خبر
رئیسکلدادگستریاستانفارس اعالمکرد؛

محکومیتشهردارسابقصدرابه 6سالحبس

شیراز-توانایی-خبرنگاراقتصادسرآمد  :با صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید
نظراستانفارس،شهردارسابق صدرادریکیازپروندههایجرائمارتکابیمربوطبهدوران
تصدیمسئولیتبه 6سالحبستعزیریمحکومشد.
رئیس کل دادگستری استان فارس در این خصوص با بیان اینکه سایر متهمین این پرونده
پیش از این در مرحله بدوی در شعبه 101دادگاه کیفری 2شیراز به مجازات های متعدد و
حبس های طوالنی مدت محکوم شده بودند ،گفت :پس از تجدید نظر خواهی متهمین
پرونده در شعبه  13دادگاه تجدید نظر استان فارس پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و
دادنامه بدوی با اصالحاتی مورد تأیید قرار گرفت.
حجت االسالم و المسلمین سید کاظم موسوی همچنین با اشاره به اینکه جرائم صورت
گرفته در شــهرداری صدرا در قالب دو پرونده در دادگستری شیراز مورد رسیدگی قرار
گرفته گفت :در یکی از پرونده ها موضوع رشا و ارتشا و فسادهای مالی مطرح بود که این
پرونده پس از رسیدگی اولیه با اعتراض متهمین هم اکنون در دادگاه تجدید نظر در جریان
رسیدگیاست.
ویدرخصوصپروندهدیگراینمسئولسابقکهمنتهیبهصدوررأیقطعیشدهاستنیز
اظهار داشت :در این پرونده که جرائمی از جمله فراهم نمودن موجبات فساد مطرح است،
وی و سه متهم دیگر مطرح در پرونده به حبس محکوم شدند.
این مقام ارشد قضایی استان فارس با اشاره به اینکه متهم ردیف اول در این پرونده به 6سال
حبستعزیریمحکومشدهاستازمحکومیتمتهمردیفدوماینپروندهبهدومجازات4
سال حبس به لحاظ فراهم نمودن موجبات فساد و همچنین 14ماه حبس تعزیری به لحاظ
تهیهفیلموتصاویرمستهجنبهمنظورفسادخبرداد.
رئیس کل دادگستری استان فارس افزود :متهم ردیف سوم پرونده به 2سال و 6ماه حبس
تعزیری و متهم ردیف چهارم نیز به  14ماه حبس تعزیری در بخشی از پرونده و  2سال و
یک روز حبس تعزیری دیگر در خصوص جرائم مطرح در این پرونده محکوم شده است.

مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانخبرداد؛

توسعهونوسازیبیشاز ۱۰۰کیلومترخطوط
وشبکههایآبرسانیدر بوشهر
بوشهر-خبرنگاراقتصادسرآمد؛ مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر
با اشــاره به اجرای طرحهای آبرســانی با صرف اعتبار بالغ بر 1000میلیارد ریال
اظهارداشــت  :در راســتای خدمترســانی مطلوب به مشــترکین در سالجاری
1000میلیاردریال دراجرای طرح های آبرسانی استان سرمایه گذاری شده است که از
مجموع این اعتبارات 53درصد درحوزه شهری واز محل اعتبارات ملی واستانی ونیز
 36درصد درحوزه روستایی و ازمحل اعتبار حوزه استانی ،بند الف تبصره ،6مناطق
محروم سفرریاست جمهوری ومنابع داخلی وملی تاکنون تخصیص یافته است.
وی افزود  :هزینههای جاری از محل درآمدهای شــرکت و هزینههای توسعهای و
سرمایهای از محل اعتبارات عمرانی ملی و استانی تأمین میشود.
حمزهپور اجرای  60کیلومتر توسعه شبکه آبرسانی را مورد اشاره قرار داد و تصریح
کرد :هرساله طبق برنامه وباتوجه به توسعه شهرها وروستاها ودرنتیجه افزایش تقاضا
عملیات توسعه شبکه مستمرا انجام می گردد که امسال عالوه توسعه شبکه آبرسانی،
بیش از  45کیلومتر شبکههای فرسوده نیزنوسازی شده است.
وی ،از اجرای 20کیلومتر خط انتقال آب خبر داد و بیان کرد :در این راستا  7کیلومتر
خط انتقال آب نوسازی شده است.
وی تصریح کرد :امســال به منظور افزایش تولید وتامین آب شــرب مشترکین 37
حلقه چاه با اعتباری افزونبر 200میلیارد ریال حفر,کفشکنی و تجهیز شده است
که امیدواریم باحفراین چاه ها پاســخگوی نیاز روز افزون مشــترکین به این مایه
حیاتی باشیم.
حمزهپور گفت  :همچنین درجهت ارتقای خدمت رسانی آب آشامیدنی به مشترکین
 73ایستگاه پمپاژ آب استان بوشهربهسازی شد ه است.
وی گفت :به منظور توزیع عادالنه آب ،تعیین میزان دقیق آب آشــامیدنی آب این
روستاها و برای ساماندهی و پیشگیری و جمعآوری موارد هدررفت و مصارف
غیرمجاز آب ،در ورودی  50روستا کنتور نصب شده است.
وی با اشاره به توزیع آب ســیار به نقاط بحرانی خاطر نشــان کرد :امسال  6هزار
ســرویس آب تانکری با حجم  60هزار مترمکعب در نقاط بحرانی و کمآب استان
توزیع شده است.
وی با تاکید بر توجــه به مصرف بهینه آب و صرفهجویــی در همه عرصهها اظهار
داشــت :صرفه جویی در مصرف آب ،ضرورتی اجتنابناپذیر برای جلوگیری از
بحران محسوب میشود.
وی آب شرب را تنها برای مصرف خانوارها در شهرها و روستاها دانست و تاکید
کرد :وظیفه شــرکت آب و فاضالب تامین آب مورد نیاز مشترکان است و استفاده
آب شبکه در مزارع ،اراضی کشاورزی و خانه باغها ممنوع است و در این راستا قطع
آب باغویالها و انشــعابات غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان آب در اولویت
برنامهها قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اجرای پروژههای آبرسانی
در نقاط مختلف استان افزود :عالوه بر اجرای پروژههای آبشیرینکن با مشارکت
بخش خصوصی طرحهای مهمی امسال در نقاط شهری و روستایی اجرا شده است.

اولینجلسهستادهفتهمنابعطبیعی
وآبخیزداریادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداری
مازندرانبرگزارشد

ساری-درخشنده-خبرنگاراقتصادسرآمد  :دکتر اسحاق عطایی مدیرکل منابع طبیعی و
آبخیزداری مازندران -ساری و دبیر ستاد هفته منابع طبیعی و آبخیزداری ،گفت :با عنایت به
نامه ی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور و با توجه به
اهمیت منابع طبیعی تجدید شونده و ضرورت انعکاس این مواهب الهی در افکار عمومی
جامعه و به منظور بزرگداشت با شکوه هفته منابع طبیعی و آبخیزداری با رعایت شیوه نامه
هایبیماریکووید،19اولینجلسههماهنگیستادبرگزاریهفتهمنابعطبیعیوآبخیزداری
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری ،با حضور اعضای ستاد ،در محل سالن
جلسات این اداره کل برگزار گردید.
کامرانطالبیمسئولروابطعمومیوجانشیندبیرستادهفتهمنابعطبیعیوآبخیزداریاداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری ،ضمن خیرمقدم و تشکر از اعضای ستاد،
به تشریح دستورالعمل اجرایی و جدول روز شمار هفته پرداخت و بیان کرد :با هماهنگی
هایصورتگرفتهقبلی،مطابقبادستورالعملاجراییوساختارسازمانی،ستادهفتهمنابع
طبیعیراپیگیریکردهومقررگردید،ابالغاعضایستادازسویرئیسمحترمسازمانجهاد
کشاورزیاستانکهبهعنوانرئیسستادهفتهمنابعطبیعیمیباشد،صادرگردد.
طالبی در ادامه افزود :در خصوص پیام مشترک نماینده محترم ولی فقیه در استان و استاندار
محترم مازندران ،هماهنگی های الزم با دفتر استانداری صورت گرفته است.

بازارفروش 5میلیونی"ماهیقرمز"درکرمانشاه
کرمانشاه-کبودی-خبرنگاراقتصادسرآمد  :کارشناس شیالت اداره کل شیالت استان
کرمانشاه با اشاره به گرم شدن بازار خرید ماهی قرمز در ماه پایانی سال و در آستانه
نوروز ،گفت :برای سفره هفت سین مردم استان پنج میلیون قطعه ماهی قرمز تدارک
دیده شده است .ســعید بابایی ،با بیان اینکه مردم استان کرمانشاه ساالنه حدود پنج
میلیون قطعه ماهی برای سفره هفت سین خریداری میکنند ،گفت :اگرچه ممکن
است امسال به دلیل شرایط کرونایی اقبال مردم به خرید ماهی قرمز کمتر از سنوات
گذشته باشد ،اما بازهم برای تهیه پنج میلیون قطعه ماهی در استان برنامه ریزی شده
است .بابایی با بیان اینکه عمده ماهی گلی عرضه شده در بازار شب عید کرمانشاه از
طریق دیگر استانها تامین میشود ،افزود :ماهی گلی سفره هفت سین مردم این استان
از کاشان ،استان مرکزی و استان های شمالی کشور تامین میشود.
کارشناس شیالت اداره کل شیالت استان کرمانشاه با بیان اینکه ماهی قرمز(گلی)
از کپورماهیان و جزو ماهیان هرز است ،گفت :در استان کرمانشاه مرکز تکثیر ماهی
قرمز نداریم ،لذا بخش زیادی از ماهی قرمز به صورت دپوی الرو از یکی دو ماه قبل
از نوروز وارد استان شده و در استخرهای پرورش ماهی استان رشد می کنند و مابقی
هم پس از رشد کردن کافی وارد استان شده و عرضه میشوند .

زمین 777
زمین
ایران
ایران
زمین
ایران
مدیر عامل گاز گلستان خبر داد:
پیشرفت  10درصدی عملیات اجرایی فاز سوم خط تغذیه گازرسانی به روستاهای مرزی گنبد

گرگان-آذری-خبرنگاراقتصادسرآمد:مدیرعاملگازگلستانازپیشرفت 10درصدیعملیاتاجراییفازسومخطتغذیهگازرسانیبهروستاهایمرزیشهرستانگنبدخبرداد.
علی طالبی افزود :عملیات اجرایی فازسوم خط تغذیه گازرسانی به روستاهای مرزی شهرستان گنبد شروع شده که بالغ بر 397میلیارد ریال هزینه کاالیی و اجرایی داشته است.
طالبیتصریحکرد:لولهگذاریاینپروژهبا 33کیلومترازنوع 10اینچفوالدیبهمراهحدود 22کیلومترلولهگذاریازنوعپلیاتیلنمیباشدکهزیرساختالزمگازرسانیبهروستاهایدماغ،قیزلر،خیرخواجه
نجف،خیرخواجهعلیاوخیرخواجهسفلیرافراهممینماید.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان اظهارداشت :برای اجرای شبکه داخلی روستاهای مذکور با بیش از 30کیلومترلوله گذاری ازنوع پلی اتیلن نیز پیمانکار مربوطه انتخاب و عملیات اجرایی آن در مجموع با
هزینه ای بالغ 34میلیارد ریال آغاز گردیده و حدود 15درصد پیشرفت داشته است.
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حمایتازصادراتمحصوالتذوبآهناصفهان،اولویتملیاست

اصفهان -ســمیه کربالیی-خبرنگاراقتصادسرآمد  :عباس
مقتدایی نماینده مردم اصفهان و نایب رییس اول کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی با حضور در
ذوب آهن اصفهان ،ضمن بازدید از خط تولید و پروژه های این شرکت با
مسئولین ذوب آهن دیدار و گفتگو نمود .نماینده مردم اصفهان در مجلس
در حاشیه این بازدید گفت :دستاوردهای ذوب آهن نشان می دهد که
کارشناسان و مهندسان کشــور ما می توانند در سطح جهانی کارهای
بزرگی انجام دهند و این موفقیت ها بسیار امیدبخش و غرور آفرین است.
عباس مقتدایی با اشاره به تجهیزات مدرن موجود در کارگاه نورد650
ذوب آهن که تولید ریل انجام می دهد ،گفت :با این توانمندی به جمع
 5کشوری پیوستیم که از دانش فنی و فناوری الزم برای تولید انواع ریل
های استاندارد برخوردار هستند .وی بهره گیری از فناوری و تجهیزات

تولید ریل را که نیازمند برخورداری از چندین دانش در کنار هم است
کار دشوار و پیچیده ای دانست و گفت :جوانان این مرز و بوم بدون اتکاء
به بیگانه این دستاورد بزرگ را حاصل کردند و کام ً
ال مشهود است که
مدیران و برنامه ریزان ذوب آهن توانستند برای تولید ریل ،مجموعه ای
از فعالیت های مدیریتی را در باالترین سطح انجام دهند .رییس کمیته
دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :باید در سطح
ملی ،انواع حمایت ها را از صادرات محصوالت ذوب آهن اصفهان داشته
باشیم و باید با تمام توان مان کمک کنیم که در کشور ،این تولید ملی را به
سطح باالتری از ثروت آفرینی برسانیم .نایب رییس اول کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اســالمی افزود :این مجموعه
توانمند که با آرامش در حال فعالیت های بسیار مهم تولیدی است در بی
اثر نمودن و خنثی سازی تحریم ها کارهای پرشتابی را انجام داده است

سازهوسقفایستگاهمترو
وکیلالرعایاشیرازثبتملیشد

اخذسندتفکیکی 553هکتارزمین
درشهرکهایصنعتیمازندران
ساری-درخشنده-خبرنگاراقتصادسرآمد  :مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از
اخذ سند تفکیکی 553هکتاری و رشد 31درصدی در شهرکهای صنعتی استان در دولت تدبیر
و امید خبر داد.
سید مصطفی موسوی گفت :یکی از مهمترین دغدغه سرمایه گذاران در شهرک ها و نواحی
صنعتی،تعیینتکلیفاسنادتفکیکیبودهکهتاکنونبرای978هکتاراز اراضیشهرکهایصنعتی
استان،سندتفکیکیصادرشدهاست
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با اشاره به رشد 31درصدی اخذ سند تفکیکی
در دولت تدبیر و امید تصریح کرد :این شرکت با تمام ظرفیت خود بدنبال رفع موانع دریافت سند
تفکیکیتکبرگیزمینهایشهرکهاونواحیصنعتیاستتاباواگذاریآنبهواحدهایتولیدی،
نسبت به رفع بخشی از مشکالت فعاالن اقتصادی که نیاز به این اسناد دارند اقدام شود.
موسوی بیان داشت :قبل از دولت تدبیر و امید .برای  423هکتار از زمینهای شهرکها و نواحی
صنعتی استان سند تفکیکی صادر شــده بود که با توجه به پیگیری های بعمل آمده توانستیم
برای 553هکتار نیز سند تفکیکی زمین اخذ نمائیم که نسبت به مشابه قبل ،از رشد 31درصدی
برخوردار است.
ویبااشارهبهاینکهسندتفکیکیازمزیتهایفراوانیبرخورداراستخاطرنشانکرد:اعمالارزش
واقعیواحدهایتولیدیوصنعتی،افزایشقدرتسرمایهدرگردش،نقلوانتقالوجذبشریک
تجاری،اخذتسهیالت،ترهینمحلاجرایطرحووثیقهقراردادنسندمالکیتازمهمترینمزیت
هایبهرمندیسندتفکیکیاست.
مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیمازندرانادامهداد:واحدهایتولیدیکهموفقبهاخذپروانه
بهره برداری می شوند می توانند با مراجعه به دفتر شرکت ،نسبت به دریافت سند تفکیکی تک
برگیاقدامکنند.

و شاید در آینده مشخص شــود که این دانش و تکنولوژی که متکی بر
توانمندی داخلی است تا چه اندازه نقش مهمی در مقابله با تحریم داشته

شیراز-توانایی-خبرنگاراقتصادســرآمد  :بزرگتریــن
سازه فلزی موجی معلق متروهای ایران در ایستگاه مترو
وکیلالرعایاتوسطموسسهثبترکوردهایملیایرانبهثبت
ملی رسید .شهرداری شیراز این ایستگاه را در شهریور ماه
سالجاریافتتاحکرد.قطارفعالیتهایشهرداریدرجهت
تحقق عدالتمحوری وتوزیع خدمات در نقاط مختلف
شهریباساختایستگاهمترودربافتتاریخیفرهنگیو
محرومموسومبهمحورزندیهبهایستگاهوکیلالرعایارسید.
ایستگاهیکهبهگفتهآیتاهلللطفاهللدژکام«انسانوقتیدر
ایستگاه منتظر مترو هست حسی متفاوت به او دست می
دهد»وبهگفتهشهردارشیرازبامعماریچشمنوازبرگرفتهاز
دورهزندیهوسطحباالیکیفیتساخت،استانداردجدیدی
را به احداث ایستگاه های متروی کشور اضافه کرده است.
حال این سازه توسط رئیس موسسه ثبت رکوردهای ملی
ایرانبهثبتملیرسیدتاباشهرتبخشیوارزشافزاییبه
آنشاهدجذبگردشگرانبیشتریبهاینمحدودهتاریخی
که مجاور آن شاخصترین بناهای مربوط به دوران زندیه
شامل مجموعه وکیل و محور زندیه قرار گرفته باشیم .در
ابتدای این آیین رئیس کمیسیون هوشمندسازی شورای
اسالمی شهر شیراز گفت :پس از تجربه جهانی که از سال

خطلولهانتقالسوخت
تبریز -خوی -ارومیه افتتاح شد

 1990با گرمشدن کره زمین به انسان رسید ،پژوهشگران
ماموریت یافتند در خصوص تاثیرات گرما بر شهروندان
بررسی کنند تا ببینند چرا در برخی نقاط شهر این بحران
آسیبزااستودربرخیمناطقدیگرآسیبپذیریکمتری
دارد.لیالدودمانافزود:نکتهجالبتوجهبرایاندیشمندان
علوم اجتماعی این بود که نقاط مرفهترکه فردگرایی افراد
بیشتر بوده ،تابآوری کمتر و آسیبپذیری وآمار فوت
و مرگ و میر بیشتری نسبت به طبقات متوسط و پایینتر
داشتند و به همین جهت یک گپ در مقابل اندیشمندان
باز شد که به بررسی چرایی این امر بپردازند و در نهایت
با بررسی مسایل پنهان شهر به این نتیجه رسیدند که ایجاد
یک شهر ایمن و زیست پذیر زمانی ممکن است که ارتباط
طراحیشــهری با جامعه شناسی حفظ شــده و به لزوم
پیوستهای فرهنگی و اجتماعی برای هر عمارت و پروژه
توجه شود .آرش محمدی مدیرسابق پروژه ایستگاه وکیل
نیزدرادامهگفت:ایستگاهوکیلالرعایادهمینایستگاهخط
یک قطار شهری شیراز است که در چهارطبقه مجاور بازار
وکیل قرار دارد و طراحی آن از معماری دوره زندیه الهام
گرفته و جزو زیباترین و منحصر به فردترین ایستگاههای
مترویکشورمحسوبمیشود.

باحضورمدیرعاملفوالدمبارکهاصفهان؛

است .مقتدایی گفت :این بازدید میدانی نشان داد که تحرک بی نظیری
در مجموعه های تولیدی ذوب آهن اصفهان وجود دارد و باید خداقوت
گفت به این تالشگران و به مردم هم باید تبریک گفت که فرزندانشان در
عرصه صنعت بدون هیاهو اینگونه افتخار آفرینی می کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به نیاز ذوب آهن
اصفهان به مواد اولیه گفت :مجلس آمادگی هرگونه حمایت از صنایع مهم
کشور را دارد و می توانیم با ایجاد هماهنگی با دستگاه های مختلف در این
زمینه عمل کنیم .وی اظهار داشت :یکی از دغدغه های اصلی نمایندگان
مجلس ،افزایش تولید ملی است بنابراین تالش می کنیم در یک فضای
منطقی و مبتنی بر رفع نیازهای جامعه ،شرایطی ایجاد کنیم که تولید کننده
و مصرف کننده هر دو منتفع شوند .در این راستا حفظ تولید و حمایت
از مصرف کننده با هم انجام می شود و یک سویه نگری نخواهیم داشت.

ارومیه -خبرنگاراقتصادســرآمد :
مدیرعامــل شــرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی ایــران گفت:
خط لوله انتقال ســوخت تبریز-
خوی  -ارومیه با هدف جابجایی
فرآوردههای نفتی شمالغرب کشور
به بهره برداری رسید.
کرامتویسکرمیدرحاشیهافتتاح
این طرح نفتی در گفــت و گو با
خبرنگار ایرنا با اشاره به جزئیات این خط لوله ،اظهار داشت :خط لوله تبریز -خوی  -ارومیه
شاملاحداثیکرشتهخطلوله 14اینچ،طول 220کیلومترویکرشتهخطلولهانشعابیاز
خویبهسلماسبهطول 36کیلومتراست.
ویبابیاناینکهاینخطانتقالشاملیکاتصال 16کیلومتریبینپایانهجدیدبهپایانهقدیمنیز
میشود،افزود:احداثتاسیساتمربوطهشاملتغییراتتلمبهخانهدرتبریزوپایانهارومیهنیز
بخشی از این طرح است .مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه
عملیات اجرایی این خط لوله از سال 1392آغاز شده است ،افزود :برای اتمام این خط انتقال
بیش از یک هزار و  500میلیارد ریال و جدا از آن  14میلیون یورو نیز هزینه ارزی انجام شده
است .کرمیبا تاکید بر اینکه سرمایه این خط انتقال از منابع داخلی تامین شده است ،گفت :در
مجموع ظرفیت انتقال این خط بیش از 60هزار بشکه در روز است.
این پروژه به صورت PCدر شرایطی به یک پیمانکار داخلی (رامپکو) واگذار شد که بخش
( Eمهندسی)آنازقبلتوسطشرکتملیمهندسیساختماننفتایرانانجامشدهاست.

ساختمانخیریهفرهنگی-تربیتیامیرالمومنینشهرمبارکهبهبهرهبرداریرسید
اصفهان-سمیهکربالیی-خبرنگاراقتصادسرآمد؛نمایندهمردمشهرستانمبارکهگفت:همت
بلند شرکت فوالد مبارکه را برای بازسازی خیریه فرهنگی تربیتی امیرالمومنین شهر مبارکه
ارجمینهیم
با حضور نماینده مردم شهرستان مبارکه و مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه و هیئت همراه  ،ساختمان
بازسازیشدهخیریهفرهنگیتربیتیامیرالمومنینشهرمبارکهبهبهرهبرداریرسید.
پروینصالحینمایندهمردمشهرستانمبارکه بابیاناینکهتمامامیدمانایناستکهنوجواناناینجامعه
دریکمحیطفرهنگیرشدونمونمایند،گفت:همتبلندشرکتفوالدمبارکهوگروهتوکافوالدرابرای
بازسازیاینمجموعهارجمینهیمو ازکلیهخدماتیکهدرراستایحمایتازاقشارضعیفومحرومدر
منطقهتوسطصنایعبویژهفوالدمبارکهانجاممیشودقدردانیمیکنم.
ویافزود:هماکنونشاهدیکمجموعهشکیلودرخورشانافرادیکهاینجاتحتسرپرستیقرارگرفته
اند هستیم و من در این بازدید بسیار خوشحالم و به وجد آمده ام چرا که ساختمان از آن حالت فرسوده و
قدیمی خارج شده و به مجموعه ای زیبا برای زندگی این عزیزان تبدیل شده است.

صالحی خاطر نشان کرد  :انشا اهلل با تحکیم خانواده ها در آینده شاهد ساخت این مراکز نباشیم ومراکز

مدیرمخابراتمنطقهاصفهان:
توسعهزیرساختهایمخابراتیشهرستانشهرضادردستاقداماست
اصفهان -سمیه کربالیی-خبرنگاراقتصادسرآمد ؛مدیر
مخابرات منطقه اصفهان در دیدار با مسئولین شهرستان
شهرضابااعالماینمطلبگفت:تاکنونبههمتمخابرات

منطقه اصفهان طرح های توسعه ای بسیاری در مناطق این
شهرستان با محوریت شبکه ثابت و سیار عملیاتی شده و
این روند ادامه خواهد داشــت .به گزارش روابط عمومی

مخابرات منطقه اصفهان،اسماعیل قربانی در این دیدار که با
حضورناصراسدیفرماندار،حبیبقاسمیشهرداروناصر
عمرانپور رئیس مخابرات شهرضا و همچنین سید علی
مرتضوی شهردار منظریه در ستاد مخابرات منطقه اصفهان
برگزار شد؛توسعه زیرساختهای مخابراتی در شهرستان ها
رامستلزمهمکاریهمهجانبهنهادهایحاکمیتیباالخص

استاندار خبرداد؛

بهره برداری از2ورزشگاه در لرستان تا پایان دولت تدبیر و امید
خرم آباد -رضا حبیبی-خبرنگاراقتصادسرآمد  :استاندار لرستان گفت:
ورزشگاه 15هزار نفری خرمآباد و 10هزار نفری بروجرد تا پایان دولت
تدبیرو امید در این استان به بهرهبرداری میرسند.
سیدموســی خادمی در گفت و گو با خبرنگاران و در تشریح بخشی
از اقدامات دولت تدبیر و امید در لرســتان اظهار داشت :در سفر اخیر
دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به لرستان 30میلیارد تومان
به ورزشــگاه  15هزار نفری خرمآباد و  20میلیارد تومان اعتبار جدید
به ورزشــگاه  10هزار نفری بروجرد اختصاص یافت تا تکمیل این
ورزشگاههاپایانفعالیتدولتانجامشود.ویافزود:یکیازپروژههای
مهم عمرانی استان در حوزه ورزش مجموعه دهکده المپیک خرم آباد
است که بخشی از آن را سالن منحصر به فرد دوومیدانی بزرگترین سالن
سرپوشیده غرب کشور تشکیل داده است .وی گفت :این سالن ورزشی
که با حضور وزیر ورزش افتتاح و در اختیار ورزشکاران قرار گرفت
 10هزارمترمربعزیربناداردکهباهمتدولتتدبیروامیدتکمیلشد.
ویادامهداد:اینسالندارایپیستاصلیوتمرینیتارتارن،اسکوربورد
 ،بخش بدنسازی ،اداری و خدماتی اســت و ظرفیت یکهزار و 500

تماشاگر را دارد.
استاندارلرستانهمچنینگفت:درحوزهورزشازمحل 27صدمارزش
افزوده تعداد زیادی از زمین های ورزشــی با چمن های مصنوعی در
سطوح مختلف در شهرستان ها و بخش های لرستان در دولت تدبیر و
امید افتتاح شد که سرانه ورزشی استان را افزایش داد.
خادمیاظهارکرد:همچنینپیستاسکیشهرستانالیگودرزکهعملیات
اجرایی آن در سال  97آغاز شده بود در سال  98به اتمام رسید و در دهه
فجر امسال مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
وی اضافه کرد :بیش از 6میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه هزینه شده
استو پیستاسکیشهرستانالیگودرزیکیازپروژههایمهملرستان
محسوبمیشود.
پیست بین المللی اسکی تمندر در  45کیلومتری شهرستان الیگودرز
دارایامکاناتینظیرتلهکابینوتلاسکیبشقابیاست.
ارتفاع این پیست  2هزار و  530تا ســه هزار و  330متر از سطح دریا و
بهترین زمان اســکی روی برف در آن از اوایل آذر تا اواخر فروردین
ماه است.

فرهنگیراتجهیزکنیم.حمیدرضاعظیمیانمدیرعاملشرکتفوالدمبارکهنیزدراینمراسم بابیاناینکه
فوالد مبارکه به خود می بالد که توانسته چنین کمکهایی انجام دهد ،افزود  :بسیار خوشحالم این توفیق در
راستای مسئولیت اجتماعی نصیب فوالد مبارکه شده و اگر مواردی از این دست در شهرستان باشد نباید
به آن بی توجه باشیم .مدیر عامل خیریه فرهنگی تربیتی حضرت امیر المومنین مبارکه ضمن قدردانی از
تالشهایصورتگرفتهدراینزمینهگفت:
این خیریه در سال 1378به پیشنهاد سازمان بهزیستی و با مشارکت گروه توکا فوالد راه اندازی شد و طی
این مدت 200دختر بی سرپرست یا بد سرپرست بهزیستی تحویل این مرکز شده و با هدف پرورش ،
تربیت و تحصیل در اینجا نگهداری و سپس به زندگی عادی خود در جامعه ادامه می دهند.
پروین صابری گفت :در این راستا تا کنون  80نفر از این دختران راهی خانه بخت شده اند و ما بقی یا به
آغوش خانواده برگشته و یا تحصیالت دانشگاهی را ادامه داده اند.
ویافزود:برایبازسازیوتجهیز اینمجموعهشرکتفوالدمبارکهوگروهتوکافوالدجمعا 850میلیون
تومان کمک کرده اند .

شهرداری ها دانســت و اظهار کرد  :همکاری دو جانبه
شــهرداریها با مخابرات به منظور توسعه ارتباطات در
مناطق شهری و روستایی امری ضروری است و از آنجا
که انجام پروژه های فنی در شبکه ثابت و سیار ،الزمه ارائه
ارتباطات مستمر و پایدار به شهروندان است ،لذا مساعدت
شهرداری ها و اعضای شورای شهر در تسهیل امور جهت

انجام این طرح ها موضوعی اجتناب ناپذیر است .وی افزود
:باتوجهبهتاثیرتوسعهزیرساختهایارتباطیدرگسترش
خدمات الکترونیکی بر بستر پیشران فناوری اطالعات به
عنوانزیرساختاصلیتوسعهدرسایرزمینهها،جلوگیری
ازاجرایطرحهایتوسعهمخابراتیباعثایجادمشکلدر
روند زندگی مردم خواهد شد.

باتاییدمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری:

صنعتسنگشکنپیامبهجمعشرکتهایدانشبنیانپیوست
علیرضا کیایی خبرنگار اقتصاد سرآمد؛ به موجب تاییدیه معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت صنعت سنگ شکن پیام
موفق به دریافت مجوز دانش بنیان در کشور شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا ،شرکت صنعت سنگ
شــکن با مدیریت مهندس پیام هاشمی از مجموعه شرکتهای
فعال در حوزه سازنده ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته معدنی
در ارزیابیهای صورت گرفته از معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری موفق به دریافت مجوز و نشان دانشبنیان شد.
این نشان براســاس ســه محصول از ســوی کارگروه ارزیابی
شرکتهای دانش بنیان به شرکت صنعت سنگ شکن پیام اعطا
شده است.
شرکت صنعت سنگ شکن پیام همانگونه که از نامش پیداست
فعالیت خود را از ســال  1380در زمینه تولید دستگاه های سنگ
شکن و سایر تجهیزات مورد استفاده در خطوط خردایش معادن
آغاز کرد .شرکت صنعت سنگ شکن با در اختیار داشتن نیروهای
ماهر و متخصص در بخشهای طراحی و مهندسی ،تولید ،کنترل

کیفیت و بازرگانی توانسته پاســخگوی نیاز های فراوان معادن
کشور در قسمت خردایش و دانه بندی باشد.
محصوالت تولیدی این شرکت مطابق با آخرین استانداردهای
بین المللی طراحی و تولید می شوند .کلیه محصوالت این شرکت
طرح سوداال آربرا می باشند.
گفتنی است ،این شرکت در فضایی به مساحت  19000متر مربع با
اتکا بر دانش فنی نیروهای متخصص خود در بخش های مختلف
توانسته محصوالت تولیدی خود را به نقاط مختلف جهان مانند
امارات متحده عربی ،کامرون ،ســاحل عاج ،گینه ،افغانســتان،
ترکمنستان ،ســوریه ،آنگوال ،لیبریا ،ماالبو ،لبنان ،اوگاندا ،کنگو
کینشاســا ،کنگو برازاویل  ،آذربایجان ،نیجریه ،عراق و  -صادر
نماید.
همچنین ماشین آالت تولیدی این شــرکت در بسیاری از معادن
معتبر داخلی نصب و راه اندازی شــده اند و در تالش است تا با
طراحی مدلهای جدیدی از انواع سنگ شکن های فکی ،مخروطی،
فیدر و  -راندمان تولید را در معادن کشور بهبود بخشد .

