زمین 777
زمین
ایران
ایران
زمین
ایران

اخبار
مدیرکلتأمیناجتماعیاستانآذربایجانشرقیتاکیدکرد؛

ضرورتمسئولیتپذیریوپاسخگویی
در راستای رفع مشکالت مردم

پیام تبریک مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی به مناسبت روز صنعت و معدن

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-دکترحسینفتحیمدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستانآذربایجانشرقیطیپیامیروزصنعتومعدنرابهتمامفعاالناینحوزهدراستانتبریکگفت.
درمتن پیام دکتر فتحی آمده است:دهم تیرماه ،براساس مصوبه شورای عالیانقالب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است.اختصاص این روز فرصت مناسبی است که به مهم ترین موتور محرکه
اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود چرا که این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه نقش بسزایی دارد .روز ملی صنعت و معدن را که
روزتجدیدعهدوپیماندولتوملتباجهادگرانعرصهصنعتومعدناستبههمهتالشگران،کارآفرینان،مدیرانوکارکناناینعرصهدراستانتبریکعرضنمودهوازتالشستودنیمردانوزنانیکهدر
سنگرجهاد اقتصادي استوارانه ،عزت و اقتدار ایران اسالمی را سرلوحه امور خویش قرار داده اند و چرخهای موتور پیشرفت کشور را به حرکت درآورده تقدیر و تشکر میکنم .روز صنعت و معدن زمانی است
تاضمنارجنهادنبهتالشهايبيوقفهوخستگيناپذیرتالشگراناینعرصه،مسیرخویشراباتأسیازسیاستهایدولتتدبیروامیدبرایکسبجایگاهنخستوپیشگامیدرتحوالتشتابندههموارکنیم
و با استعانت از خداوند قادر متعال ،آغازگر فصل نویني باشیم که اعتالي ایران اسالمي و شکوفایي اقتصاد و تجارت از ثمرات شیرین آن باشد.

مدیرکل صنعت معدن وتجارت استان بوشهر:

مهمترین رویکرد بخش صنعت احیا وبازسازی واحدهای راکداست
تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادســرآمد-یونس دبــاغ صادقیپور ،مدیرکل
تامیناجتماعی استان ،در ابتدای این جلسه با تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع) و
قدردانی از اقدامات یکسال اخیر سازمان ،برگزاری جلسه حضوری شورای اداری بعد
از فاصله بیش از دو سال ،با کنترل شیوع کرونا را فرصتی مغتنم برای تبادل آرا و نظرات
تخصصی و کارشناسی دانسته و اذعان داشت ،با استفاده از خرد جمعی شاهد ارتقای
کمی و کیفی خدمات در چارچوب قوانین و مقررات خواهیم بود.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان آذربایجانشرقی ،بیان مشکالت و ایرادات را مقدمه ای
برای اصالح و بهبود امور دانسته و با اشــاره ای به حدیثی از امام جواد (ع) انصاف در
برخورد با مردم ،همدردی با مشکالت و همدمی با معنویات را الزمه خدمت رسانی
مطلوب و تکریم مخاطبین و شرکای اجتماعی عنوان داشته و خاطر نشان کرد ارتقای
رتبه و جایگاه اداره کل تامیناجتماعی استان در بین دستگاههای اجرایی استان و ادارات
سازمان ،نیازمند همراهی و همگامی همکاران بوده و بایستی همکاران در تمامی سطوح
است ضمن آگاهی از برنامه های تحولی و عملیاتی سازمان در جهت تحقق اهداف
نقش آفرین باشند.
یونس دباغ صادقیپور با اشاره به در پیش بودن هفته تأمین اجتماعی ( 2۰تا  2۶تیرماه)
این ایام را فرصتی مغتنم برای توسعه گفتمان و فرهنگ بیمه و تامین اجتماعی دانسته
و تصریح کرد انتظار می رود ،با بهره مندی از ظرفیت رسانه های محلی و هم گرایی با
شرکای اجتماعی ،نسبت به انعکاس عملکرد و برنامه های سازمان اقدام نمایند.
وی با تأکید بر لزوم عملکرد فعال کمیتههای تحول ،خواســتار تشــکیل جلســات
هماندیشــی مدون و پایش عملکرد شــده و افزود در تمامی امور ،رفتار حرفهای و
تخصصی بایستی سرلوحه امر قرار گیرد.
مدیرکل تامیناجتماعی استان ،در بخش دیگری از سخنان خود ،با اشاره به سیاستهای
ابالغی نظام تامیناجتماعی از جانب مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مسئولیت پذیری
و پاسخگویی متناسب با مســئولیت را مورد توجه قرار داده و عنوان داشت فرصت
خدمت در سازمان مردم نهادی چون سازمان تامیناجتماعی ،برای رفع مشکالت مردم
و کاهش دغدغههای اقتصادی و اجتماعی آنان ،فرصتی بزرگ و نعمتی الهی است.
دباغ صادقیپور ،کنترل هوشــمندانه مصارف همگام با تأمین منابع را الزمه پایداری
سازمان عنوان داشته و خاطرنشان کرد ،نظارت بر صحت و سالمت خدمات ارائه شده
و کاهش تعهدات منغیرحق مطالبه جدی ذینفعان است که اهتمام جدی همکاران را
میطلبد

مدیرعامل این شرکت استان البرز

بازرسیفنی،بالحمایتیسازمانبرایتولیدمستمراست

بوشهر  -سهیال کرمپورنیا،خبرنگاراقتصادسرآمد-
مدیرکل صنعت معدن وتجارت استان بوشهر گفت
 :رویکردهای وزارت صمت از آغاز دولت ســیزدهم
متفاوت و موضوع شــفاف ســازی از مرحله تولید تا
مصرف در اولویت قرار گرفته است.
مهدی صفوی درجمع خبرنگاران بــا اعالم این خبر
افزود:تمامیفعالیتهایتولیدی،توزیعوعرضهبمنظور
شفاف سازی ،تحت سامانه جامع تجارت الکترونیک
قرارگرفتهاند
وی احیــا و بازســازی واحدهای راکــد را مهمترین
رویکردبخش صنعت عنوان کــرد وافزود:باتوجه به
سرمایه گزاری ها و تامین زیر ساخت های مورد نیاز،
برگشت این واحدها به چرخه تولید ضرورت دارد و ما
نیز بر روی این موضوع تمرکز کرده تا با استفاده از ابزارها
وظرفیتهایموجودبهفعالسازیآنهاکمککنیم.
 .صفوی ،تامین مواد اولیه و ماشین آالت را یکی از موارد
پراهمیتدربخشواحدهایصنعتیعنوانکردوگفت:
بیشتر مواد اولیه واحدهای صنعتی ما از طریق بورس
عرضه می شود و فرآیند تامین ماشین آالت صنعتی نیز
تسهیلخواهدشد.
وی اضافه کرد :یکی دیگر از مــوارد مهم و موثر برای
واحدهایصنعتیتامیننقدینگیاستکهدرایجادبنگاه

ها و تدوام فعالیت ها آنها تاثیر گذار خواهد بود.
صفوی با بیان اینکه تمرکز صادرات کشــور بر روی
کشورهای همسایه اســت ،افزود :با وجود بازارهای
بزرگ کشــور های همســایه ،امکان صادرات استان
بوشهر نیز فراهم شده و ما نیز تحت تاثیر این سیاست

بر روی کشورهای حوزه خلیج فارس بویزه کشور قطر
تمرکزکردهایم.
وی به میزبانی کشــور قطر از جام جهانی اشاره کرد و
گفت :درحال حاظر قطر برای توسعه زیرساختها به
محصوالتصادراتیاستانبوشهرنیازمنداستوگزینه

مناسبی برای صادراتمحسوب می شود.
صفوی به مشارکت اتاقهای بازرگانی ،تعاون و اصناف
در استان تاکید کرد و گفت :تاکنون برای کمک به اقتصاد
کشور سعی کردیم از ظرفیت های محلی چون تعاونی
ملوانیومرزنشیناناستفادهکنیم.
مدیرکل ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان
بوشهرعنوان کرد :تعاونی مرزنشینان در استان بوشهر 8
سال فعالیت نداشت که با دستور و حمایت استاندار،
مشکالت آنها برطرف و درحال حاظر سود آور بوده و در
راستای واردات کاالهای اساسی به استان کمک می کنند.
وی با بیان اینکه کاالهای ته لنجی در حال نظام مند شدن
است ،افزود :درخصوص کاالهای ته لنجی ،هماهنگی
الزم با گمرکهای استان انجام گرفته تا بتواند در مسیر
توسعهوتقویتتولیداستانبوشهربهماکمککند.
صفوی تصریح کرد :با وارد نشدن کاالهای مصرفی و در
دستور کار قرار گرفتن واردات کاالهای واسطهای می
توانبهاشتغالاستانبوشهرکمککرد.
وی درخصوص صدور جواز تاسیس در استان عنوان
کرد :تاکنون  578فقره جواز تاسیس به ارزش سرمایه
گزاری 28هزارمیلیاردتوماندراستانصادر شدهومیزان
پیشبینیاشتغالآنها 17هزارنفراست.
صفوی ادامه داد :تاکنون  589واحد در اســتان بوشهر

 ۳۰طرح عمرانی و ورزشی در لرستان فعال است
خرم آباد -رضا حبیبی،خبرنگاراقتصادســرآمد
سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان لرستان گفت: ۳۰پروژه عمرانی  -ورزشی فعال می باشد و با تکمیل آن
هشتسانتیمتربهسرانهورزشیاستاناضافهمیشود.
به گــزارش از روابط عمومــی اداره ورزش و جوانان
لرستان سید آرش قیاســیان در نشست کمیته ورزش
کنگره ۶هزار و 5۴۴شهید استان اظهار کرد :امنیت امروز
ما حاصل فداکاری و شهدا است و کنگره ملی شهدای
استان به عنوان یادمان و معرفی بهترین ارزش ها به مردم
برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد :در سنوات گذشــته و با همکاری ستاد
برگزاری کنگره شهدا ،سپاه و بسیج ورزشکاران استان

اقدامــات خوبی صورت گرفته و تــالش های حوزه
ورزش برای برگزاری کنگره شهدای استان باید مستند
سازی شود .وی با اشاره به برگزاری چهار رویداد مهم در
راستای برنامه های کنگره شهدای استان ادامه داد :چهار
هیات جودو ،بدنسازی ،کاراته و شنا برنامه های متفاوتی
را در لرستان اجرا خواهند کرد.
قیاسیان با اشاره به سفر اخیر روسا و مسوولین فدراسیون
های ورزشی به استان و دیدار با استاندار لرستان گفت:
با حمایت نصیرزاده رییس فدراســیون بدنسازی یک
رویداد بین المللی در استان به نام کنگره شهدا برگزار می
شود ،همچنین هیات جودو استان و فدراسیون جودو
نیز به دنبال میزبانی با حضور چند تیم از کشــورهای

همسایههستند.
وی همچنین بر احداث موزه شهدای ورزشکار لرستان
باکمکشهرداریتاکیدکرد.
سرپرست ورزش و جوانان لرستان افزود 18۴:میلیارد
تومان اعتبار برای حوزه عمران ورزش استان جذب
شد و اکنون  ۳۰پروژه عمرانی-ورزشی فعال می باشد
و با تکمیل آن هشت سانتیمتر به سرانه ورزشی استان
اضافه می شود .قیاسیان با بیان اینکه بخشی از این پروژه
های عمرانی ورزشی در هفته دولت امسال افتتاح می
شود گفت :این پروژه ها نیاز به نامگذاری دارند که با
همکاری ستاد برگزاری کنگره شــهدای استان به نام
شهدایگرانقدرنامگذاریخواهندشد

کرج-معصومه عینی ،خبرنگاراقتصادسرآمد -
بازرسی فنی کارآمد در کنار بهره برداری صحیح و تعمیرات به موقع و پشتیبانی مناسب
سایر واحدها ،تولید ایمن و پایدار را تضمین میکند
سید رضا غفاریان مدیرعامل این شرکت در جلسه با رییس بازرسی فنی شرکت ملی
گاز ایران که در مورخ یکم تیرماه  1۴۰1در ســالن جلسات این شرکت برگزار شد ،
ضمن تقدیر و تشکر از حضور بازرسان فنی شــرکت ملی گاز ایران گفت  :بازرسی
فنی یک چاقوی دولبه است هم می تواند کارگشا باشد هم می تواند باعث مشکل و
آسیب رساندن باشد  .بازرسی فنی یک قاضی بسیار مهم است که از اهمیت بسیار باال
و کلیدی برخوردار می باشد که یکی از با اهمیت ترین مسائل یک شرکت می باشد .
غفاریان در ادامه عنوان کرد  :با همفکری و هم قسم شدن بین تمامی همکاران شرکت
گاز استان البرز نسبت به شعار سال این مجموعه که سالی به یاد ماندنی در گازرسانی
جهادی به روســتاها می باشــد ،تمام تالش و ســعی خود را خواهیم کرد تا در امر
گازرسانی تمامی روستاهای این اســتان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند و هم
چنین استان البرز را به استان سبز در گازرسانی تبدیل کنیم .
رییس بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران گفت :بازرســی فنی کارآمد در کنار بهره
برداری صحیح و تعمیرات به موقع و پشــتیبانی مناسب سایر واحدها ،تولید ایمن و
پایدار را تضمین میکند
ابوالفضل وروانی فراهانی با بیان اینکه بازرسی فنی بال حمایتی سازمان برای تولید
مستمر است ،افزود :دیدگاه بازرسی فنی به مسائل و مشکالت مجموعههای صنعت
گاز از منظر حفظ سالمت تجهیزات و تاسیســات و تالش در راستای افزایش طول
عمر آنها است
فراهانی افزود  :بازرسی فنی به عنوان چشم بیدار سازمان با اعمال بازرسی در مراحل
خرید کاال و ساخت تجهیزات و در زمان نصب حضوری فعال دارد و به همین دلیل
احتمال به کارگیری و استفاده از تجهیزات و کاالی غیراستاندارد به حداقل میرسد
رییس بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران تالشهای کارکنان شرکت گاز استان البرز
را قابل ستایش خواند و گفت  :استان البرز یکی از چهار کالن شهر کشور به عنوان یک
قطب صنعتی تاثیر بسزایی در اقتصاد و شکوفایی کشور دارد که انتظار میرود مسیر رو
به رشد خود را با همین روند طی کند .
سید رضا غفاریان مدیر عامل شرکت گاز اســتان البرز گفت  :واحدهای نظارتی این
شرکت همچون ادارات بازرسی فنی و ایمنی ،بهداشت و محیط زیست از بازوهای
اصلی و تاثیرگذار مدیریت بوده که سالمت و ایمنی کارکنان و تجهیزات را تضمین
میکنند

آغازبکارفیبررسانیمسیرتپهنورالشهداءشهرستانگرگان
گرگان-آذری،خبرنگاراقتصادسرآمد-طرح فیبررسانی به تپه نورالشهداء گرگان  ،آغاز
شد .مهندس بهرام عیدی ضمن اعالم این خبر افزود :طرح فیبر رسانی به تپه نورالشهداء
شهرستانگرگانباهدفواگذاریفیبرنوریوتامینارتباطپایدارمخابراتیادارهحفظآثار
و ارزشها و موزه دفاع مقدس  ،در آن منطقه شروع بکارکرده است  .وی امکان واگذاری
حداکثر پهنای باند بر روی زیرساخت ایجاد شده را از مزایای این طرح دانست و گفت
:سرویسهای مخابراتی با کیفیت و سرعت باال از جمله خدماتی است که برروی این بستر
قابل دریافت است و پس از پایان پروژه  ،اجرای مراسمات مختلف همچون یادواره شهدا یا
مراسمات دیگر ملی و مذهبی در تپه نورالشهداءشهرستان گرگان با بهره مندی از ارتباطات
مخابراتی ایجاد شده با کیفیت بسیار زیاد قابل اجرا خواهد بود  .معاونت شبکه مخابرات
منطقه گلستان در پایان گفت  :در تالش هستیم در راستای بهینه سازی ارتباطات روستای
زیارتومحدودهناهارخوران،اجرای ادامهمسیرحدفاصلسهراهیتپهنورالشهداءتابعدا
از میدان ناهارخوران در همین طرح گنجانده شده و امکان واگذاری پهنای باند به متقاضیان
مسیرفراهمشود

همدان -فتانــه ازانی،خبرنگاراقتصادســرآمد-
مدیرعامل شهرک صنعتی بهاران استان همدان تحقق
جهش تولید را اولویت اصلی امسال این شهرک عنوان
کرد وگفت :واحدهای تولیدی مستقر در فاز یک شهرک
صنعتی بهاران زمینه اشــتغال هزار و  8۰۰نفر را فراهم
کرده است.
روزگذشتهبهمناسبتدههتولیدوتجارتتوسطشرکت
شهرکهای صنعتی در قالب تور صنعتی راهیان پیشرفت
همراه با جمعی از اصحاب رسانه به بازدید از سه شرکت
در شهرک بهاران همدان پرداخت.
*یکهزارسرویس تفلون تولید روزانه
مدیرعامل شرکت سامانگستر در این بازدید با بیان اینکه
شرکت ما در تولید ظروف تفلون مشغول به کار است،
گفت:ظرفیتبهمیرسدومادهاصلیتولیدمحصوالتاز

ورق گرد آلومینیوم است.
خشایار هراتی با اشاره به شمش آلومینیوم ،اذعان کرد:
این شمش با خلوص  99و  7۰درصد است که تبدیل به
ظروفتفلونمیشود.
وی درخصوص مراحل تولید ظروف تفلون بیان کرد:
در ابتدا ورق گرد آلومینیوم را با ضخامت مورد نیاز تهیه
میکنیم و به محصول بعد عبور از قســمت برش ،آستر
و رویه پاشیده میشود و سپس به داخل کوره میرود.
هراتیبیانکرد:بعدعبورازمرحلهتنور،محصولبهمرحله
رنگزنی ،خطزنی و دستهزنی میرود.
وی با بیان اینکه در این خط تولیدی 7۰نفر مشغول به کار
هستند ،گفت :تولیدات شرکت سامانگستر صرف ًا جهت
صادرات بوده و تنها  1۰درصــد از تولیدات برای داخل
کشور است .مدیرعامل شرکت سامانگستر با بیان اینکه

سرپرست شرکت گاز استان :

 ۳۸پروژه گازرسانی استان کرمانشاه
در دست اجرا است

کرمانشاه -کبودی،خبرنگاراقتصادسرآمد -سرپرست شرکت
گاز استان کرمانشاه با بیان اینکه در تالش هستیم تا پایان سال آینده
کرمانشاه ،استان سبز کشور شود ،گفت :هم اکنون  ۳8پروژه فعال
گاز رسانی با اعتبار  ۶5۰میلیارد تومان در استان در دست اجرا است.
«ناصر حسینی» در بازدید از پروژه های گازرسانی شهرستان پاوه
افزود :در حال حاضر  99.5درصد خانوارهای شهری با گازرسانی
به  ۳۰شهر و 85درصد خانوارهای روستایی با گازرسانی به هزار و
 81۰روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار است،
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه شهرســتان پاوه  5۶روستا
داری سکونت وجود دارد گفت ۴2 :روستای از این تعداد به دلیل
کوهستانی بودن قابل گاز رسانی است که تاکنون به  2۴روستای گاز
رسانی شده است و  11روستا دیگر نیز تا پایان سالجاری از نعمت
گاز برخوردار می شوند.
حسینی با بیان اینکه گاز رسانی به هفت روستا باقیمانده دیگر نیز در
مرحله مطالعه و طراحی است؛ از فعالیت پنج پیمانکار فعال با اعتبار
 ۴5میلیارد تومان در شهرستان پاوه خبر داد.
وی همچنین اضافه کرد :از این  ۴2روستای که قابلیت گازرسانی
دارد؛  ۳7روستای آن باالی  2۰خانوار است که در حال حاضر گاز
رسانی به  11روستا در دست اجرا است.
حســینی اظهار کرد :در اجرای شــبکه ها و خطوط گاز رســانی
باحساسیت باال تمامی استاندارهای شرکت ملی گاز ایران رعایت
می شود ،ضمن اطمینان از سالمتی شبکه ها؛ هرساله نیز درتمامی
شبکه های گاز رسانی استان توسط تیم های بازرسی عملیات نشت
یابی صورت می گیرد.

اردوگاه ماده  ۱۶مردان البرز
تجهیز میشود

کرج-معصومه عینی،خبرنگاراقتصادسرآمد -سرپرست شهرداری
کرج با اشاره به اینکه اعتیاد آســیبی چند وجهی است ،اظهار کرد:
شهرداریکرجبهتنهاییاز عهده ساماندهیمعتادینمتجاهربرنمیآیدو
همهدستگاههایمرتبطبااینموضوعبایدوظایفخودرابهدرستیانجام
دهند تا نتیجه مد نظر حاصل شود .منوچهر غفاری در بازدید از اردوگاه
ماده 1۶مردانوزنانالبرز کهبههمراهغفورقاسمپورفرماندارکرج،سردار
حسینیدبیرشورایهماهنگیمبارزهباموادمخدراستانالبرزوغالمرضا
رضوانیمعاونخدماتشهریشهرداریکرجصورتگرفت،بااشارهبه
اینکه اعتیادآسیبیچندوجهیاست،اظهارکرد:شهرداریکرجبهتنهایی
از عهده ساماندهی معتادین متجاهر برنمیآید و همه دستگاههای متولی
این امر باید وظایف خود را به درستی انجام دهند تا نتیجه مد نظر حاصل
شود .وی با اشاره به اینکه ساماندهی معتادین متجاهر یکی از دغدغههای
مهم مدیریت شهری کرج اســت ،توضیح داد :شهرداری کرج هر ساله
اعتبار مناسبی به این موضوع اختصاص میدهد و با برگزاری برنامههای
فرهنگی و اجتماعی ،برای پیشگیری و مقابله با این معضل گام برمیدارد.
این مسئول با بیان اینکه سال گذشته اردوگاه ماده 1۶بانوان البرز در جاده
قزلحصار راه اندازی شد ،گفت :این اردوگاه با ظرفیت حدود 1۰۰نفر در
حال فعالیت است و شهرداری کرج برای تامین بخشی از هزینههای این
مجموعه قراردادی منعقد کرده و به زودی پرداختی آن انجام میشود .وی
با بیان اینکه مکانی هم برای راه اندازی اردوگاه ماده 1۶مردان در کمالشهر
مشخص شده ،توضیح داد :پرداخت اجاره این محل با ظرفیت بیش از
 5۰۰نفر به عهده شهرداری است و البته در زمینه تجهیز و فضاسازی این
مجموعه هم از ظرفیت مدیریت شهری استفاده خواهد شد .سرپرست
شهرداری کرج اضافه کرد :سرانهای که شورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخدربراینگهداریهرفردمعتاددرایناردوگاهپرداختمیکند ۳5هزار
توماناستوتامینهزینهباقیماندههمبهعهدهسایردستگاههایذیربط
از جمله شهرداری است .غفاری با تاکید بر اینکه عملیات تجهیز اردوگاه
ماده 1۶مردانازفرداآغازمیشود،گفت:احداثسرویسبهداشتی،نصب
دوربینهای مدار بسته و  ...از جمله مواردی است که برای آماده سازی این
مرکز باید انجام شود .این مسئول خاطر نشان کرد :تامین بخشی از اعتبار
تجهیزایناردوگاهبهعهدهشهرداریکرجاستوطبققولمساعدفرماندار
کرجقراراستشهرهایاقماریاستانهمدراینخصوصپایکاربیایند.
وی گفت :خوشبختانه با راه اندازی اردوگاه ماده 1۶زنان به ندرت شاهد
حضور معتادین متجاهر زن در سطح شهر هستیم و با آغاز به کار اردوگاه
مردانهمامیدواریمنماداینآسیباجتماعیدرچهرهکرجکمرنگشود.

اخبار

احداث بیش از ۳هزار کیلومتر کابل خود
نگهدار در شرکت توزیع برق اصفهان

اصفهان -سمیه کربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مهندس سعید
رئوفی مدیر برق منطقه  ۳شــرکت توزیع بــرق اصفهان گفت
:جایگزینی شبکه ها با کابل خود نگهداربرای حفظ پایداری شبکه
ها ضروری بوده و بایستی با اولویت بندی به مرور زمان نسبت به
جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خود نگهدار اقدامات الزم
صورت گیرد .
وی به مزایای استفاده از کابل خود نگهدار اشاره کرد و ابراز داشت
:کاهش میزان انشعابات غیر مجاز ،زیبایی مبلمان شهری ،افزایش
ایمنی،امکاناستفادهدرمناطقدارایحریمغیراستاندارد،مقاومت
زیاد در مورد خوردگی و پارگی ،کاهش تلفات ،کاهش هزینه های
جانبیخطوطانتقالازقبیلشاخهزنیدرختانازجملهمزایایاین
گونهشبکهمیباشد.
رئوفی در ادامه افزود :نزدیک به  ۴۰۰کیلومتر شبکه به کابل خود
نگهدار تبدیل شده است و امید است در سال جاری  11۰کیلومتر
دیگرازشبکهسیمیرااصالحساختارنماییم.
مهندسمحسنمعتمدیفردمدیربرقمنطقه 7شرکتتوزیعبرق
اصفهان نیز در این باره گفت  :یکی از مهمترین راهکارهای مقرون
به صرفه ،در پاسخ به تامین انرژی برق مورد نیاز جامعه با کیفیت
خوب ،مدیریت ذخایر انرژی و استفاده حداکثری از این منابع می
باشد از اینرو الزم است هدف اصلی در شرکت های توزیع برق،
بررسی جنبه های فنی و اقتصادی طرح های پیشنهادی در راستای
بهبودکیفیتوضعیتشبکهتحتاختیارمیباشد بههمیندلیلدر
سالهایاخیرتوجهبهتلفاتشبکهازاهمیتباالییدربینمتولیان
امر قرار گرفته است .
ویخاطرنشانکرد:ایناموردرچندسالاخیرنزدیکبه 85درصد
از شبکه های سیمی را به کابل خودد نگهدار تبدیل کرده است .

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت ،معدن و تجارت:

نگاهبهتولیدکنندگانوصنعتگرانکشورباید
باتعاملبیشترجایگزینشود

اشتغال زایی برای هزار و 8۰۰نفر در فازیک شهرک صنعتی بهاران همدان
محصوالت ما اکثرا ً برای کشور عراق فرستاده میشود،
افزود :محصوالت را برای کشورهایی از قبیل عمارات
و گرجستان هم صادر میکنیم .وی با بیان اینکه شرکت
از سال  98تأسیس شده اســت ،گفت :تا یک ماه آینده
طرح توسعه خط تولید شرکت رقم خواهد خورد و با این
کار صفر تا صد کار تولید ظروف تفلون را در شرکت به
سرانجام میرسانیم .هراتی با اشاره به مشکالت تولید این
محصول ،بیان کرد :بهدلیل صادرات محصوالت با مشکل
برگشت ارز مواجه هستیم و نمیتوانیم با کارت بازرگانی
خود کاری انجام دهیم و مجبور به استفاده از واسطهها
هستیم که همین امر باعث مشــکالت دارایی و مالیاتی
است .وی با اشاره به افزایش قیمت ناگهانی گاز ،افزود :با
افزایشقیمت ۶برابریگازمواجهشدیمواینتغییرقیمت
ناگهانیبرایتولیدیهاییکهدرحوزهآلومینیوممشغولبه
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کارهستند،معضلبزرگووحشتناکیاست.
مدیرعامل شرکت سامانگســتر در پایان سخنان خود
گفت:قبلازتغییرتعرفههاماهانهچهاریاپنجمیلیونتومان
هزینه آبونمان گاز شرکت میشد که پس از این تغییرات
با همان مقدار مصرف ،با قیمت ۴۰الی 5۰میلیون تومانی
مواجهشدیم.

آمادگی ایمیدرو در اجرای طرحهای
بهینه سازی مصرف انرژی با نهادها

اصفهان-سمیهکربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-رئیسهیاتعامل
ایمیدرو اعالم کرد :این سازمان آماده همکاری با نهادهای ذیربط برای
اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی است.
وجیها...جعفریدرنشستاعضایکارگروهبهینهسازیانرژیومحیط
زیستمجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:صنعتفوالدبهعنوانیک
صنعتاستراتژیکباوجوداختصاصحداکثر 1۰درصدانرژیمصرفی
کشوربهخود،امادرفصلتابستانباکمبودبرقودرزمستانباکمبودگاز
و متعاقب آن ،افت تولید مواجه است.
رئیسهیاتعاملایمیدروادامهداد:درحالحاضر،صنعتفوالدظرفیت
تولید ساالنه بیش از ۴۰میلیون تن را دارد و برنامههای توسعهای برای55
میلیون تن فوالد تا 1۴۰۴تکمیل میشود ،اما به دلیل کمبود انرژی ،تولید
ساالنه از حدود ۳۰میلیون تن فراتر نمیرود.
ویافزود:ایندرحالیاستکهصنعتفوالدازتولید،اشتغالوصادرات
مناسبی برخوردار است و در شرایط تحریم ،درآمد ارزی قابل توجهی را
برای کشور به همراه داشته است.
رئیسهیاتعاملایمیدروبااعالمآمادگیبراینکهاینسازمانتمایلدارد
با نمایندگان وزارت نیرو و نفت برای اجرای طرحهای کاهش مصرف
برق خانگی و صنعتی (استفاده از فناوریهای جدید) به توافق برسد،
گفت:پیشنهاد ما این است که تا قبل از فصل سرما ،یک برنامه عملیاتی را
دراینزمینهشروعکنیموبهسرانجامبرسانیم.
وی افزود :انتظار ما این است که وزارتخانههای مربوطه تضمین دهند
که مصارف کاهش یافته (گاز و برق) را در اختیار این صنعت قرار دهند
و برق و گاز این واحدها را قطع نکند .چرا کــه این امر ،عالوه بر افت
تولید و کاهش صادرات و ارزآوری ،ســبب خسارتهای قابل توجه
به کورهها میشود.

همدان -فتانه ازانی،خبرنگاراقتصادسرآمد-معاون صنایع عمومی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت:نــگاه به تولیدکنندگان
و صنعتگران کشور باید با تعامل بیشــتر جایگزین شود و از این
پس وفاداران به اقتصاد کشــور را بهتر از گذشته تشویق و تقدیر
خواهیمکرد.
محمدمهدی برادران در گردهمایی فعاالن اقتصادی استان همدان
کهبهمناسبتدههتولیدو تجارتگردهمآمدند،اظهارکرد:راهبرد
اصلی کشور تولید به صرفه است و برای نیل به این مهم رویکرد
کاهشهزینههاوبهرهوریبیشتررادربخشتولیدبهکارگرفتهایم.
وی اضافه کرد :صنعتگران با بهره گیری از مشوق های اقتصادی
دولت می توانند راهبرد تولید انبوه و کاهش هزینه های سربار را در
مجموعه خود پیاده سازی کرده و در فضای رقابتی به وجود آمده
بینتولیدکنندگانبهفعالیتادامهبدهند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد :در شرایط تحریم
توانستیم با کمک فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی تحریم ها
را دور بزنیم و به پشــتوانه همین پتانسل و همگرایی قوی شاهد
تحوالت خوبیدرعرصهتولیدوتجارتکشورباشیم.
وی با اشــاره به اصالحات ارزی صورت گرفته توســط دولت
خاطرنشان کرد :دولت ســیزدهم ادبیات مدیریت انحصارگرا و
مداخله گر در اقتصاد را اصالح کرد و اکنون برای تحول اقتصادی
نیازمندتغییردرتفکراتهستیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت ،معدن و تجارت از تدوین
بسته های اقتصادی دولت سیزدهم برای حمایت از تولیدکنندگان
خبر داد و گفت :این بسته ها در بخش تسهیالت و گمرک با هدف
تولیدبهصرفهدراختیارفعاالناقتصادیقرارمیگیرد.
*روشن شدن چراغ  1۰۰واحد تولیدی و صنعتی تعطیل استان
همدان
علیرضا قاســمی فرزاد درگردهمایی تولیدکنندگان استان که به
مناسبت دهه تولید و تجارت گرد هم آمده بودند ،اظهار کرد :در 9
ماه گذشته برای احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل تالش های
بسیاریصورتگرفتهتادوبارهبهچرخهتولیدوفعالیتبازگردند.
وی اضافه کرد :در این راستا عالوه بر تشکیل جلسات مستمر ستاد
تسهیل و رفع موانع تولید به اتفاق تیم اقتصادی به شهرستانها سفر
کرده و از نزدیک واحدهای تولیدی مشکل دار را بررسی و مورد
بازدید قرار می دهیم.
استاندارهمدانبابیاناینکهنگاهدولتووزیرصمتکامالتولیدی
و فارغ از نگاه های سیاسی و جناحی است تاکید کرد :این دیدگاه در
مسئوالناستاننیزصدقمیکند.
وی از تولیدکنندگان به عنوان افسران جنگ اقتصادی یاد کرد و
گفت :فعاالن بخش تولید توانستند با خوداتکایی و خودباوری
در شرایط سخت تحریم و فشارهای اقتصادی مقاومت کنند و
اینستودنیاست.
بهگفتهاوازاینپسفعالیناقتصادیکهبدهیبانکی،مالیاتیوتامین
اجتماعی نداشته و در عرصه تولید عملکرد مثبت و درستی داشته
باشند مورد تشویق قرار گرفته و در ستاد تسهیل استان به طور ویژه
برایرونقتولیداتشانحمایتخواهندشد.

