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اخبار
بانک قرضالحسنه مهر ایران پیشگام
شبکه بانکی کشور در برگزاری مجامع
عمومی شد

بزرگترین بانک قرضالحس��نه کش��ور با
برگزاری مجمع عمومی عادی خود در تاریخ
 18خرداد ،پیشگام بانکهای کشور شد.
دکت��ر «سیدعباس��ی حس��ینی» مع��اون
وزی��ر اقتص��اد در جلس��ه مجم��ع عمومی
بانک:اقدام��ات الزم برای افزایش س��رمایه
بانک قرضالحس��نه مهر ایران ت��ا 10هزار
میلیارد تومان انجام شود .بانک قرضالحسنه
مهر ایران در بانکداری خرد به گونهای عمل
کرده که هم بانکداری اسالمی است و هم از
اقشاری دس��تگیری میکند که نیاز بیشتری
به مساعدت و کمک دارند .الزم است بانک
از س��مت کارمزدمحوری به خدمت محوری
حرکت کند .دکتر «سید سعید شمسینژاد»
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران:به
علت افزایش تعداد مش��تریان ،رویکرد بانک
باید توس��عه خدمات غیرحضوری باشد .وی
افزود :باالترین س��ود بانک در  15سال اخیر
ب��ه مبلغ 18هزار میلیارد راال به دس��ت آمده
اس��ت .مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر
ایران در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد:
کمترین معوقات در تاریخ این بانک به میزان
نیم درصد در سال مالی  1400به دست آمده
که در شبکه بانکی کشور بینظیر است.

قیمت تعادلی تنها راه نجات اقتصاد کشور است

ب��ه گ��زارش روابط عمومی ات��اق بازرگانی
اصفه��ان در ابتدای این جلس��ه محمدرضا
رجالی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی
اصفهان بر ضرورت توجه به توسعه خدمات
در ش��رایط بحرانی امروز که توسعه اشتغال
مورد تاکید قرار گرفته تاکید کرد .عضوهیات
نماین��دگان اتاق بازرگانی اصفهان ش��رایط
حاکم بر اقتصاد کش��ور را ناشی از تصمیم
گیریها و سیاس��تهای  50س��ال گذشته

طرح میان مدت آبرسانی غدیر
پیشرفت بسیار خوبی دارد

مع��اون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت :در
تابستان امس��ال ش��رایط کمی و کیفی آب
شهر اهواز ،ش��هرهای پایین دست استان و
روس��تاهای حاش��یه کرخه با بهرهبرداری از
طرح میان مدت غدیر بهبود پیدا خواهد کرد.
به گزارش ش��بکه خبری سازمان آب و برق
خوزس��تان،محمد جوانبخت در حاشیه بازدید
از طرح آبرس��انی غدیر در شهرس��تان کرخه
خوزس��تان اظه��ار ک��رد :طرح می��ان مدت
آبرسانی غدیر در راستای سیاستهای دولت
جدید و جهت تامین کمی و کیفی آب شرب
مردم خوزستان ،از ماههای گذشته آغاز شده
اس��ت .وی با بیان اینکه سالها است بحث
طرح آبرسانی غدیر در خوزستان مطرح است،
افزود :متاسفانه مشکالتی در بحث آب شرب
خوزستان وجود داشت که با رویکرد جدید در
دولت سیزدهم تحت عنوان پروژههای طرح
میان مدت آبرس��انی غدیر ،این مشکالت در
حال مرتفع شدن است.
مدیرعامل ش��رکت مدیریت منابع آب ایران
گف��ت :طرح میان م��دت آبرس��انی غدیر از
ماههای گذش��ته آغاز ش��ده و خوش��بختانه
پیشرفت بسیار خوبی دارد .اکنون در ایستگاه
پمپ��اژ  w۲از کان��ال دز و خطوط انتقال آب
از بخش آبگی��ر  w۲به اهواز اقدامات خوبی
انجام ش��ده اس��ت .همچنین در ایستگاه ام
الدب��س نیز اقدام��ات خوبی ش��ده و کار در
مراحل نهایی است.

دستمزدها ،کمبود مواد اولیه به دلیل افزایش
قیمت دالر ،واردات فلزات از روسیه و کمبود
سفارش صنایع وابسته به خودروسازیها را
از مش��کالت عمده دو ماهه اول سالجاری
واحدهای صنعتی کشور عنوان کرد.

استاندار بوشهر سرعت بخشیدن به پروژه های نهضت ملی مسکن عالیشهر را خواستار شد

استاندار بوشهر بر پیگیری و سرعت بخشیدن به پروژه
طرح نهضت ملی مسکن در عالیشهر تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت عمران ش��هر جدید
عالیش��هر ،احمد محمدی زاده در بازدی��دی که همراه
با مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر جدید عالیش��هر و
مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اسالمی از روند پیشرفت
فیزیکی پروژههای نهضت ملی مس��کن در شهر جدید
عالیش��هر داشت ،با اشاره به اهمیت پروژههای نهضت
ملی مس��کن افزود :باید مس��ائل مربوط به پروژههای
نهضت ملی مس��کن در عالیشهر با سرعت بیشتری در
دنبال ش��ود .وی ادامه داد :بدون تردد با تسریع در روند
اجرایی یا مراحل اداری پروژه های نهضت ملی مسکن
ش��اهد تحمیل هزینههای نامتعارف ناش��ی از طوالنی
شدن پروژه ها به مردم نخواهیم بود.
اس��تاندار بوش��هر از پیگیری و جدیت مجموعه شرکت
عمران و بنیاد مسکن انقالب اسالمی در شهر عالیشهر
و دیگ��ر دس��تگاه های مربوطه در اس��تان در خصوص
مباح��ث مرب��وط به پ��روژه های نهضت ملی مس��کن
قدردانی و بر س��اماندهی اقدامات الزم جهت تسریع در
اجرای پروژه های این حوزه تاکید کرد.
محمدی زاده با بیان اینکه بازدید مستمر از پروژه طرح

 ۱۱۵راس احشام قاچاق در صالح آباد
مهران کشف و ضبط شد

فرمانده مرزبانی ایالم از کش��ف و ضبط۱۱۵
راس احشام قاچاق در سطح حوزه استحفاظی
گروهان مستقل مرزی صالح آباد خبرداد.
سرهنگ س��تاد “فرج رس��تمی با اعالم این
خب��ر اظهار داش��ت :درپ��ی اخبارواطالعات
واصل��ه ازمناب��ع ومخبرین ،مبن��ی برقاچاق
احش��ام در حوزه گروهان مستقل صالح آباد
با تعام��ل اطالعات��ی و با انج��ام کارفنی و
رصد اقدام��ات قاچاقچیان با تاکید بررویکرد
نظامی دفاعی درراستای مبارزه باپدیده شوم
قاچاق دردس��تورکارقرار گرف��ت .وی افزود:
بالفاصله اکیپی ازمع اطالعات س��تاد استان
و کارکنان ستاد گروهان مستقل مرزی صالح
آباد ب��ا تجهیزات کامل و رعایت کلیه اصول
حفاظتی،با اجرای گشت و کمین های متعدد
درمعابر مورد ظن به تردد و مسیر قاچاقچیان،
ضمن اجرای طرح مهار و انسداد مرز پوشش
داده شد .فرمانده مرزبانی ایالم گفت :در این
راس��تا تعداد  ۱۱۵راس احش��ام (گوسفند) در
نقط��ه صفر مرز که درحال خروج به س��مت
خاک عراق مش��اهده ش��دند کشف و ضبط
شدند و قاچاقچیان با توجه به تاریکی شب و
توپوگرافی منطقه عرصه را برخود تنگ دیده
و بارها کردن احشام از محل متواری گردیدند
که تالش برای دستگیری آنان در دستور کار
می باشد .سرهنگ رستمی خاطرنشان کرد:
مرزبانان این گروهان ،برای کشفیات مذکور
صورتجلسه تنظیم و جهت سیر مراحل قانونی
به مقام قضایی تحویل گردید.

دانس��ت و تصریح نمود :متاس��فانه دخالت
مستقیم دولت در امور اقتصادی کشور دارای
تبعات منفی زیادی بوده و این در حالی است
که دولت تنها باید نقش داور داش��ته باشد.
رجالی افت س��رمایهگذاری ،کاهش قدرت
خرید ،افزایش رانت و فس��اد و افزایش تورم
را از نتایج و تبعات دخالت دولت بر قیمتها
دانست و تاکید کرد :قیمت تعادلی مهمترین
ابزارپای��داری اقتصادی ب��وده و زاییده یک

بازار آزاد اس��ت .رئیس کمیس��یون صنایع
اتاق بازرگانی اصفه��ان افزود :دولت هزینه
غیرتعادلی بودن قیمته��ا را با بودجه خود
میپردازد و این امر موجب ایجاد بیانضباطی
مال��ی در بودجه ش��ده و ای��ن نتیجهای جز
قیمتهای غیرواقعی و غیرتعادلی نداشته که
منجر به رکود ،تورم و ش��وکهای قیمتی با
فاصله کوتاه در اقتصاد خواهد ش��د .رجالی
تصریح کرد :در صورت تداوم دخالت دولت در

قیمتگذاری در صورتی که توان پرداخت آن
وجود نداشته باشد شوکهای مستمر شالوده
اقتص��اد و اجتماع را نابود ک��رده و اتاقهای
بازرگانی ب��ه عنوان مشاورس��ه قوه تبعات
منفی این وضعیت را هش��دار میدهند.سید
آرش امامی دبیر کمیسیون صنایع نیز کمبود
شدید نقدینگی در تامین مواد اولیه ،باال بودن
قیمت مواد اولیه و ورود مواد اولیه نامرغوب
در بازار ،باال بودن قیمت ارز ،افزایش بیرویه

کسب دو رتبه ارزشمند گروه عملیاتی
شرکت توزیع برق استان سمنان در
منطقه شرق کشور

نهضت ملی مس��کن در دس��تور کار قرار گرفته است،
ت عمران و بنیاد مس��کن بای��د برای به
گف��ت :ش��رک 
سرانجام رساندن طرح نهضت ملی مسکن اهتمام ویژه
داشته و هرچه س��ریعتر وضعیت پروژههای باقیمانده
را مش��خص کنند .وی ادام��ه داد :در برخ��ی از پروژه
ها کندی در پیش��رفت پروژهها دیده می ش��ود که این

عقبماندگیها باید پیش بینی تدابیر الزم هر چه زودتر
جبران شود.
استاندار بوش��هر تاکید کرد :با توجه به کمبود منابع آب
در اس��تان در طراحی و اجرا به گونه ای اقدام شود تا از
آب های بالء اس��تفاده جهت تامین بخشی از منابع آب
ت و شو و دیگر موارد
جهت مصارف فضای س��بز ،شس 

مورد توجه قرار گیرد.
وی با بازدید از سایت صنعتی فاز  6خواستار تکمیل هر
چه سریعتر این ناحیه شد و در ادامه از محله گلبهار واقع
در فاز سه دیدن و به افزایش اجرای نمونه محله گلبهار
در تمامی نقاط شهر تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت عمران عالیشهرگفت :سهم شهرهای
جدید عالیش��هر و نایبند از طرح نهضت ملی مسکن به
ترتیب  ۶هزار و  ۲هزار و  ۸۴واحد است.
جهانبخش تل اشکی ادامه داد :در گام نخست عملیات
اجرای��ی  ۳ه��زار و  ۶۶۴واحد در عالیش��هر آغاز ش��ده
است.
وی اف��زود :از این تعداد  ۶۸۱واحد به صورت کارگزاری
بنیاد مسکن و  ۲هزار و  ۶۳۵انعقاد تفاهم نامه با رهاورد
سازندگی آزادگان ( رسا)  ۶۸واحد توسط شرکت عمران
عالیشهر و مابقی نیز به صورت واگذاری به شرط ساخت
ساخته خواهد شد.
مدیرعامل شرکت عمران عالیشهر اظهار کرد :طرح ملی
نهضت مس��کن در عالیشهر تاکنون حدود  ۱۶هزار نفر
نام نویس��ی کردند ک��ه از این مجموع حدود هفت هزار
نفر حایز ش��رایط اولیه شدند و بیش از سه هزار نفر نیز
به تایید نهایی رسیدند.

سرپرست شرکت گاز استان ایالم :

سرپرست ش��رکت گاز استان ایالم گفت:در
راستای تحقق نامگذاری سال جاری توسط
مقام معظم رهبری ،ش��رکت گاز اس��تان از
شرکت های تولیدی و اشتغالزا حمایت ویژه
ای خواهد کرد.
محمود کش��اورز در دیدار ب��ا معاون اجرایی
ش��رکت پتروش��یمی هلیالن از گس��ترش
همکاری جدید بین این مجموعه و شرکت
پتروشیمی هلیالن خبر داد و افزود :تعامل دو
سویه شرکت گاز و پتروشیمی هلیالن باعث
حمایت از ش��رکتهای تولی��دی و تقویت
حمای��ت از اش��تغال در واحده��ای صنعتی
استان میشود.

حمایت شرکت گاز ایالم از واحدهای تولیدی و اشتغالزا

وی اظهار داشت :شرکت پتروشیمی هلیالن
در آینده نزدیک عمدهترین مشترک شرکت
گاز استان خواهد بود چرا که خوراک اصلی
این شرکت ،گازطبیعی است.
سرپرس��ت شرکت گاز اس��تان تصریح کرد:
ع�لاوه ب��ر اینکه خ��وراک اصلی ش��رکت
پتروش��یمی هلیالن گا ز طبیعی است ،منبع
ت ُامین ان��رژی نی��روگاه آن ش��رکت نیز از
گازطبیعی خواهد بود.
کشاورز گفت :برای اتصال شرکت پتروشیمی
هلیالن به خطوط و شبکه گاز میبایست از
خ��ط اصلی صادرات��ی گاز موجود در منطقه
انشعاب فرعی گرفته ش��ود که نیازمند اخذ

مج��وز از ش��رکت انتق��ال گاز و نیز احداث
ایستگاه اختصاصی تقلیل فشار گاز است.
سرپرست ش��رکت گاز اس��تان افزود :برای
برق��راری و اتصال جریان گاز این ش��رکت،
همه هماهنگیها با شرکت های باال دست
و پائین دس��ت انجام و مجوزهای الزم اخذ
خواهد شد.
همچنین معاون اجرایی ش��رکت پتروشیمی
هلیالن در این دیدار از همکاری شرکت گاز
استان در طراحی اولیه خطوط و ایستگاههای
گاز مورد نیاز شرکت پتروشیمی قدردانی کرد
و گفت :شرکت پتروشیمی هلیالن بزرگترین
ش��رکت بخش خصوصی در اس��تان ایالم

اس��ت که عالوه بر ایجاد اش��تغال مستقیم
و غیر مس��تقیم برای مردم ،باعث توس��عه
پایدار منطقه و ایجاد توازن توسعهای و رفع
محرومیت شهرستان هلیالن خواهد شد.
اهمیت اجرا و تس��ریع
حمید اس�لامی ب��ه ّ
در راهان��دازی پتروش��یمی هلی�لان ب��رای
س��رمایهگذار پروژه اش��اره ک��رد و افزود :از
ابتدای اخذ مجوزه��ای احداث این مجتمع
عظیم ،ش��رکت گاز اس��تان ب��ا راهنمایی و
مش��اورههای به موقع ،اخذ مجوزهای الزم
برای ت ُامین خوراک از طریق ش��رکت ملّی
گاز و ش��رکت انتقال گاز ،تعام��ل خوبی را
داش��ته اس��ت.وی اظهار داش��ت :اینگونه

اخطار قطع برق به  ۳۰۰اداره
پرمصرف در هرمزگان

تعام�لات و دی��دگاه مدیریت��ی موجود در
شرکت گاز اس��تان ،قطع ًا در جهت دهی به
دیگر سرمایه گذاران برای اجرای پروژه های
خود در استان ایالم ،نویدبخش آینده خوبی
برای توسعه استان رقم خواهد زد.

توجه به امور جزئی  ،زمینهساز اقدامات بزرگ خواهد بود

جلسه مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد
با معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری
با موضوع هم اندیشی در خصوص فعالیت
های شهرداری برگزار شد .
یعقوبی در این جلس��ه خواستار همکاری

و مش��ارکت کارکنان در تمام��ی امورات
به ویژه در زمینه های ایمنی ش��هروندان
شد .
وی گف��ت  :برخی از امور جزئی و وظایف
مجموع��ه بزرگ ش��هرداری ک��ه به آنها
توجهی نمیش��ود زمانی حایز اهمیت می
گردد که لطمات جب��ران ناپذیری از عدم
توجه به آنها به مجموعه وارد گردد .
وی ب��ه ص��ورت نمونه به بهینه س��ازی
مبلمان پارکی و وس��ایل ب��ازی کودکان
اشاره کرد که نگهداری و استاندارد سازی

آن از جمله وظایف ش��هرداری است و در
صورت عدم توجه به این موضوع میتواند
موجب حادثه برای شهروندان گردد .
وی اف��زود  :هرچند ش��هرداری اقدامات
الزم ب��رای اجرای بیمه مس��ئولیت مدنی
شهروندان انجام داده لیکن انجام اقدامات
پیش��گیرانه برای حفظ جان شهروندان و
ایمن��ی آنها از اولویت برخوردار بوده و می
بایست نظارت مس��تمر و شبانه روزی بر
این تجهیزات صورت پذیرد .
بهس��ازی و تعمیر ماشین آالت و به روز

آوری آنها به ویژه برای اس��تفاده در زمان
بحران از جمله موارد دیگر اش��اره ش��ده
توسط شهردار هشتگرد بوده است .
یعقوبی به کاهش هزینه های غیر ضروری
 ،نظ��ارت بر هزینه ه��ا و نیز تالش برای
افزایش درآمد شهرداری تاکید کرد و گفت
 :ه��دف نهایی مجموعه ش��هرداری ارائه
خدم��ات مطلوب به ش��هروندان  ،اجرای
پروژه های عمرانی و برنامه های فرهنگی
خواه��د بود که انتظار م��یرود معاونین و
مس��ئولین واحدها با برنامه ریزی مدون ،

وظایف ذاتی خود را انجام دهند .
تس��ریع در تکمیل پروژه های عمرانی ،
برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری شهر
 ،توج��ه به امور معیش��تی کارکنان  ،بهره
گیری از ظرفیت بوس��تان ها و فضاهای
ورزشی برای اوقات فراغت دانش آموزان
 ،تهی��ه نرم افزارهای م��ورد نیاز واحدها ،
پیگیری پرون��ده های حقوق��ی  ،وصول
مطالبات و ج��ذب درآمده��ای مغفول از
جمله موارد مطرح شده در این جلسه بوده
است .

در همایش علمی فرصتها و چالشهای خوزستان عنوان شد

نفت یك منبع ثروت آفرین برای تولید دانش ،اشتغال و افزایش قدرت اقتصادی است

رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب ضمن ارائ��ه مقاله برگزیده با
عنوان فرصت توس��عه ش��بکه ارزش منابع
هیدروکربوری در همایش مذکور گفت :نفت
ی��ک منبع ثروت آفرین ب��رای تولید دانش،
اشتغال و افزایش قدرت اقتصادی است.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی نفتخیز،
دکتر محمد گلس��تانبا غ روز س��ه ش��نبه ۳۱
خ��رداد  ۱۴۰۱در همای��ش علمی فرصتها
و چالشه��ای خوزس��تان در تحقق ش��عار
سال  ۱۴۰۱در سالن همایش دانشکده علوم
دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد اظهار
داش��ت :زمانی که رش��د و توسعه را انتخاب
می کنیم ،بدون شک بحران و چالش را هم
برگزیده ایم.
وی اف��زود :مجموعه چالشه��ا در کنار هم
بحران م��ی آفرینندوهربرنامه حرکتی رو به
توسعه بدون شک ما را با چالش هایی مواجه
خواه��د نمود ،چون چالش و بحران جزئی از
مس��یر رشد و به عبارتی فرزند رشد و توسعه
است.
وی با بیان اینکه بحران و چالش نقطه عطف
هر برنامه علمی و اجرایی است ،اظهار داشت:
نقطه عطف جایی اس��ت که باید از آن نقطه
به بعد پرش کنیم و به عبارتی تغییر مس��یر
هوشمندانه دهیم،اما اینکه چگونه این پرش

رخ می دهد و از چه منابعی و با چه امکاناتی
می بایس��ت برای تغییر مسیر استفاده نمود
بس��یار حائز اهمیت است .دکتر گلستانباغ با
اش��اره به اینکه فرصت ها ،ثمره چالشها و
بحران هاس��ت افزود :زمانی که از استراتژی
صحبت میکنیم میدانیم که وضع موجود
چیست و مقصد مطلوب ما کجاست اما باید
بدانی��م که با چ��ه راه��ی میخواهیم به آن
برس��یم ،راهی که ما را به وضع مطلوب می
برد می شود استراتژی.
وی بیان داشت :استراتژی دو بال دارد یکی
برنامهری��زی و دیگری اجرا و عمل ،اما نکته
مهم نوع عمل و اجراست .ما در برنامهریزی
و دان��ش چیزی کم نداریم اما عمل و اجرای
متناس��ب با برنامه نکته مهم هر اس��تراتژی
اجرایی اس��ت .رئی��س پژوه��ش و فناوری
ش��رکت ملی مناطق نفتخی��ز جنوب گفت:
م��ا خوب فک میکنیم و خ��وب برنامه تولید
میکنیم اما گاه��ی در برخی موارد بد عمل
میکنیم .به عنوان نمونه پاالیشگاهی را در
جایی که نباید احداث کنیم احداث میکنیم یا
پتروشیمی را در جایی که نیابد به آن خوراک
بدهی��م احداث و برای ده س��ال خوراک آن
برنامه ریزی می کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه برنامه را باید متناس��ب با
زمین��ه عملیاتی اجرا نمود اف��زود :بار اصلی

اس��تراتژی در اجراس��ت لذا ضرورت دارد در
استراتژی های خود مدل برتری رشد ماندگار
را با توجه به ظرفیت عملیاتی که وجود دارد
انجام دهیم .دکتر گلستانباغ با اشاره به بیانات
مقام معظم رهبری درباره ایران قوی گفت:
در ای��ن بیانات منظور از ق��درت فقط قدرت
نظامی نیست بلکه منظور این است که باید
اقتصاد کش��ور قوی شود و وابستگی به نفت
تمام ش��ود و جهش علمی و فن��اوری ادامه
داشته باشد .وی با تاکید بر مولفه های قدرت
از جمل��ه جغرافیا و ظرفیتهای دانش گفت:
آنچه نمیتواند توس��ط بیگانگان از ما گرفته
شود به ما قدرت میدهد به شرط آنکه تفکر
و برنامه ریزی متناسب با عمل باشد در غیر
اینصورتمولف��ه های ق��درت آفرین اقتصاد
تئوریزه می شوند.
رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب با اشاره به ظرفیتهای استان
خوزستان گفت :مدیریت ۸۵درصد منابع نفتی
و گازی کشور ،حدود  ۹۵درصد تامینخوراک
پاالیشگاهی کشور و  ۲۰درصد منابع گازی
کشور در این اس��تان است که نشان میدهد
ب��ا منبع عظیمیدر اس��تان خوزس��تان روبرو
هستیم.
وی با اشاره به امکان تولید محصوالت متنوع
از نف��ت خام گفت :مطاب��ق منابع ،نفت خام

از عدد کربن یک تا عدد کربن70را ش��امل
می ش��ود .برخ��ی منابع تع��داد محصوالت
رسمی تولیدی از نفت خام را  6000تا 7000
اعالم کرده اند اما برخی محققان با فرآوری
محصوالت نوین به نظریه تعداد محصوالت
متناسب با ایزومرهای متنوع هیدروکربوری
معتقدند.
دکتر گلس��تانباغ اف��زود :به عن��وان مثال از
کرب��ن( ۱۶س��تان)میتوان ۶۰۵۳۳ایزوم��ر
تولی��د کرد ،و منابع متع��دد تنوع ایزومری را
تنوع محصوالت نهایی عنوان می کنند و با
این نگاه انقالب محصوالت و ارزش آفرینی
در منابع هیدروکربوری را شاهد هستیم.برای
نمونه ایزومر سینپالتین به عنوان یک داروی
درمان سرطان اس��تفاده میشوددر حالی که
ایزومر ترانس آن،هیچ نوع خاصیت پزشکی
ندارد و این تنوع ایزومری خود شاخص های
محصوالت را تغییر می ده��د لذا این حوزه
میتوان��د از لحاظ دانش و اش��تغال و قدرت
اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق
نفتخیز جن��وب گفت :آمار تولی��دی نفت و
گاز س��ال 13۹۸کشور نش��ان میدهد که از
مجموع تولیدی نف��ت و گازحدود ۱۸درصد
آن ص��ادرات  ۴۳ ،درصد تبدیل به س��وخت
 ۱۰،درصد خوراک پتروش��یمیها ۱۶،درصد

گروه عملیاتی اعزامی شرکت توزیع نیروی
برق استان سمنان به مسابقات مهارت های
شغلی شرکتهای منطقه شرق کشور مفتخر
به کسب دو رتبه ارزشمند شد.
سرپرس��ت معاون��ت به��ره ب��رداری و
دیس��پاچینگ ش��رکت توزیع برق استان با
بیان این مطلب گفت :دومین دوره مسابقات
مهارت های ش��غلی از  ۲۷لغایت  ۳0خرداد
ماه س��ال  ۱۴۰۱به میزبانی ش��رکت توزیع
برق شهرستان مشهد به اجرا در آمده است.
مصطف��ی کرمی با بیان این که در این دوره
از مس��ابقات هش��ت تیم عملیات��ی منطقه
شرق کشور حضور داش��تهاند افزود 98 :نفر
از همکاران شرکتهای توزیع برق خراسان
رضوی ،خراسان ش��مالی ،خراسان جنوبی،
شمال اس��تان کرمان ،جنوب استان کرمان،
س��منان و مش��هد به رقابت پرداخته و تیم
های برتر تعیین ش��دند .وی یادآور شد :تیم
عملیاتی ش��رکت توزیع برق استان سمنان
موفق ش��د «رتبه نخست» در رشته مهارت
احداث کابل خودنگهدار و همچنین در رشته
«جایگزین سیم مس��ی با کابل خودنگهدار
به رتبه س��وم» نائل ش��ده و از س��وی علی
حیدری تفرشی ،مدیر اجرایی انجمن صنفی
کارفرمایی ش��رکت های توزیع برق کشور
و محمدرضا رمضان��ی ،رئیس هیات مدیره
و مدیرعام��ل ش��رکت توزیع نی��روی برق
شهرستان مشهد ،با اعطای لوح تقدیر هایی
جداگان��ه به مدیرعامل ش��رکت توزیع برق
استان س��منان و اعضای گروه اعزامی این
شرکت ،این موفقیت ارزنده را پاس داشتند.
وی اضافه کرد :شهرام قلی بیکی به عنوان
نماینده این شرکت و محمدحسن عزت دین،
قربانعلی دوستمحمدی ،سعید ضمیری فرد،
علی باللی ،علی ایمانی و فرش��ید شورونی،
اعضای گروه اعزامی از ش��رکت توزیع برق
استان س��منان جهت حضور در این دوره از
مسابقات هستند.

اتالف ۸،درصد تزریق و  ۵درصد نیز فلرینگ
صورت گرفته اس��ت ،مطابق این آمار حدود
 75درصد منابع هیدروکربوری خام فروشی یا
خام خواری/خام سوزی شده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه نفت ی��ک منبع ثروت
آفرین برای تولید دانش ،اش��تغال و افزایش
قدرت اقتصادی است گفت :مطابق گزارش
مرکز پژوهش های مجل��س و منابع متعدد
ع��دد تولید ثروت و ارزش اف��زوده در برخی
محصوالت نیم��ه خام یا خ��ام صادراتی در
صورت ادامه زنجیره می تواند حدود ده برابر
ارزش فعل��ی ثروت و  200برابر میزان فعلی
اشتغال تولید کند.
گلس��تانباغ با تاکید بر ضرورت توسعه ارزش
افزوده در صنایع پاالیش��گاهی و پتروشیمی
و تولید هوشمند نفت گفت :ما در دنیا شاهد
پاالیش��گاه هایی با ظرفیت  2000بشکه در
روز نیز هستیم و این در حالی است که توسعه
پاالیشگاه در کشور با بی مهری مواجه شده
است.
رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب در پایان بر ضرورت ساماندهی
محیط حکمرانی و برنامهریزی در حوزه نفت
و گاز ،الق��ای نگرش س��ودمحوری به جای
س��وخت مح��وری و نق��ش پررنگ صنعت
پاالیش در توسعه متوازن تاکید کرد.

مدی��ر عام��ل ش��رکت توزیع نی��روی برق
هرمزگان گفت :در حال حاضر مصرف برق
 ۹۰۰اداره در اس��تان رصد و پایش می شود
که  ۳۰۰اداره بیش از الگوی تعیین شده برق
مصرف می کنند.
ب��ه گزارش خبرن��گار روزنامه اس��کناس -
محمد کریمی افزود :ب��ه ادارات پر مصرف
اخطار داده شده که در صورت رعایت نکردن
الگوی مصرف ،برق آنها قطع می ش��ود .به
گفته وی دستگاههای دولتی موظف هستند
مص��رف خود را در س��اعات اداری به میزان
 ۳۰درص��د و پ��س از پایان وق��ت اداری به
میزان  ۶۰درصد نس��بت به س��ال گذش��ته
کاهش دهند .دستگاههایی که این میزان را
رعایت نکنن��د ابتدا اخطار قطع برق دریافت
می کنند .در صورت بی توجهی به هش��دار
قطع و ادامه روند مصرف بی رویه ،برق آنها
قطع می شود .کریمی اضافه کرد :از ابتدای
خرداد م��اه و با هدف مدیریت بار ش��بکه ،
مصرف برق ادارات و نهادهای عمومی همه
روزه بصورت آنالین و از راه دور کنترل می
شود که در صورت مصرف بیش از محدوده
تعیین شده و بی توجهی به هشدار قطع ،برق
این مجموعه ها قطع شده است .مدیرعامل
ش��رکت توزیع نیروی برق گف��ت :اولویت
شرکت توزیع نیروی برق در فصل تابستان ،
تامین برق مطمئن مشترکین است و از تمام
ظرفیتها جهت مدیریت و پایداری ش��بکه
برق در ایام پیک بار استفاده می شود.
بررسی ۵۰۴پرونده مبارزه با فساد
اقتصادی درکردستان

رئیس دادگستری اس��تان کردستان کشف
و شناس��ایی شبکه س��ازمان یافته غیرمجاز
را مهم ترین اقدامات ش��اخص دستگاه قضا
عن��وان کرد و گفت:با ورود دس��تگاه قضا و
کشف جرایم و مصادیق فس��اد اداری ۵۰۴
پرونده مفاس��د اقتصادی ،ش��امل اختالس،
ارتشا ،تضییع وجوه دولتی ،استفاده غیرمجاز
و غیرقانونی از اموال دولتی در دادگس��تری
مورد رسیدگی قرار گرفته است.
حجتاالس�لام س��ید حسین حس��ینی به
مناس��بت فرا رس��یدن هفته قوه قضائیه در
جمع خبرنگاران اس��تان کردستان مهمترین
اقدام در حوزه فساد اداری و مالی شناسایی،
کشف و انهدام شبکه ساخت و ساز غیرمجاز
در شهرداری بود که افرادی در خارج از این
مجموعه هم دخیل بودند.
رئیسکل دادگس��تری کردس��تان با اش��اره
به اینکه در سال گذش��ته  21واحد تولیدی
تعطیل و دارای مشکل احیا و برای  325نفر
جوان کردستانی اش��تغال ایجاد شده است،
اعالم کرد :هماکنون بررس��ی مش��کل 19
واحد تولیدی دیگر در استان در حال بررسی
است.

