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اخبار
٢٦قرارداد زمين با بانوان كارآفرين
استان مركزي امضاشد

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان
مرکزی گف��ت۲۶ :قرارداد واگ��ذاری زمین در
شهرکها و نواحی صنعتی این استان امسال با
بانوان کارآفرین امضا شد که تمامی این قراردادها
نهایی شده است« .طیب میرزایی» در نشست
کارآفرینان شهرکها و نواحی صنعتی منطقه
چهار کشور( استانهای قم ،اصفهان ،مرکزی،
لرس��تان) در ویدیوکنفراس با مش��اور وزیر در
امور س��ازمان صنایع کوچک ایران( به صورت
ویدئوکنفرانس) ،افزود :بر اساس این قراردادها
حدود  ۹هکتار زمین به بانوان کارآفرین استان
مرک��زی واگذار میش��ود .وی ادام��ه داد۱۰ :
واحد صنعتی با مدیریت بان��وان کارآفرین در
ش��هرکها و نواحی صنعتی اس��تان مرکزی
وجود دارد که هش��ت واحد آن فعال و  ۲واحد
دیگر غیر فعال است و در مجموع  ۸۹فرصت
شغلی در کانونهای فعال این صنایع ایجاد شده
است .مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
استان مرکزی اظهار داشت :بهمنظور تشویق
و حمایت بانوان به مش��ارکت در فعالیتهای
تولیدی و سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی
صنعتی استان ،نحوه دریافت حق بهرهبرداری
آنان در مناطق توس��عه یافته استان  ۲۰درصد
نقد و بقیه مناطق بهصورت اقساط  ۳۶ماهه و
در مناطق ک م برخوردار نیز بهصورت  ۱۵درصد
نقد و اقساط  ۴۲ماهه دریافت میشود .میرزایی
بیان کرد :ترکیب فرموالسیون نانو امولسیون
پایه آب از اسانس گیاهی ،تدوین فرموالسیون
اس��انس پایه روغن با ویس��کوزیته نزدیک به
اس��انس خالص ،کنترل هوشمند ترکیب مواد
اولی��ه تولید ف��وم مورد اس��تفاده در فیلترهای
هواسبک و ارتقای کیفیت کاغذهای مصرفی
برای تولید فیلترهای هواس��بک و هواسنگین
با اضافه کردن ویژگیهایی همچون نانو مواد
بهعنوان نی��از فناورانه برای واحدهای صنعتی
با مدیریت بانوان ش��هرکها و نواحی صنعتی
استان مرکزی شناسایی شده است.
قوانین دست و پاگیر واردات
ماشینآالت ،مانع بزرگ افزایش تولید
در حوزه معادن

اعضای کمیس��یون مع��ادن ات��اق بازرگانی،
صنای��ع ،مع��ادن و کش��اورزی اصفه��ان در
دوازدهمین جلسه این کمیسیون که با حضور
اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران واصفهان
وتحلیلگران ارش��د و بین الملل��ی حوزه فوالد
و سنگ س��اختمانی برگزار ش��د ،راهکارهای
رفع مش��کالت واردات ماش��ینآالت معدنی
بهعنوان مانعی برای افزایش تولید و صادرات
صنای��ع معدنی و چگونگی محاس��به و نحوه
کش��ف قیمت حق��وق دولتی در س��ال جاری
را بررسی کردند .سیدرس��ول رنجبران ،عضو
هیئت رئیس��ه اتاق بازرگان��ی اصفهان در این
نشس��ت اظهار داش��ت :نقطه نظرات فعاالن
و کارشناس��ان حوزه مع��دن میتواند در قالب
یک بسته پیش��نهادی از طریق اتاق بازرگانی
اصفه��ان و اتاق ایران به نمایندگان مجلس و
سایر تصمیمگیران حوزه معدن ارائه شود تا با
اصالح س��اختارها و دیدگاهها  ،این حوزه را با
نگاه حمایتی به جایگاه اصلی خود برسانند .وی
افزود :اخذ پروانه بهرهبرداری معدن در وضعیت
فعلی بسیار مشکل اس��ت و اگر معدنی فعال
اس��ت جای خوش��حالی فراوان دارد ،در حالی
که متأس��فانه وزارت صمت با برخی رویههای
غل��ط بر س��ر راه مع��دنکاران و اخذ مجوزها
مان��ع ایجاد میکند .عضو هیئت رئیس��ه اتاق
بازرگانی اصفهان با اشاره به لزوم لحاظ کردن
نظرات بخش خصوص��ی در تدوین و اصالح
بخش��نامههای ورود ماشینآالت معدنی ادامه
داد :برخی اختیارات ورود ماش��ینآالت معدنی
باید به خود استانها تفویض شود .حسامالدین
فرهادی نسب مشاور کمیس��یون معادن اتاق
بازرگانی اصفهان در این نشست اظهار داشت:
متأسفانه شنیده ها حاکی از دپوی بیش از هزار
دستگاه ماشین االت معدنی در گمرکات کشور
است که تولیدکنندگان معدنی قادر به ترخیص
ماش��ینآالت و دس��تگاههای خود نیستند ،در
حالی که نه تنها این عدم ورود آس��ان ماشین
آالت س��نگین معدنی باعث افزایش کاذب و
قیمت گزاف در ب��ازار گردیده بلکه روی بهره
وری اس��تخراج نیز تاثیر بسزایی گذاشته است
حال آنکه قانون معادن امکان واردات ماش��ین
آالت با کیفیت را برای معدنکاران فراهم ساخته
ولی متاسفانه با مداخله و صدور بخشنامه های
غیر قانونی وزارت صمت این حق از صاحبان آن
سلب شده است ،وی خواستار جلسات مستمر و
تشکیل کارگروه با گمرک اصفهان برای ریشه
یابی و تسهیل ورود این ماشین آالت شد.

تالش براي استفاده از تمامي ظرفيتها براي بازفعال سازي واحدهاي راكد

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان
اردبيل گفت :با اس��تفاده از تمامي ظرفيتها
و راهكاره��اي موجود ت�لاش مي كنيم تا
واحدهاي راكد دوباره به چرخه توليد بازگردند
كه تش��كيل و راه اندازي كلينيك كس��ب
و كار در اس��تان از جمله اين ظرفيتهاست.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک
های صنعتی اس��تان اردبیل ،محمد اهلي
در جم��ع خبرنگاران و ب��ا بيان اين مطلب

اظهار داش��ت :تالش برای حل مشکالت
س��رمايه گذاران از مهمتری��ن اهداف اين
ش��ركت براي حمايت از واحدهاي توليدي
اس��ت كه با اقدامات صورت گرفته تالش
شده تا با احياي واحدهاي راكد ،شاهد رونق
توليد و اش��تغال در مناطق مختلف استان
باش��یم .وی ادامه داد :برنامههای حمایتی
مختلفي از س��رمایهگذاران در شهركهاي
صنعت��ي به عم��ل مي آيد كه اس��تفاده از

ظرفيت كلينيك كس��ب و كار استان براي
بازفع��ال س��ازي واحدهاي راك��د و نيمه
فعال از جمله اين نوع حمايتهاس��ت .اهلی
ادامه داد :این کلینیک از چندین مش��اور و
کارشناس ذیصالح در امر تولید در سال 98
توسط شركت شهركهاي صنعتي تشکیل
شده که نقش این مش��اوران در کمک به
واحدهای تولیدی بسیار کارگشا و موثر بوده
است .مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي

اس��تان اردبيل از تالش تمامی مس��ئوالن
اس��تانی براي برطرف نمودن موانع توليد و
رفع مشکالت واحدهاي توليدي خبر داد و
افزود :با اقدامات انجام شده ،از ابتداي سال
جاري تاكنون 17 ،واحد راكد در ش��هرك
هاي صنعتي استان به چرخه تولید بازگشته
اند كه با فعال سازي اين واحدهاي توليدي،
زمينه اشتغال مجدد براي بيش از  360نفر
مهيا شده است.وی کاهش بروکراسی هاي

تامین پایدار مواد اولیه فوالدی
ها،صنعت ساختمان را رونق می دهد

اداری را یک��ی از الزمه ه��ای الزم برای
جذب س��رمایه گذاران در استان برشمرد و
ابراز امیدواری کرد تا با کاهش موانع موجود،
روند سرمایه گذاری ها در استان تسهیل و
افزایش یابد.

با هدف آشنایی با خدمات کتابخانه های عمومی صورت گرفت :

بازدیدجمعیازفرماندهانسپاهامیرالمومنین(ع)ایالمازکتابخانهسردارسلیمانی
جانش��ین و جمعی از فرماندهان س��پاه امیرالمومنین(ع)
اس��تان ایالم با حضور مدی��رکل کتابخانه های عمومی
استان از بخش های مختلف کتابخانه سردار شهید قاسم
سلیمانی محله بانبرز ایالم ،بازدید کردند.
جانش��ین و جمعی از فرماندهان س��پاه امیرالمومنین(ع)
اس��تان ایالم با حضور مدی��رکل کتابخانه های عمومی
استان از بخش های مختلف کتابخانه سردار شهید قاسم
سلیمانی محله بانبرز ایالم ،بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی
استان ایالم ،جمعی از فرماندهان سپاه امیرالمومنین(ع)
س��پاه اس��تان ایالم با حضور س��میه حیدری ،مدیرکل
کتابخان��ه های عمومی و س��ردار ق��درت اهلل کریمیان،
جانشین این سپاه از بخش های مختلف کتابخانه سردار
ش��هید حاج قاس��م س��لیمانی محله بانبرز ایالم ،بازدید
کردند.
س��میه حیدری ،مدیرکل کتابخانه های عمومی استان
ایالم در این بازدید ،گفت :ماموریت اصلی کتابخانه های
عمومی ارتقای فرهنگ جامعه با ابزار کتاب و کتابخوانی
اس��ت و در راه این هدف بزرگ لحظه ای درنگ نکرده
اند.
وی افزود :فرهنگ ایثار و ش��هادت به عنوان مهمترین
مولفه هویت ایرانی اس�لامی ،ش��ان و جایگاه رفیعی در
کتابخانه های عموم��ی دارد و بخش دفاع مقدس جرء
بخشهای اصلی و پراهمیت در این مراکز است.
حی��دری اظهار داش��ت :این کتابخانه ک��ه مزین به نام
سردار بزرگ شهید حاج قاسم سلیمانی است ،با استفاده
از اعتبارات س��تاد بازآفرینی ش��هری تاسیس و از محل
اعتبارات طرح تس��هیل گ��ری اجتماعی اس��تانداری و

حمایت نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور ،تجهیز شده
است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایالم بیان داشت:
کتابخانه ش��هید حاج قاس��م س��لیمانی بزرگترین مرکز
فرهنگی محله بانبرز شهر ایالم است که دارای امکانات
گسترده مانند سالن آمفی تئاتر ،بخشهای مخزن ،کودک،
مرجع و سالن مطالعه می باشد.
حی��دری ابراز امی��دواری کرد با مس��اعدت و همکاری
مس��ئولین اس��تان این پروژه بزرگ فرهنگی در سالگرد
ش��هادت سردار حاج قاسم س��لیمانی مورد بهره برداری
قرار گیرد.
در ای��ن بازدید س��ردار ق��درت اهلل کریمیان ،جانش��ین

سپاه امیرالمومنین (ع) اس��تان ایالم در سخنانی ،گفت:
کتابخوان��ی از مهمترین و اساس��ی تری��ن مولفه های
فرهنگ سازی است که نیاز به استمرار و پایداری دارد و
جامعه ای که در نهادینه کردن این فرهنگ موفق شده
است جزو پیشروترین و سالم ترین جوامع هستند.
وی با ش��اره به آمار پائین سرانه مطالعه در کشور ،اظهار
داش��ت :آنچه در بحث آمار کتابخوانی و س��رانه مطالعه
ش��اهد هس��تیم زیبنده کش��ور ما با آن س��ابقه و عقبه
عظیم فرهنگی و تاریخی نیس��ت هرچند به برکت نظام
مقدس جمهوری اسالمی در اقصا نقاط کشور فضاهای
کتابخوانی ایجاد شده است اما متاسفانه ما در شیوه بهره
برداری بهینه از آنها موفق نبوده ایم.

کریمیان نش��ر فرهن��گ کتابخوانی را یک��ی از دغدغه
های س��پاه پاس��داران و مجموعه بس��یج عنوان کرد و
افزود :توس��عه فرهنگ مطالعه نیاز ب��ه کار جهادی دارد
و بیسجیان پرش��ور و انقالبی ما آمادگی کامل دارند که
به کمک دس��تگاههای متولی این حوزه بیایند که قطعا
منشاء خیر و برکت فراوان خواهد بود.
جانشین سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایالم بیان داشت:
اس��اس کار س��پاه در نواحی و حوزه ه��ای مقاومت بر
مسائل تربیتی و فرهنگی اس��توار است و ساالنه برنامه
های آموزش��ی و فرهنگی مهمی در قالب جشنواره ها،
مسابقات ،کالسهای متنوع ،اردو ها و مراسمات مناسبتی،
در راستای تحقق این هدف برگزار می کنند.
وی خاطرنش��ان س��اخت :انتظار ما این است کتابخانه
سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی با همکاری بسیج
وگروهه��ای مردمی به پایگاه فرهنگی مهمی برای این
محله تبدیل شود.
الزم به اس��ت طی نشس��تی در پایان این بازدید حسین
پورمحمدی ،معاون فرهنگی؛ احسان عمورضایی ،معاون
اجتماعی سپاه امیرالمومنین استان ایالم؛ پیمان ناصری
نیا ،جانشین سپاه ناحیه ایالم؛ حسن یوسفی نیا ،مسئول
بازرسی س��پاه ناحیه ایالم ،س��ید منصور رجبی ،معاون
اداره کل کتابخان��ه های عمومی اس��تان ایالم؛ عباس
یاس��می ،رئیس اداره کتابخانه های شهرس��تان ایالم؛
فرشته قاسمی گودرزی،کارشناس امور مشارکتهای اداره
کتابخانه های استان و آمنه پورجمال ،مسئول کتابخانه
سردار ش��هید حاج قاسم س��لیمانی ،نظرات خودر را در
ارتباط با همکاریهای متقابل و توسعه فرهنگ کتابخوانی
را بیان نمودند.

طرحهای پدافند غیرعامل در شرکت آب و فاضالب استان بوشهر اجرا شده است

مهندس حمزه پور ضمن گرامیداش��ت هفته
پدافند غیرعامل گفت :آب یکی از مهم ترین
نیازهای حیاتی بش��ر اس��ت وسالمت مردم
مس��تقیم وابس��ته به مصرف آب سالم است
واز طرفی منابع تامی��ن آب جزء مراکز مهم
وحساس بوده ودرصورت آسیب دیدن موجب
بروز بحران وآسیب جدی می شود وبه همین
دلیل اجرای طرح های پدافندی نقش مهمی

در پیشگیری از بحران دارد .مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب بوشهر با بیان اینکه طرحهای
پدافند غیرعامل در ش��رکت آب و فاضالب
استان بوشهر اجرا شده است گفت :هم اکنون
در شرکت آب وفاضالب استان بوشهر طرح
های مهمی در حوزه پدافند غیرعامل در دست
اجرا و مطالعه است  .عبدالحمید حمزهپور هدف
از اجرا طرحهای پدافند غیرعامل در تأسیسات

آب و فاض�لاب را افزایش پایداری و کاهش
آسیبپذیری نیروی انس��انی ،ساختمانها و
تأسیسات و تجهیزات زیربنایی آبرسانی عنوان
کرد .وی شاخصهای حوزه مدیریت بحران و
پدافند غیرعامل را در  ۴محور ،مطالعات تامین
و توزیع آب اضطراری ،انجام طرحهای مقاوم
س��ازی تأسیس��ات مقابله با چالشهای کم
آبی در ش��رایط خشکسالی ،پدافند سایبری و

زیس��تی و تامین برق اضطراری عنوان کرد.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان
بوشهر با بیان اینکه  ۸تا  ۱۴آبان به نام هفته
پدافند غیرعامل نامگذاری ش��ده است افزود:
تامین آب شرب یکی از موضوعات بسیار مهم
این استان اس��ت و در این میان رفع مشکل
بحران آب اس��تان بوشهر از اهمیت ویژه ای
برخوردار است.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری مشهد اعالم کرد؛

امکان دریافت پاسخ استعالم بدون مراجعه به دفاتر پیشخوان و شهرداری

مش��هد مق��دس -محمدرض��ا رحمت��ی
مدیرعام��ل س��ازمان ف��اوا ش��هرداریمشهد گفت :درکنار امکان ثبت و دریافت
پاس��خ اس��تعالم از طریق دفاتر پیشخوان
ش��هروندان م��ی توانن��د ب��دون مراجعه
حضوری از طریق درگاه های الکترونیک
پاسخ استعالم خود را دریافت کنند .محمد

ج��واد رجائی��ان در این خص��وص ،افزود:
بخش عمده ای از مراجعات شهروندان به
شهرداری در حوزه مسائل مربوط به ساخت
و س��از و شهرسازی است که در این میان
تعداد زی��ادی از این موارد که تقریبا نیمی
از موارد را ش��امل می شود دریافت پاسخ
اس��تعالم هایی است که س��ایر ادارات از
شهرداری انجام می دهند .وی اضافه کرد:
به عنوان مثال شرکت های خدماتی آب،
ب��رق ،گاز برای ارائه خدمات و یا بانک ها
برای اعطای وام به متقاضیان از شهرداری
استعالم هایی انجام می دهند  .مدیرعامل

س��ازمان ف��اوا  ،تصریح کرد :ش��هرداری
مش��هد پاسخ این نوع اس��تعالم را از سال
 95بص��ورت الکترونیک ارائه می کند که
در پی آن شهروندان می توانستند از طریق
دفاتر پیش��خوان ثبت درخواس��ت کرده و
پاسخشان را دریافت کنند .رجائیان با بیان
اینک��ه از خرداد ماه امس��ال یک بازنگری
در ای��ن خدمت انجام ش��ده که روال ثبت
و دریافت پاسخ استعالم ساده سازی شده
اس��ت ،اظهارکرد :همچنین س��امانه نرم
افزاری و وب سایت مرتبط بهینه سازی و
بازنویسی شده و روش ثبت نام در سامانه

نیز تسهیل شده اس��ت .وی تصریح کرد:
اما مهمتر اینکه این امکان فراهم شده که
متقاضیان بدون واسطه دفاتر پیشخوان و
بصورت مستقیم می توانند درخواست شان
را در سامانه ثبت کنند و پاسخ را مستقیما
از سامانه خودشان دریافت کنند .مدیرعامل
سازمان فاوا ش��هرداری مشهد با اشاره به
اینک��ه البت��ه این به معنی آن نیس��ت که
امکان اس��تفاده از خدمات دفاتر پیشخوان
ش��هرداری وجود ندارد ،خاطرنش��ان کرد:
طبع��ا افرادی ک��ه زمان کافی و اش��راف
الزم در استفاده مستقیم از این خدمات را

ندارند و امکانات دیجیتال نیز در اختیارشان
نیست می توانند از خدمات دفاتر پیشخوان
ش��هرداری در قالب نماینده فنی خودشان
کمک بگیرند ولی مثل گذش��ته الزامی در
مراجعه به دفاتر پیشخوان نیست  .رجائیان
ادام��ه داد :مالکی��ن محترم ب��ا مراجعه به
درگاه خدم��ات هوش��مند ش��هرداری به
آدرس  sm.mashhad.irو دریاف��ت
یک کدفعالسازی که بروی گوشی همراه
ارسال می ش��ود می توانند از این خدمات
استفاده کنند و نیاز به مراجعه حضوری به
شهرداری و دفاتر هم وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم:

بیش از  ۱۳۰مناقصه برای گازرسانی و ارائه خدمات به مناطق شهری و روستایی ایالم انجام شده است

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت :در
ششماهه نخس��ت سالجاری بیش از ۱۳۰
مناقصه بزرگ و متوسط جهت گازرسانی به
مناطق شهری و روستایی ایالم و همچنین
امورات خرید و تعمیرات و خدمات انجام شده
اس��ت .به گزارش روابط عمومی شرکت گاز
استان ایالم؛ عباس شمساللهی افزود :این
مناقصات برای ت ُامین گاز در مناطق شهری

و روستایی ،خدمات بهرهبرداری و پشتیبانی،
خری��د کاالهای پ��روژهای و پش��تیبانی در
شهرها و روستاهای استان برنامهریزی شده
است .
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ارزش کل مناقصات
برگزارش��ده در نیمه نخس��ت س��ال جاری
بیش از یک ه��زار میلیارد ریال میباش��د،
اظهار داش��ت :فرآیند این مناقصات ش��امل

احداث ساختمان گاز ادارت گاز شهرستانها،
مقاوم س��ازی خطوط و شبکه و ت ُاسیسات و
حصارکشی ایس��تگاههای  TBSدر سطح
استان انجام گرفته اند.
شمس اللهی اظهار داشت :شرکت گاز استان
ایالم در س��امانه تدارکات الکترونیک دولت
(س��تاد) در حوزه معامالت جزء و متوسط به
روش اع�لان عمومی ،اقدان ب��ه واگذاری

بی��ش  ۱۰۰پیمان در امور اح��داث ،خرید و
تعمیرات نموده است .
مدیرعامل ش��رکت گاز استان ایالم تصریح
ک��رد :این ش��رکت جهت شفافس��ازی در
مناقصات ،فرآیند انتخاب پیمانکار و واگذاری
پیمان از س��امانه الکترونیک دولت (ستاد) و
همچنین پایگاه اطالع رسانی مناقصات کل
کشور و درج آگهی در روزنامههای سراسری

براساس بخش��نامههای سازمان مدیریت و
بخش��نامه وزارت نفت جه��ت تعیین دامنه
متناسبترین قیمت استفاده مینماید .
ش��مس اللهی خاطرنش��ان کرد :پیش بینی
میش��ود تا پایان س��ال جهت رفع نیازهای
مردم شریف استان در زمینه های گازرسانی
و خدم��ات بهرهب��رداری  ۳۰مناقصه بزرگ
دیگر برگزار شود.

ارتقای تابآوری در شرکت گاز خراسان رضوی با نگاه ویژه به پدافند غیر عامل

مشهدمقدس-محمدرضارحمتی-مدیرعامل
شرکت گاز خراسان رضوی از تجهیز کامل
این شرکت به امکانات و تجهیزات مورد نیاز در
حوزه پدافندغیرعامل خبر داد .حسن افتخاری
در نشست گرامیداشت هفته پدافندغیرعامل
ک��ه با حضور جمعی از مس��ئوالن اداره کل
پدافندغیرعامل اس��تانداری خراسان رضوی
در س��الن تعالی ش��رکت گاز اس��تان برگزار
شد اظهار کرد :خراسان رضوی از نظر تعداد
روستاهای بهره مند و متراژ شبکه گازرسانی

در رتبه اول کشور قرار دارد .وی افزود :تعداد
 25میلی��ون و  667ه��زار مش��ترک گاز در
کل کش��ور وجود دارد که دو میلیون و 566
هزار مش��ترک معادل  10درصد در خراسان
رضوی از خدمات ش��رکت گاز اس��تفاده می
کنند .مدیرعامل ش��رکت گاز استان به روند
افزایشی مصرف گاز بخش خانگی و عمومی
در نیمه دوم سال اشاره کرد و گفت :بررسی
رفتار مصرفی مشترکین در  9ماهه اول سال
 1399نش��ان دهنده افزایش لجام گسیخته

گازطبیعی در بخش خانگی و عمومی است.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود از
تجهیز کامل شرکت گاز خراسان رضوی به
تمام امکانات و تجهیزات مورد نیاز در حوزه
پدافندغیرعامل خبر داد و تاکید کرد :دغدغه
اصلی ما میزان آمادگی مراکز حساس استان
همانند نانوایی ها و بیمارستان ها به استفاده
از س��وخت دوم اس��ت .افتخاری به موضوع
تامین س��وخت نیروگاهها در زمس��تان هم
اش��اره کرد و گفت :ب��ا تدبیر مهندس اوجی

وزیر نفت که سابقه سکان داری صنعت گاز
را هم دارد امس��ال وضعیت تامین س��وخت
دوم نی��روگاه ها در بهترین ش��رایط اس��ت.
نیروگاهه��ا باید به تجهیزات ذخیره س��ازی
مجهز باشند .قاسمی معاون مدیرکل پدافند
غیرعامل استانداری خراسان رضوی هم در
بخش��ی از این نشست با قدردانی از اقدامات
و فعالیت های ش��رکت گاز خراسان رضوی
در حوزه پدافندغیرعام��ل اظهار کرد :به هر
میزان که پیشگیری در وقوع حوادث بیشتر

باش��د در همان مرحله باقی خواهیم ماند و
به مرحله فاجعه نخواهیم رس��ید .وی افزود:
باید زمان خدمت رس��انی به مردم در مواقع
بح��ران به کمترین حد ممکن رس��یده و در
مورد تاسیس��ات و تجهیزات مورد اس��تفاده
هم اطالعات و اشرافیت کاملی وجود داشته
باش��د .اهدا لوح تقدیر و هدیه یادبود تعدادی
از کارکنان فعال حوزه پدافندغیرعامل شرکت
گاز خراسان رضوی بخش پایانی این نشست
بود.

هش��تمین کنفران��س بی��ن المللی اس��تیل
پرایس با عن��وان (فوالد،مواد اولیه و چالش
های پیش رو با نگاه��ی ویژه به داینامیک
ص��ادرات و بازارهای جدید) ،با حضور وجیه
اله جعفری معاون وزیر و رییس هیات عامل
ایمیدرو،منص��ور یزدی زاده مدیرعامل ذوب
آه��ن اصفه��ان و جمعی از مدی��ران عامل
ش��رکت های ف��والدی ،معدن��ی و صاحب
نظران این دو بخش در هتل المپیک تهران
برگزار شد.
منصور یزدی زاده گفت :در بحث تامین مواد
اولیه با چالش همراه هس��تیم و این موضوع
می تواند نیاز به واردات را پر رنگ کند.
فوی با اش��اره به قیم��ت حامل های انرژی
افزود :ذوب آهن اصفهان و ش��رکت میدکو
تنه��ا تولیدکنندگان کوره بلن��دی فوالد در
کشور هس��تند که به دلیل خروج معدنی ها
از تخصص خودشان با مش��کالت فراوانی
برای تامین س��نگ آهن مواجه هستند لذا با
توجه به شرایط موجود باید به سمت واردات
مواد اولیه رفت .این مقام مسئول گفت :روند
توس��عه در مجموعه ه��ای مختلف با توجه
ب��ه بح��ران آب و مواد اولی��ه نگرانی هایی
را به همراه داش��ته اس��ت ک��ه باید برطرف
ش��ود .یزدی زاده بی��ان کرد :م��ا در داخل
نیازمند همبس��تگی در سیاس��ت گذاری ها
هس��تیم تا چالش ها را پش��ت سر بگذاریم.
وی اضافه کرد :س��رمایه گذاری کشورهای
حوزه خلیج فارس هم یک تهدید است و هم
ی��ک فرصت ،باید تکنولوژی را ارتقاء داده و
افق خ��ود را بر روی تولید فوالدهای خاص
متمرکز کنیم .ی��زدی زاده اظهار کرد :ادغام
یکی از راهکارهای مناس��ب برای توس��عه
است و باید به دور از تعصب انجام شود .وی
تاکید کرد :طرح اح��داث یک میلیون واحد
مسکونی که از سوی دولت مطرح شد قابل
تحقق اس��ت و ذوب آهن اصفهان آمادگی
خود را در این خصوص اعالم کرده است.
سازمان سرمایهگذاری باید درآمدزا
باشد

قائم مقام ش��هردار کرج با اش��اره به اینکه
س��ازمان س��رمایهگذاری باید درآمدزا باشد،
بر ض��رورت موانع زدایی در جذب س��رمایه
گ��ذار بخ��ش خصوصی تاکی��د کرد.عباس
میری در جلس��ه تکریم و معارفه سرپرست
س��ازمان س��رمایه گذاری و مشارکت های
مردمی ش��هرداری کرج ،گفت :در این حوزه
باید ب��ه دنبال ن��وآوری ،درآمدهای پایدار و
جذب س��رمایه گذار خصوصی باشیم.وی با
تاکید بر اینکه در حوزه س��رمایه گذاری باید
نگاه ویژه ای داش��ته باشیم ،موانع زدایی در
جذب س��رمایه گذار بخش خصوصی را نیز
از ضروریات بر ش��مرد و افزود :امید است با
تالش مضاعف ،ش��اهد رش��د خوبی در این
زمینه باشیم.علی سلطانی مقدم که پیش از
این با حفظ سمت ،سرپرستی سازمان سرمایه
گذاری و مشارکت های مردمی را عهده دار
بود نیز در ادامه این جلسه گفت :این سازمان
باید درآمدزا باش��د و کس��ی که در راس آن
ق��رار می گیرد نیز بای��د کار اقتصادی کرده
باشد.وی با اشاره به اینکه این سازمان کمک
شایانی به تامین منابع مالی شهرداری دارد،
ادامه داد :امید اس��ت با تعیین رئیس جدید،
این سازمان به جایگاه واقعی خود برسد.
اقدام مجموعه مدیریت شهری
گلسار در اجرای فرامین مقام معظم
رهبری (مد ظله العالی) در خصوص
نامگذاری معابر شهرها به نام شهدا

جلس��ه کمیته نامگذاری معابر ش��هر گلسار
با حضور س��رهنگ حاجی پ��ور رئیس بنیاد
حفظ و نش��ر آثار و ارزش های دفاع مقدس
شهرس��تان ساوجبالغ  ،صالحی رئیس بنیاد
ش��هید شهرس��تان  ،س��تاری مع��اون اداره
پست شهرستان  ،شهردار و اعضای شورای
اس�لامی شهر  ،س��روان خیری پور فرمانده
ح��وزه مقاومت بس��یج  ۶۱۵کمیل ابن زیاد
برادران شهر گلس��ار و مسئولین واحدها در
سالن جلسات شهرداری گلسار برگزار گردید
.مهندس کیاروس��تا ش��هردار گلسار ضمن
خوش آمد گویی در س��خنانی بیان داشت :
در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) در خصوص مزین شدن معابر
و خیابان ها به نام شهدا  ،مجموعه مدیریت
شهری گلسار بر آن شد در راستای زنده نگه
داشتن یاد و خاطر شهدا در نامگذاری معابر
فاقد نام از نام مبارک شهدا استفاده نماید .
وی اف��زود  :نامگ��ذاری معابر به نام ش��هدا
کوچکترین وظیفه ای اس��ت که انجام می
دهیم چون که ما مدیون خون شهدا هستیم
 .ش��هردار گلس��ار تصریح ک��رد  :با تصمیم
مجموعه مدیریت شهری نیز بلوار شورا که
معبر ورودی شهر گلس��ار از اتوبان تهران-
قزوین می باش��د در راس��تای گرامیداشت
مجاهدت و ایثار ش��هید سلیمانی به نام این
شهید گرانقدر نامگذاری گردید.

