یافته است.
ایجاد تصفیه خانه ،درخواس��ت تس��هیالت
برای اش��تغال ،پیش��نهاد معافی��ت مالیاتی،
رسیدگی به امور بورسی ،حل مشکالت آب
و برق و توسعه فعالیت از جمله مشکالت و
مسائلی بود که صنعتگران شهرستان شازند
ب��ا معاون��ت صنایع کوچ��ک وزارت صمت
درمیان گذاشتند.
دکتر رسولیان همچنین در جمع صنعتگران
ش��هرک صنعت��ی زاوی��ه حاضر ش��د و به
مش��کالت و مس��ائل صنعتگران گوش فرا
داد .تامین منابع مالی برای پس��آب شهرک،

تامین برق و نیز تامین آب  ،کسری مخازن
آب ذخیره  ،ایجاد س��ر درب مناسب توسط
شهرداری برای شهرک و توجه به واحدهای
دانش بنیان از جمله مسائل مطروحه بود.
در ادامه میرزائی مدیر عامل شرکت شهرک
های صنعتی عنوان کرد  :این ش��هرک یک
ش��هرک تقاضا محور است و تا کنون برای
ترمیم روش��نایی آن و نیز حفر چاه جدید با
مجوز آب منطقه ای فعالیت های زیر ساختی
انجام شده است .شهرک صنعتی زاویه ۵۸۸
اراضی در اختیار  ۲۸۱ ،قطعه زمین صنعتی و
حدود  ۱۵۰واحد صنعتی فعال دارد.

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-شهردار
مش��هد گفت :حضور میهمان��ان خارجی در
این مراس��م نوید بخش تعامالت گس��ترده
بین المللی مش��هد در چهار سال آتی خواهد
بود و مشهد را به لطف بزرگواران به بهشت
سرمایه گذاری تبدیل خواهیم کرد.
س��ید عب��داهلل ارجاعی در حاش��یه مراس��م
تکریم و معارفه شهردار مشهد که با حضور
مسئوالن کشوری ،استانی و شهری برگزار
ش��د ،در جمع خبرنگاران اظه��ار کرد :دوره
جدید مدیریت ش��هری در مش��هد مقدس
دوره مدیری��ت عالمانه و جهادی خواهد بود
و انش��ااهلل رفتار س��لیقه به کنار رفته و دوره
مش��ارکت و خرد جمعی در شهر آغاز خواهد
شد.
وی افزود :از تمامی صاحبان اندیش��ه و خرد
و اساتید حوزه و دانشگاه به جهت مشارکت
در تصمی��م س��ازی و تصمیم گی��ری برای
اعتالی مش��هد الرضا ،جهان شهر اخالق و
معنوییت دعوت می کنم و امیدواریم در این
دوره حجم سرمایه گذاری داخلی و خارجی
در مش��هد افزایش یابد که حضور میهمانان
خارجی در این مراس��م نوید بخش تعامالت
گسترده بین المللی مشهد در چهار سال آتی
خواهد بود و مشهد را به لطف بزرگواران به
بهشت سرمایه گذاری تبدیل خواهیم کرد.
ش��هردار مش��هد بیان کرد :امیداریم توسعه
مت��وازن در ش��هر ایجاد و تمام نقاظ ش��هر
زیس��ت پذیر و فاصله میان متن و حاش��یه
کاهش پیدا کند.
تفاهمنامهمشارکتبانکملیایران
برایتامین۱۸۰۰میلیاردریالاعتبارمالی
الزمبرایتکمیلاحداثشبکهآبیاری
سبالناستاناردبیلامضاشد

مهن��دس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت
مدیره و مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای
اس��تان اردبیل از امض��ا و مبادله تفاهم نامه
مشارکت بانک ملی ایران برای تامین ۱۸۰۰
میلیارد ریال اعتب��ار مالی به منظور تکمیل
احداث طرح شبکه آبیاری و زهکشی سبالن
شهرس��تان مشگین ش��هر در استان اردبیل
خبر داد.
مهن��دس عب��اس جنگ��ی مرنی اف��زود :با
پیگیری های انجام ش��ده توس��ط استاندار
اردبی��ل ،نماینده مردم ش��ریف شهرس��تان
مشگین ش��هر در مجلس شورای اسالمی،
وزارت نیرو و ش��رکت آب منطقه ای استان
اردبیل ،تفاهم نامه تامین منابع مالی تکمیل
احداث ش��بکه آبیاری و زهکشی سبالن از
طریق فاینانس داخلی امضا و مبادله ش��د و
بقیه فرآیند قانونی اخذ این فاینانس در حال
انجام است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
اس��تان اردبیل با بیان اینکه این تفاهم نامه
مالی ب��ه امضای مهندس قاس��م تقی زاده
خامس��ی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا،
مهندس اکبر بهنام جو استاندار اردبیل و دکتر
محمدرضا حسین زاده رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل بانک ملی ایران رس��یده و مبادله
ش��ده است ،اظهار داش��ت :بانک ملی ایران
طب��ق این تفاهم نامه ،مبل��غ  ۱۸۰۰میلیارد
ری��ال برای تکمیل احداث ش��بکه آبیاری و
زهکشی س��بالن تامین مالی خواهد کرد و
در حال حاضر نیز تا سقف مبلغ  ۶۰۰میلیارد
ریال برای احداث این شبکه آبیاری از طریق
ماده  ۵۶قان��ون تنظیم مقررات مالی دولت،
شرکت آب منطقه ای استان اردبیل در حال
دریاف��ت اعتبار مالی از بانک توس��عه تعاون
می باش��د تا تکمیل احداث شبکه آبیاری و
زهکشی سبالن انجام شود.
طرح اصالح و بهینه سازی رایگان
موتورخانهها توسط شرکت گاز ایالم
در حال اجراست

ایالم_مدیرعامل ش��رکت گاز استان ایالم
گف��ت :طرح ملّ��ی اصالح و بهینه س��ازی
رای��گان موتورخانههای مس��کونی و اداری
توس��ط ش��رکت گاز اس��تان ایالم در حال
اجراست.
عباس ش��مس اللهی در جلس��ه با مجریان
و پیمان��کاران اجرای ط��رح اصالح و بهینه
سازی موتورخانهها ،خواستار تسریع در اتمام
عملیات اجرایی بهینهسازی موتورخان ه های
مس��کونی ،تجاری و اداری ثبت نام ش��ده
استان شد.
وی اف��زود :اص�لاح و ترمی��م عایق کاری
موتورخانه ،تنظیم مش��عل و نصب رس��وب
گیر آب ،س��بب صرفه جویی در مصرف گاز
مشترکین ش��ده و به تبع آن کاهش هزینه
گازبهای آنها نیز فراهم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم با بیان اینکه با
اج��رای این طرح گاز مصرفی واحدها  ۱۰تا
 ۱۵درصد کاهش مییاب��د ،تصریح کرد :از
ابتدای شروع این طرح تاکنون ۹۷ ،مشترک
در سامانه ثبتنام کردهاند که تاکنون اجرای
 ۶۹مورد از بهینهسازی بهصورت کامل انجام
شده و  ۲۸مورد در دست اقدام و اجرا است.

