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اخبار
جمعه بازار خودرو در اراک راه
اندازی می شود

کریمی شهردار اراک در خصوص مصوبات
جلس��ه س��اماندهی روز بازارهای گفت :در
ش��هر اراک چندین روز بازار( یکش��نبه ،سه
ش��نبه ،چهارش��نبه و جمع��ه) در محله های
مختلف برگزار می ش��ود ،که مقرر گردید که
مدیریت ای��ن روز بازارها به صورت یکپارچه
و ط��ی تفاهم و توافق نام��ه ،به اتاق اصناف
واگ��ذار گردد ،همچنین س��اماندهی این روز
بازاره��ا به نحو مطلوبی انجام ش��ود .وی در
ادامه در خصوص مصوبه طراحی اپلیکیش��ن
روز بازار اراک در این جلسه ،گفت :مجموعه
اصنافی که متقاضی حضور در این روز بازارها
هس��تند می توانند از خدمات این اپلیکیشن
اس��تفاده کنند.همچنی��ن از ای��ن برنامه می
توان جهت خریدهای اینترنتی استفاده نمود.
شهردار اراک درخصوص راه اندازی شب بازار
و روز بازار کتاب در اراک ،گفت :در این جلسه
مقرر گردید که پیرامون راه اندازی شب بازار
و روز بازار اراک بررسی بیشتری صورت گیرد
و مکان برگزاری آن مشخص گردد .وی ابراز
امیدواری کرد که با ش��کل گیری مجموعه
تفریحی و توریس��تی دره گردو و ایجاد تونل
نوری در آن منطقه ،شب بازار در این منطقه
ایجاد ش��ود.همچنین با هم��کاری اداره کل
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تان روز بازار
کتاب ویژه اهالی فرهنگ و کتاب راه اندازی
ش��ود .کریمی در خصوص راه اندازی جمعه
بازار خودرو در محل پردیس خودرویی اراک
گفت :س��از و کار راه اندازی این روز بازار نیز
آماده و مصوبات آن از شورای اسالمی شهر
اخذ شده است به این صورت که متقاضیان
خرید و فروش خودرو ،جمعه ها در ش��هرک
خودرو گرد هم آمده و با حضور دستگاه هایی
همچون پلیس ،اداره ثب��ت ،اصناف اقدام به
خرید و فروش خودرو نمایند .

رییس کمیته پیشرفت و تحول و دبیر قرارگاه جهادی خدمت شهرهای جدید از شهر جدید بهارستان بازدید کرد
جلس��ه قرارگاه جه��ادی خدمت و کمیته
تح��ول و پیش��رفت بهارس��تان با حضور
نمایندگان گروه های جهادی و س��ازمان
های مردم نهاد در ش��هر جدید بهارستان
برگزار ش��د .ب��ه گزارش رواب��ط عمومی

با حضور دادستان عمومی و انقالب نیشابور:

از ایران خودرو خراسان بابت حمایت از خانواده زندانیان نیازمند تقدیربه عمل آمد

مش�هد مقدس محمدرضا رحمتی-دادس��تان شهرستان
نیش��ابور به همراه رئیس دادگس��تری و اعضای هیئت
مدی��ره انجم��ن حمای��ت از زندانیان این شهرس��تان از
مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان بابت حمایت از
خانواده زندانیان نیازمند تقدیر کردند.
هم زمان با اولین روز هفته قوه قضاییه ،دادستان شهرستان
نیشابور به همراه رئیس دادگستری ،مدیرعامل و جمعی
از اعضای هیئت مدی��ره انجمن حمایت از زندانیان این
شهرس��تان ضمن بازدید از خطوط تولید ش��رکت ایران
خودرو خراس��ان از مدیرعامل این شرکت بابت حمایت
از خانواده زندانیان نیازمند تقدیر کردند.
دادس��تان عمومی و انقالب شهرس��تان نیشابور با اشاره
به تالش های ش��رکت ایران خودرو خراسان در راستای
توجه به آسیب های اجتماعی و نگاه ویژه مدیرعامل این
شرکت به مقوله حمایت از خانواده گفت :طی جلسه ای

که هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرس��تان
نیش��ابور با مدیرعامل ش��رکت برگزار کردند و بازدیدی
که از زندان نیش��ابور ب��ه عمل آوردن��د همکاری های
اثربخش��ی در جهت حمایت از خانواده زندانیان نیازمند
این شهرستان به وجود آمد.
س��ید محمد حسینی افزود :در راستای این همکاری و با
ت�لاش انجمن ،کارگاه تولیدی کیف دوزی و خیاطی در
محل انجمن ایجاد ش��د که اولین س��فارش ،تولید کیف
جهت استفاده کارکنان شرکت تحویل داده شده است و
باتوجه به رضایت از کیفیت محصول دومین سفارش نیز
به زودی تحویل داده خواهد شد.
رییس هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان
نیش��ابور خاطر نش��ان کرد : :از مدیرعامل شرکت ایران
خودرو خراسان بابت اشتغالزایی و کمک به تجهیز کارگاه
انجمن حمایت از زندانیان نیشابور تشکر می کنم.

در جریان سفر رئیس اتاق بازرگانی اردبیل به مسکو :

توافقات اولیه اتاق بازرگانی اردبیل و مسکو برای ایجاد مرکز تجاری ایران در مسکو

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اردبیل،
حسین پیرموذن رئیس اتاق بازرگانی اردبیل
در سفرخود به روسیه در دیدار با اعضای اتاق
بازرگانی این کش��ور در ش��هر مسکو  ،برای
بررس��ی راهکارهای توسعه همکاری گفتگو
کردند.
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل برای ایجاد مرکز
تجاری و نمایشگاه دائمی محصوالت ایرانی
در کشور روسیه اعالم آمادگی کرد.
حسین پیرموذن در این دیدار مطالب مهمی

را مطرح و پیش��نهاد دادند؛ تعیین نمایندگان
دو اتاق بازرگانی مسکو و اردبیل برای ارتباط
دائمی و تبادل اطالعات تجاری و نمایشگاهی
و فرصتهای سرمایه گذاری فیمابین دو اتاق-
دعوت از سرمایه گذاران روسیه برای برگزاری
همایش در اس��تان اردبیل و گیالن در زمینه
های کشاورزی و مواد غذایی و گردشگری و
معدنی و ایجاد زیرساختهای ریلی و -....اعزام
و پذیرش هیاتهای تجاری بصورت مس��تمر
-توس��عه همکاریهای بانک��ی و بیمه ای و

گمرکی-پ��ی گیریهای الزم ب��رای امضا و
توافقات نهایی گمرکات دو کشور برای انعقاد
تعرف��ه های ترجیحی-توس��عه همکاریهای
مرک��ز داوری ات��اق بازرگانی مس��کو و اتاق
بازرگان��ی ایران در انعقاد قراردادهای تجاری،
ثبت ش��رکت و رس��یدگی ب��ه اختالفات و
دعاوی فعالین اقتصادی دو کشور-همکاری
در قرارداه��ای خواهرخواندگی -تالش برای
جذب سرمایه گذاران روسی برای اتصال راه
آهن اردبیل -مغان بصورت فاینانس-سرمایه

گذاری مشترک برای ایجاد پایانه صادراتی و
سورتینگ و بسته بندی محصوالت کشاورزی
و غذایی و گلخانه ای در منطقه مغان اردبیل-
تالش برای توسعه زیرساختهای حمل و نقل
و توس��عه حمل دریایی از طریق بنادر ایران
به بنادر ماخاچ قلعه و آس��تراخان روس��یه از
طری��ق ب��کار گرفتن کش��تی ه��ای رو رو
بصورت خرید و یا استیجاری در دریای خزر-
توس��عه همکاریهای دو اتاق برای بازاریابی و
مارکتینگ و برندسازی و قراردادهای تجاری

محصوالت تولیدی ایران با فروش��گاههای
زنجیره ای روسیه

پل بزرگ جزمان با صرف  ۱۷۰میلیارد ریال اعتبار در هلیالن افتتاح شد

ب��ا حضور اس��تاندار ،مدی��رکل راهداری
و حم��ل و نقل جاده ای ای�لام ،فرماندار
شهرس��تان هلیالن و جمعی از مسئوالن
اس��تانی؛ پل بزرگ جزمان در شهرستان
هلیالن ب��ا صرف اعتب��اری بالغ بر ۱۷۰

میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای
اس��تان ایالم در حاشیه این مراسم گفت:
این پل محل تردد  ۳۲روس��تا با جمعیتی
بال��غ بر هفت هزار نفر و تنها راه ارتباطی
به مرکز شهرستان است.
«سیدزاهدین چشمه خاور» اظهار داشت:
اح��داث این پ��ل از اهمیت بس��زایی در
شهرستان هلیالن برخوردار است چرا که
روزانه حدود یک هزار خودرو از روی این

پل تردد میکنند.
وی با اش��اره به ویژگی ه��ای این طرح
مهم راهداری تصریح کرد :این پل دارای
پنج دهانه  ۲۰مت��ری بطول  ۱۱۰متر و
عرض  ۱۲متر است.
«چش��مه خاور» یادآور ش��د :میزان بتن
مصرف��ی بطول هفت ه��زار متر مکعب،
 ۳۲۰ت��ن میلگرد ،احداث حف��اظ و نرده
فل��زی ب��ه وزن  ۱۷تن و  ۱۷ه��زار متر
مکعب خاکبرداری و خاک ریزی از دیگر

اقدامات انجام ش��ده برای احداث این پل
است.
وی خاطر نش��ان ساخت :بهسازی قطعه
س��وم راه روستایی پیامن چنار و پله کبود
عل��ی باقر از توابع شهرس��تان هلیالن از
دیگر پ��روژه های در دس��ت اجرای این
منطقه می باش��ند که در دستور کار این
اداره کل قرار دارند.
گفتنی اس��ت؛ دکتر «حس��ن بهرام نیا»
ابه هم��راه معاونین اقتص��ادی و عمرانی

و جمع��ی دیگر از مس��ئوالن اس��تانی با
استقبال مردم و مسئوالن شهرستان وارد
هلیالن شد.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت؛ بازدی��د از گلخانه
هیدرپونی��ک ،افتتاح پل جزم��ان ،بازدید
از طرح پتروش��یمی و حض��ور در زردالن
سردسیر ،دیدار با خانواده شهداء و شرکت
در نشس��ت ش��ورای اداری شهرستان؛ از
جمله برنامههای اس��تاندار ایالم در سفر
یک روزه به شهرستان هلیالن است.

سرپرست محیطزیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان خبر داد

سرپرس��ت محیطزیس��ت طبیعی اداره کل
حفاظت محیط زیس��ت اس��تان س��منان از
افزای��ش جمعیت گورخره��ای ایرانی پارک
ملی کویر به  ۱۵راس خبر داد.
مرتضی فرخی اظهار کرد :با تولد یک کره
دیگر در هفته گذشته جمعیت گورخر ایرانی
در س��ایت پارک ملی کویر استان سمنان به
 ۱۵راس رس��ید .وی با اشاره به طرح احیای
زیس��تگاه گورخر ایرانی در پارک ملی کویر
در شهرستان گرمس��ار افزود :در این پارک

بازرس��ی فنی کارآمد در کن��ار بهره برداری
صحی��ح و تعمی��رات به موقع و پش��تیبانی
مناس��ب س��ایر واحدها ،تولید ایمن و پایدار
را تضمین میکند
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان
البرز  ،س��ید رضا غفاری��ان مدیرعامل این
ش��رکت در جلس��ه با رییس بازرس��ی فنی
ش��رکت ملی گاز ایران ک��ه در مورخ یکم
تیرماه  1401در س��الن جلسات این شرکت
برگزار ش��د  ،ضمن تقدیر و تشکر از حضور
بازرس��ان فنی شرکت ملی گاز ایران گفت :
بازرس��ی فنی یک چاقوی دولبه اس��ت هم
می تواند کارگش��ا باشد هم می تواند باعث

افزایش جمعیت گورخرهای ایرانی پارک ملی کویر

که در گذش��ته های دور یکی از زیس��تگاه
های گورخر ایرانی بوده ،از س��ال  ۱۳۵۳به
این س��و دیگر هیچ گزارش��ی در خصوص
مشاهده گورخر در این زیستگاه نداشته ایم و
با اجرای طرح احیای این زیس��تگاه از سوی
سازمان محیط زیست و انتقال گورخرهایی
از زیس��تگاه ه��ای ی��زد و توران ش��اهرود
خوشبختانه امروز شاهد زیست گورخر ایرانی
در محیط طبیعی پارک هس��تیم .سرپرست
محیطزیس��ت طبیع��ی اداره کل حفاظ��ت

محیط زیست استان با بیان اینکه طرح احیا
و تکثی��ر گورخر ایرانی در اس��ارت با انتقال
س��ه راس ماده از یزد به توران و س��پس به
پارک ملی شروع شد ادامه داد :در سال  ۹۷با
افزایش گورها به  ۱۰راس آنها را پارک ملی
کویر منتقل کردیم و خوش��بختانه علیرغم
برخی اتفاقات ناخوش��ایند در ابتدای اجرای
طرح امروز شاهد زیس��ت گورخر ایرانی در
این زیس��تگاه مهم هستیم .خرخی از وجود
دو گل��ه گورخر ایرانی در پ��ارک ملی کویر

خبر داد و خاطرنشان کرد :بخش بیشتر این
گورخرها در کویر مرکزی به صورت آزادانه
و در محیط طبیعی زیست دارند .ضمن اینکه
فعالیت های پژوهش��ی نیز در سایت انجام
میشود .معاون محیطزیس��ت طبیعی اداره
کل حفاظت محیط زیس��ت استان از گورخر
ایرانی به عنوان یک گونه چتر در زیس��تگاه
پارک ملی نام برد و گفت :گونههای چتر از
اهمیت بسیار باالیی در زیستگاه برخوردارند
و به پایداری جمعیت س��ایر گونههای پارک

بازرسی فنی بال حمایتی سازمان برای تولید مستمر است

مشکل و آسیب رساندن باشد  .بازرسی فنی
یک قاضی بس��یار مهم است که از اهمیت
بس��یار باال و کلیدی برخوردار می باشد که
یکی از با اهمیت ترین مسائل یک شرکت
می باش��د .غفاریان در ادام��ه عنوان کرد :
با همفکری و هم قس��م ش��دن بین تمامی
همکاران ش��رکت گاز استان البرز نسبت به
شعار س��ال این مجموعه که س��الی به یاد
ماندنی در گازرسانی جهادی به روستاها می
باش��د ،تمام تالش و س��عی خود را خواهیم
کرد تا در امر گازرس��انی تمامی روستاهای
این اس��تان از نعم��ت گاز طبیعی برخوردار
شوند و هم چنین اس��تان البرز را به استان

س��بز در گازرس��انی تبدیل کنی��م .رییس
بازرسی فنی ش��رکت ملی گاز ایران گفت:
بازرس��ی فنی کارآمد در کن��ار بهره برداری
صحی��ح و تعمی��رات به موقع و پش��تیبانی
مناس��ب س��ایر واحدها ،تولید ایمن و پایدار
را تضمین میکند ابوالفضل وروانی فراهانی
ب��ا بیان اینکه بازرس��ی فنی ب��ال حمایتی
س��ازمان برای تولید مستمر اس��ت ،افزود:
دیدگاه بازرس��ی فنی به مسائل و مشکالت
مجموعهه��ای صنع��ت گاز از منظر حفظ
س�لامت تجهیزات و تاسیس��ات و تالش
در راس��تای افزایش طول عمر آنها اس��ت
فراهانی افزود  :بازرسی فنی به عنوان چشم

بیدار س��ازمان با اعمال بازرس��ی در مراحل
خرید کاال و س��اخت تجهی��زات و در زمان
نصب حضوری فعال دارد و به همین دلیل
احتمال به کارگیری و استفاده از تجهیزات
و کاالی غیراس��تاندارد به حداقل میرس��د
رییس بازرس��ی فنی شرکت ملی گاز ایران
تالشهای کارکنان شرکت گاز استان البرز
را قابل س��تایش خواند و گفت  :استان البرز
یکی از چهار کالن ش��هر کش��ور به عنوان
یک قطب صنعتی تاثیر بسزایی در اقتصاد و
شکوفایی کشور دارد که انتظار میرود مسیر
رو به رش��د خود را ب��ا همین روند طی کند
.س��ید رضا غفاریان مدیر عامل شرکت گاز

مل��ی کویر مرکزی نظی��ر جبیر و…کمک
میکنند.
وی با اش��اره به وجود دو ی��وز فاقد توانایی
زادآوری کوش��کی و دلب��ر در پ��ارک توران
گف��ت :با توج��ه به اینکه ای��ن یوزپلنگ ها
سن باالیی دارند و در این سن فاقد توانایی
زادوول��د بوده و ام��کان رهاس��ازی آنها در
طبیع��ت نیز وجود ن��دارد قرار اس��ت که از
این یوزها در طرح گردش��گری که در توران
اجرایی میشود مورد استفاده قرار گیرند.

اس��تان البرز گف��ت  :واحدهای نظارتی این
ش��رکت همچ��ون ادارات بازرس��ی فنی و
ایمنی ،بهداشت و محیط زیست از بازوهای
اصلی و تاثیرگذار مدیریت بوده که سالمت
و ایمن��ی کارکنان و تجهی��زات را تضمین
میکنن��د وی در پای��ان به سیاس��تهای
بازرس��ی فنی ستاد ش��رکت ملی گاز ایران
اشاره و خاطرنش��ان کرد :چتر حمایتی این
امور از نظر پشتیبانی فنی و ساختار سازمانی
بر روی ش��رکتهای گاز اس��تانی گسترده
اس��ت و با تقویت و ارتقای جایگاه بازرسی
فنی بر خدمت رس��انی مطلوب شرکت ملی
گاز تضمین می شود .

کسب عنوان طرح برتر فوالد اکسین در دوازدهمین جشنواره ملی بهره وری کشور

براساس محاسبات صورت گرفته و ارزیابی
کمیته علمی و داوران ،شرکت فوالد اکسین
خوزستان در دوازدهمین مسابقات جشنواره
ملی بهره وری موفق به کسب عنوان طرح
برتر شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ،صب��ح امروز
جش��نواره ملی بهره وری که با حمایت اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن در تهران برگزار

شد ،پروژههای موفق انجام شده در شرکت
های مختلف داخلی ،بررس��ی ،ارزیابی و در
نهای��ت در س��طح ملی و بی��ن المللی مورد
تقدیر قرار گرفتند که فوالد اکسین خوزستان
موفق به کسب عنوان طرح برتر شد.
همچنی��ن در این دوره ،چهار پروژه از طرف
ش��رکت فوالد اکسین خوزس��تان در فرایند
واحد تحقیق و توس��عه بررس��ی ،ارزیابی و

انتخ��اب و به این جش��نواره معرفی ش��دند
و خوش��بختانه پ��س از ارزیابی این طرح ها
توس��ط کمیته داوری ،شرکت فوالد اکسین
موفق ب��ه دریافت دو لوح تقدی��ر و دو لوح
سپاس گردید.
شایان ذکر است از میان چهار طرح ارائه شده
شرکت فوالد اکسین خوزستان در جشنواره
ملی بهره وری ،یک طرح نیز بعنوان «س��ه

طرح برتر کشور» انتخاب گردید.
عناوین و رتبه های کسب شده به شرح زیر
می باشند؛
 .۱طرح مهندس��ی معکوس سیستم کنترل
احتراق و س��اخت نرم اف��زار پایش مصرف
س��وخت موفق به دریافت لوح تقدیر و طرح
برتر کشوری شد.
 .۲اص�لاح و ب��ه روز رس��انی ن��رم افزار و

جلسه کمیته درآمد شهرداری
چهارباغ به ریاست علی اصغر مهدی
پور برگزار شد

جلس��ه کمیته درآمد ش��هرداری چهارباغ به
ریاس��ت علی اصغر مهدی پور سرپرس��ت
معاون��ت اداری مال��ی و با حض��ور معاونین
شهردار و مس��وولین حوزه های درآمدی در
دفتر معاونت آغاز شد.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی مدیریت
شهری چهارباغ
جلس��ه کمیت��ه درآمد ش��هرداری چهارباغ
دقایقی پیش به ریاس��ت علی اصغر مهدی
پور سرپرست معاونت اداری مالی و با حضور
معاونین ش��هردار و مس��وولین ح��وزه های
درآمدی در دفتر معاونت آغاز شد.
در ای��ن جلس��ه موضوعات مه��م درآمدی
شهرداری به ویژه در بخش های شهرسازی،
اجراییات ،ماده صد و وصول مطالبات بررسی
خواهد شد .مسوولین حاضر ،در ابتدای جلسه
با اش��اره به وضعیت درآمدی شهرداری ،بر
ضرورت ارتقای سطح درآمد در کنار افزایش
خدمات و تکریم ارباب رجوع تاکید کردند.
قرار اس��ت در جلس��ه امروز کمیته درآمد
ش��هرداری چهارباغ ،تعدادی از پرونده های
درآمدی بررسی و راهکارهای الزم از سوی
مس��وولین برای وصول مطالبات و دریافت
معوقات ارایه شود.
ارایه توضیحات کارشناسی ار سوی مسوولین
حوزه های درآمدی شهرداری ،بخش پایانی
جلسه امروز کمیته درآمد شهرداری چهارباغ
خواهد بود.
هشت تفاهمنامه و قرارداد تبادل
فناوری در استان کرمانشاه امضاء شد

با حضور استاندار ایالم و جمعی از مسئوالن استانی؛

پتروشیمی ایالم گل سرسبد
سرمایهگذاری «پترول» است

مدیران ارش��د گروه سرمایهگذاری و توسع ه
صنایع تکمیلی پتروش��یمی خلی��ج فارس از
واحده��ای مختلف پتروش��یمی ایالم بازدید
کردند و راهبردها ،آیندهی طرحها ،مشکالت
و راه حلها برای افزایش ظرفیت تولید بررسی
ش��د .؛ نماینده س��تاد و هیئت مدی��ره گروه
سرمایه گذاری پترول با تمجید از تالشهای
صورت گرفته و مان��دگار مدیران و کارکنان
در این مجتمع بزرگ ،گفت :پتروشیمی ایالم
گل سرسبد س��رمایهگذاری «پترول» است.
«علی علیرضان��ژاد» با بیان اینکه ایالم یک
اس��تان مرزی و کمتر توس��عهیافته اس��ت و
پتروش��یمی در استانی با ش��رايط خاص قرار
گرفته است ،اظهار داشت :امیدواریم اقداماتی
ی وجود
صورت گیرد تا مردم حالوت و شیرین 
این ش��رکت را بیش از پیش بچشند .وی با
تأکید بر اینکه باید به س��رعت راهحل خروج
از مش��کالت ،تأمین خوراک و ایجاد صنایع
پایین دستی در راستای تکمیل ارزش افزوده
تعیین شود ،تصریح کرد :منابع مالی مورد نیاز
پروژهها را می توان از طريق سیس��تم بانکی
کشور و از درون گروه(پترول) تأمین کرد.
نماینده س��تاد و هیئت مدیره گروه س��رمایه
گ��ذاری پت��رول ی��ادآور ش��د :بای��د صنایع
پتروش��یمی با کمترین ریس��ک و بیشترین
بازدهی از طریق شرکتهای دانشبنیان در
راس��تای افزایش ظرفیت تولید و ارزش گام
بردارند.
«علیرضان��ژاد» با اش��اره ب��ه اینکه نخبگان
صنع��ت اص��ل را بر تولی��د قرار دهن��د و از
حاش��یه به دور باش��ند تأکید ک��رد :ضرورت
دارد که صنعت پتروش��یمی در مس��یر جذب
س��رمایهگذاری بیش��تر قرار گیرد و فرهنگ
سرمایه گذاری در منطقه نهادینه شود.
وی خاطرنش��ان س��اخت :مدی��ران دولتی،
ذینفع��ان ،فع��االن اجتماعی و رس��انههای
منطقه حامی تولید ،سرمايهگذاری و صنعت
پتروشیمی باشند.
نماینده س��تاد و هیئت مدیره گروه س��رمایه
گ��ذاری پترول د ر پایان با بیان اینکه مدیران
جه��ادی در هر عرص��های ورود کرده موفق
ظاهر شدهاند تصریح کرد :مجموعه «پترول»
پشتیبان پتروشیمی ایالم است.
مدیرعامل ش��رکت پتروشیمی نیز در جریان
این بازدید و نشس��ت با بیان اینکه نگاه تیم
جدید مدیریتی به تولید و پتروش��یمی ایالم
مثبت ،راهبردی و قابل تقدیر است ،گفت :با
همت و حضور نیروهای با تجربه و متخصص
طی دو سال آتی ،آینده بسیار درخشانی پیش
روی پتروشیمی ایالم است.

شرکت عمران بهارس��تان جلسه قرارگاه
جهادی خدمت و کمیته تحول و پیشرفت
شهر بهارس��تان با حضور حجتاالسالم
والمسلمین موسوی رئیس قرارگاه خدمت
و کمیته تحول و پیشرفت شهرهای جدید

کش��ور و نماینده ی دکتر جعفری معاون
وزی��ر راه و شهرس��ازی ،کارشناس��ان و
مدیران شرکت عمران بهارستان ،اساتید،
نخبگان ،مقام آوران ،تشکل های جهادی
و گروه های مردم نهاد شهر بهارستان در

شرکت عمران بهارستان برگزار شد.
در این جلس��ه مس��ائل مربوط به فعالیت
های گروه های جهادی و س��ازمان های
مردم نه��اد م��ورد بحث و بررس��ی قرار
گرفت.

اخبار

 Firmwareبرده��ای کنترلی درایوهای
 ABBموفق به دریافت لوح سپاس شد.
 .۳افزایش راندمان تولید ورق های آلیاژی و
 APIموفق به دریافت لوح سپاس شد.
 .۴ارتقاء و بومی س��ازی سیستم اتوماسیون
ماش��ین برش ه��وا گاز (Oxycutting
 )Machineموفق به دریافت لوح سپاس
شد.

هفت تفاهمنام��ه و یک ق��رارداد به ارزش
س��ه میلیاد تومان بی��ن واحدهای صنعتی و
ش��رکتهای دانش بنی��ان در اولین رویداد
تبادل فناوری استان کرمانشاه روز چهارشنبه
در پارک و علم فناوری امضا شد.
در اولی��ن روی��داد تب��ادل فناوری اس��تان
کرمانش��اه که در برج پ��ارک علم و فناوری
برگزار ش��د؛ یک تفاه��م نامه همکاری بین
شرکت ش��هرک های صنعتی و پارک علم
فن��اوری به منظ��ور هم افزای��ی و حمایت
های بیش��تر از ش��رکت ه��ای دانش بنیان
اس��تان منعقد ش��د .همچنین در این رویداد
دفتر جدی��د کارگزاری «فن ب��ازار» منطقه
ای در راس��تای انسجام هماهنگی شناسایی
فناوری موردنیاز واحدهای صنعتی و عرضه
و تقاض��ای آن در منطقه در برج پارک علم
و فناوری اس��تان کرمانش��اه افتتاح شد .در
ادامه این رویداد مدیرعامل شرکت شهرک
های صنعتی استان کرمانشاه از بسیج تمام
دس��تگاه های اجرایی و امکانات اس��تان در
راس��تای حمایت از ش��رکت های فناوری و
دانش بنیان خبر داد و گفت :تمام امکانات و
زیر ساخت های فیزیکی و نرم افزاری مورد
نیاز ش��رکت های فناوری و دانش بنیان در
شهرک های صنعتی استان موجود است.
«بیژن کردس��تانی» با بیان اینکه در استان
کرمانش��اه  ۲ه��زار و  ۵۰۰هکت��ار زمین در
اختیار ش��رکت ش��هرک های صنعتی قرار
دارد ،اف��زود :اکن��ون  ۳۰س��وله  ۲۰۰متری
برای اس��تفاده شرکت های دانش بنیان که
بتوانند پروژه های علمی و فناوری خود را در
آن پیش ببرند ،آماده داریم که اگر متقاضیان
بخواهند در اختیار آنان قرار می دهیم.
صرفه جویی مردم در بخش خانگی
برق موجب تداوم تولید در صنایع
می گردد

همزم��ان ب��ا ش��روع هفته صرف��ه جویی ،
مدیران عامل ش��رکت های برق منطقه ای
سمنان و توزیع نیروی برق استان سمنان به
همراه مدیران دفتر روابط عمومی و حراست
و مسئول پایگاه های بسیج این دو شرکت
با نماینده ولی فقیه در اس��تان سمنان و امام
جمعه س��منان دیدار و گفتگو نمودند .حجه
االس�لام و المسلمین مطیعی  ،نماینده ولی
فقیه در استان و امام جمعه سمنان با قدردانی
از تالش مجموعه مدیران و کارکنان صنعت
برق استان اظهار داشت  :برق نعمت بزرگی
س��ت که تمامی لحظات زندگی مان به آن
مرتبط گردیده  ،لذا جهت تداوم این خدمت
ارزشمند باید فرهنگ صحیح مصرف کردن
را در خودم��ان نهادین��ه نمائیم.نماینده ولی
فقیه در استان س��منان با اشاره به تاکیدات
و توجه��ات رهب��ر معظم انق�لاب در تولید
داخل��ی گفت  :در برنامه ریزی مدیریت بار ،
به گونه ای عمل شود تا صنایع و کشاورزان
با کمترین مشکل جهت تولید محصول خود
مواجه ش��وند.وی استان س��منان را با وجود
بیشترین تابش آفتاب در طول سال و شرایط
اقلیمی و جغرافیایی مناس��ب  ،مستعد برای
س��رمایه گذاری در بخش انرژی خورشیدی
و بادی دانست و افزود  :فراهم نمودن زمینه
جذب سرمایه گذاران جهت ساخت نیروگاه
های خورشیدی و بادی می تواند بخشی از
کمبود تولید برق را جبران نماید.

