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خبر كوتاه
دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با
خانواده دو شهید انقالب

مدیر مخابرات منطقه گلستان با خانواده
شهیدان بهرامی و کریمی دیدار کرد.مهندس
غالمعلی شهمرادی با تاکید بر اینکه حفاظت از
فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و در شرایط
کنونی بسیار ارزشمند است گفت  :مردم ایران
در راستای دفاع از کشور تا پای جان ایستاده
اند و همچون شهدای عزیز که خون خود را نثار
انقالب و اسالم کرده اند به منظور تحکیم نظام
جمهوری اسالمی ایران مقاومت خواهند داشت.
وی تکریم و گرامیداشت یاد شهدا را ضروری
دانست و حمایت از خانواده شهدا را یک وظیفه
شرعی و اخالقی عنوان نمود و گفت  :در شرایط
کنونی خدمت مخلصانه و تبیین اهداف شهدا
برای نسل آینده بهترین مسیر پاسداری از خون
شهدا است.الزم به یادآوریست مدیر مخابرات
منطقه گلستان به مناسبت دهه مبارک فجر
با خانواده شهیدان مصطفی بهرامی میاندره و
محمد علی کریمی دیدار و از خانواده این عزیزان
دلجویی نمود.
فرماندار رشت تاکید کرد؛

لزوم استفاده از همه ظرفیت ها جهت
رفع دغدغه تامین آب کشاورزی

فرماندار رشت بر لزوم به کارگیری همه
امکانات و ظرفیت های دستگاه ها جهت رفع
دغدغه تامین آب مورد نیاز کشاورزان تاکید کرد.
مهندس علی فتح اللهی در جلسه شورای حفاظت
از منابع آب شهرستان رشت با محوریت تامین آب
کشاورزی ،با اشاره به اینکه شهرستان رشت با توجه
به برخورداری از شرایط معتدل جوی ،منابع آب
مناسب و ظرفیت های سد منجیل ،دارای بستری
مناسب جهت تامین آب کشاورزی است ،اظهار
داشت :حدود  11درصد از برنج کشور و  27درصد
از برنج استان در سطح شهرستان رشت تولید می
شود که باید تمام توان خود را به کار بگیریم تا
کشاورزان ما دغدغه تامین آب کشاورزی را نداشته
باشند.فرماندار شهرستان رشت با اشاره به اینکه در
جهت تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی از سوی
دولت اقدامات مفیدی انجام شده است ،تصریح
کرد :حدود  23درصد از اراضی شهرستان رشت
تجهیز و نوسازی شده و حدود  5هزار هکتار نیز در
دست مطالعه و اقدام است و همچنین احیای حدود
 1300هکتار از آب بندان ها در دست مطالعه و
اقدام است.وی در خصوص لزوم الیروبی مستمر
برای تمامی انهار تاکید و تصریح کرد :با توجه به
ته نشین شدن رسوب ،اگر در زمان مناسب ،با
تخصیص اعتبارات ویژه و استفاده از ماشین آالت
مناسب ،الیروبی ها انجام نشود ،میتواند مشکالت
عدیده ای را سبب شود ،زیرا اگر ظرفیت و حجم
آب کاهش یابد ،حتی با وجود حجم آب قابل قبول
در پشت سد ،انتقال آن با سختی مواجه خواهد
شد.مقام عالی دولت در مرکز استان با اشاره به
کارگیری تمام ظرفیت های جهت باال بردن اعتماد
عمومی نسبت به تولیدات کشاورزی ،افزود :هدف
ما در فصل زراعی جدید ،افزایش امکانات و کاهش
مشکالت سال گذشته بوده تا ضمن اولویت بندی
امور بتوانیم به تولید محصول کشاورزی مرغوب و
با امنیت غذایی باال کمک کنیم.وی نگاه اقتصادی
به تولید محصوالت کشاورزی را یکی از ضروریات
مهم کار کشاورزی دانست و اضافه کرد :در تالش
هستیم با کوتاه کردن فاصله کاشت یک محصول
تا برداشت آن ،عالوه بر کاهش هزینهها ،برای
کشاورزان درآمدزایی بیشتری ایجاد شود.
مختار بخشیان ،معاون بهرهبرداری فوالد مبارکه:

بهره برداری از دو پروژه فوق توزیع برق
قبل از پیک بار تابستان در کهگیلویه و بویراحمد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
گفت :دو پروژه خط و پست  ۱۳۲کیلو ولت بهمئی
و افزایش ظرفیت پست دهدشت ،قبل از پیک بار
تابستانی در استان کهگیلویه و بویراحمد به بهره
برداری خواهد رسید.
محمود دشت بزرگ در نشست با مدیرعامل و
معاونین شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه
و بویراحمد ،افزود :خط و پست  ۱۳۲کیلو ولت
بهمئی در مرحله نهایی شدن است که با وارد مدار
شدن آن ،شبکه برق فوق توزیع شهرستان بهمئی
پایدار خواهد شد و شهرستان بهبهان خوزستان نیز
می تواند از این ظرفیت استفاده کند.وی ادامه داد:
برای رفع پرباری پست دهدشت و مشکالتی که
برای مشترکین در این منطقه وجود دارد نیز یک
دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت  ۳۰مگاولت آمپر
در پست دهدشت قبل از تابستان پیش رو ،نصب و

به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای با بیان اینکه

عالوه بر این دو پروژه ،خط دژکوه -لنده نیز در
سال  ۱۴۰۰مورد بهره برداری قرار می گیرد ،اضافه

کرد :ارزش سرمایه گذاری این سه پروژه بیش از
 ۳۴۰میلیارد تومان است.مدیرعامل شرکت برق
منطقه ای خوزستان در جلسه مدیریت بحران
استان کهگیلویه و بویراحمد نیز شرکت کرد .در
این جلسه آخرین وضعیت زیرساخت های برق
شهرستان زلزله زده سی سخت مورد بررسی قرار
گرفت تا اقدامات الزم در این زمینه انجام شود.
بازدید از پست برق ساران و بررسی روند اتصال
پتروشیمی گچساران به شبکه و بازدید از محل
اجرای طرح پتروشیمی دهدشت و بررسی وضعیت
آتی شبکه انتقال در آن منطقه ،از دیگر اقدامات
انجام شده مدیرعامل شرکت برق منطقه ای
خوزستان و معاونین وی ،در سفر به کهگیلویه و
بویراحمد بوده است.بر اساس این گزارش ،امور بهره
برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد یکی از نواحی
ده گانه شرکت برق منطقه ای خوزستان است.

مدیر مخابرات منطقه گلستان :

اصالح نظام تعرفه گذاری در مخابرات الزمه توسعه ارتباطات مخابراتی است

مهندس غالمعلی شهمرادی با اشاره به اینکه تمرکز اصلی به
جهت سرمایه گذاری و توسعه د رمخابرات از محل درآمدها می باشد
افزود :حمایت همه جانبه از مخابرات از سوی نهادهای تاثیر گذار و
اجرای فرآیند اصالح تعرفه ها در توسعه و تامین زیرساختهای با
کیفیت ارتباطی مثمر ثمر خواهد بود.مدیر مخابرات منطقه گلستان با
تاکید بر اینکه مدت زیادی است که تعرفه ها ثابت مانده است افزود :
تغییر تعرفه ها ضروری به نظر می رسد و قطعا افزایش سرمایه گذاری
در حوزه ارتباطات و مخابرات با افزایش تعرفه قابل انجام خواهد بود
.غالمعلی شهمرادی با اعالم خبرراه اندازی  124پروژه مخابراتی در
ایام دهه مبارک فجر توسط مخابرات منطقه گلستان گفت  :این پروژه
ها با محوریت تقویت اینترنت و پوشش تلفن همراه عملیاتی شده
است و فیبررسانی به سایت ها به لحاظ اینکه فیبر از لحاظ کیفیت
باال و سرعت تبادل اطالعات نقش موثری در ارتقاء سرویسها دارد
از جمله مهمترین این طرح ها می باشد.وی همچنین توسعه پورت

های پرسرعت اینترنت خانگی و تقویت و بهینه سازی شبکه انتقال
را از جمله دیگر پروژ ها دانست و افزود :با راه اندازی این پروژ ها که
با اعتباری بالغ بر  214میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است
تحول بزرگی در کیفیت و پوشش اینترنت و توسعه همراه اول اتفاق
افتاده است .مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اینکه نشست
مطبوعاتی موجب دریافت اطالعات از جامعه خواهد شد از رسانه های
خواست با تبادل درست و به موقع اطالعات بین سازمان ها و مردم
در راستای رفع مشکالت و خواسته های مردم  ،همچنین اطالع
رسانی اقدامات انجام شده توسط سازمان ها  ،فعالیت نمایند.غالمعلی
شهمرادی با تاکید بر اینکه بهبود ارتباطات و افزایش ظرفیت شبکه
نتیجه اقدمات انجام شده است گفت  :برهمین اساس جزء استانهای
برتر و پیشرو در کشور می باشیم و در ارزیابی شاخص ها در توسعه
ارتباطات موفق عمل کرده ایم .وی توزیع عادالنه ارتباطات و اجرای
عدالت ارتباطی را در مخابرات از اصول برنامه ریزی دانست و گفت

 :خدمت رسانی د رجای جای استان به مساوات انجام می شود و
سرویسها و خدمات مخابراتی به تمام مردم استان قابل ارائه می باشد.

درهشتاد وهفتمین جلسه شورای مسکن استان مرکزی اعالم شد؛

ساخت 7هزار و  500واحد مسکونی پروژه ماندگار(اوقاف) درشهر اراک

به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی
اداره کل راه وشهر سازی استان مرکزی ،هشتاد
وهفتمین جلسه شورای مسکن استان مرکزی
به ریاست استاندار مرکزی و با حضور معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری،فرمانده سپاه
استان،فرمانداران،مدیر کل راه وشهر سازی ومدیران
کل دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.مدیرکل
راه و شهرسازی استان مرکزی درابتدا گزارشی از
اقدامات صورت پذیرفته در طرح اقدام ملی مسکن
استان داد و بیان داشت :سهم استان مرکزی از
طرح اقدام مسکن  ۲۱هزار و  ۲۹۰واحد می باشد
که ۱۲هزار و  ۴۰۰واحد آن برای شهرهای جدید
امیرکبیر و مهاجران ،دو هزار و  ۸۴۱واحد مربوط
به بازآفرینی شهری ،دو هزار و  ۳۸واحد مربوط به
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرهای زیر ۲۵هزار
نفر وبرای چهار هزار و  ۱۱واحد از سوی سازمان
ملی زمین و مسکن تامین زمین صورت پذیرفته
است.احمد مرزبان افزود :در اجرای این طرح ملی
در شهر اراک  ۹هزار و  ۸۶۴نفر ثبت نام اولیه
کردند که 5هزارو  ۲۰۰نفر از آنان پس از پاالیش

تنوع تختال تولیدی شركت فوالد
مباركه در جهان كمنظیر است

با توجه به توسعههای زیرساختی فوالد
مبارکه طی سالهای اخیر ،بهویژه در حوزۀ تولید
تختال ،میتوان گفت امروزه فوالد مبارکه تنها
شرکت در خاورمیانه است که قادر به تولید تمام
محصوالت ویژه و روز دنیا تا مرحلۀ تختال است.
معاون بهرهبرداری فوالد مبارکه گفت:تختال ۳۰۰
میلیمتری ۲۵۰ ،میلیمتری ۲۰۰ ،میلیمتری و
 ۲۲۰میلیمتری در سبد محصوالت فوالد مبارکه
وجود دارد و عملکرد این شرکت در زمینۀ تولید
تختال در جهان کمنظیر است .شاید تعداد کمی از
تولیدکنندگان فوالدی در جهان باشند که این تنوع
محصول و تختال را داشته باشند.تولید ورق فوالدی،
انواع ورق گرم ،اسیدشویی و گالوانیزه و رنگی نیز از
دیگر محصوالت فوالد مبارکه است .در کنار آن،
بخشهای پاییندستی ،همچون کنسانتره ،گندله و
آهن اسفنجی فعال است و نام شرکت فوالد مبارکه
بهعنوان بزرگترین تولیدکنندۀ آهن اسفنجی
جهان میدرخشد.در خصوص اهمیت پروژۀ نورد
گرم شمارۀ  ۲فوالد مبارکه نیز باید در نظر داشته
باشیم فوالد مبارکه سرمایهگذاری سنگین ،یعنی
نزدیک به  ۴۰۰میلیون یورو تا مرحلۀ تولید تختال
انجام داده و کورههای خود را توسعه داده و ماشین
 ۵ریختهگری را به بهرهبرداری رسانده است .ایستگاه
گاززدایی پیشرفته نیز در مرحلۀ نصب و راهاندازی
است .همۀ این موارد در جهت توانمندی فوالد
انجام شده است.فوالد مبارکه برای حفظ سهم خود
در تولید فوالد کشور ،بر تولید تا مرحـــلۀ تختــال
سرمایــهگذاری کــرده و اکنــون میتـــوان
گفت فوالد مبارکه توان تولید هر نوع گرید فوالدی
میکروآلیاژی را تا مرحلۀ تختال دارد؛ اما متأسفانه
تبدیل آن به ورق به آرزویی در صنعت فوالد تبدیل
شده است.بخشیان گفت :طرح نورد گرم شمارۀ
 ۲در همین خصوص تعریف شده است .از سال
 ۸۹اقدامات اولیه برای انتخاب پیمانکار این طرح
انجام گرفت ،اما بهدلیل تحریمها در دو مرحله طرح
متوقف شد .هماکنــون کار با پیمانــکار چیــنی
به پیــش میرود و اگر به بهرهبرداری برسد ،فوالد
مبارکه حرف اول را در تولید محصول کیفی و تراز
اول دنیا خواهد زد.در حوزۀ تولید ورقهای باکیفیت
از تولیدکنندگان جهان عقب افتادهایم ،اما نورد گرم
شمارۀ  ۲میتواند شکاف بهوجودآمده را بهخوبی پر
کند .انتظار ما از مسئوالن این است که طبق دستور
وزیر صمت در بازدید از فوالد مبارکه ،هرچه زودتر
واحد نورد گرم شمارۀ  ۲وارد فاز عملیاتی شود و
این اقدام به نتیجه برسد.

شهرستان

واجدشرایط شناخته شده و یک هزار و  ۸۵۰نفر
در  ۲طرح شهرک کوثر و طرح ۲۴هکتاری کوی
شهید سلیمانی(انتهای هپکو) واریز وجه داشته اند.
وی بیان داشت :در شهرستان ساوه نیز  5هزار و
 ۲۲۸متقاضی ثبت نام انجام داده که  ۲هزار و ۶۰۰
نفر پس از پاالیش ،واجد شرایط شدند و تاکنون
برای یک هزار و  ۸۴۸نفر تامین زمین شده است.
مرزبان درخصوص طرح کوی شهید سلیمانی(
انتهای هپکو) گفت:در این طرح فضاهای آموزشی،
تاسیسات شهری ،فرهنگی ،فضای سبز ،مهدکودک
و مجموعه خدماتی در  ۲۸هزار و ۳۹۶مترمربع
پیشبینی شده که آماده سازی زمین این پروژه
با پیشرفت مناسبی در حال انجام است.وی بیان
کرد :شرکت جهاد خانه سازی عالوه بر آماده سازی
،عملیات اجرایی طرح  ۱۴۰واحدی نیروهای مسلح
را در فاز اول ودر قالب نیز در قالب طرح اقدام
ملی مسکن آغاز کرده که دارای پیشرفت فیزیکی
مناسبی است.مدیر کل راه و شهرسازی استان
مرکزی درخصوص طرح  ۶۰۰واحدی شهرک
کوثر(غدیر) افزود :این پروژه نیز در حال دریافت

مجوز جهت پروانه ساختمانی است که مراحل
پایانی آن درحال انجام است.مرزبان درادامه با
تاکید بر بررسی طرح  70هکتاری الحاقی به طرح
اقدام ملی مسکن شهر اراک اضافه کرد :در جانمایی
نخست طرح  ۷۰هکتاری الحاقی به محدوده شهری
اراک متعلق به اوقاف ،ساخت هفت هزار و ۵۰۰
واحد مسکونی پیش بینی شده است که تالش همه
دستگاههای اجرایی استان را درانجام این مهم می
طلبد.استاندار مرکزی دراین جلسه ضمن قدردانی
از اقدامات اداره کل راه وشهر سازی در طرح اقدام
ملی مسکن گفت :عملیات ساخت ۱۲هزار واحد
مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن تا پایان
امسال در اراک آغاز می شود که بهعنوان یک
طرح ماندگار خواهد بود.آقازاده افزود :تفاهمنامه
اولیه ساخت هشت هزار واحد مسکونی در شهر
اراک از محل اراضی  ۶۵هکتاری اداره اوقاف منعقد
شده است.استاندارمرکزی اظهار داشت :فراخوان
جهت انتخاب پیمانکاربرای آماده سازی زمین
مورد نظر با جدیت صورت پذیرد تا عملیات اجرایی
این طرح هرچه سریعتر آغاز شود.آقازاده گفت :

ساخت مسکن برای ارگانهایی مانند بنیاد شهید،
آموزش و پرورش ،خبرنگاران ،بهزیستیو نیروهای
مسلح نیز در این پروژه پیشبینی شده است.وی
بیان داشت :اقدامات مربوط به آمادهسازی پروژه
مسکونی شهید سلیمانی( انتهای هپکو) با توافق
نهایی در شورای اسالمی شهر در حال انجام است
که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی( ره) عملیات
اجرایی ساختحدود یک هزار و300واحد آن را آغاز
کرده است.
فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی ضمن قدر
دانی از زحمات مدیرکل راه وشهرسازی دراین جلسه
گفت :باید به ساخت مسکن محرومان توجه بیشتری
صورت پذیرد وبا توجه به طوالنی بودن ساخت پروژه
انتظار می رود تدابیری اندیشه شود که بهای تمام
شده ساخت ،با قیمت مناسبتر دراختیار اقشار جامعه
قرار بگیرد.در پایان این جلسه مدیر کل کمیته امداد
امام خمینی (ره) بااهداء لوح از مدیر کل ومعاون
امالک وحقوقی اداره کل راه وشهرسازی استان به
دلیل عملکرد خوب وموثر درکمک به تامین مسکن
محرومین تقدیر به عمل آورد.

برگزاری جلسه مدیریت بحران در هشتگرد

جلسه مدیریت بحران شهر هشتگرد به ریاست مهندس یگانه شهردار
هشتگرد و با حضور رئیس شبکه بهداشت و درمان  ،مسئول مدیریت
بحران فرمانداری وجمعی روسای ادارات و اعضای ستاد بحران و مسئولین
واحدهای مربوطه در سالن جلسات شهرداری برگزار شد.مهندس یگانه
شهردار هشتگرد و رئیس ستاد بحران این شهر با تقدیر از حضور اعضاء ،
به اهمیت مدیریت بحران در شهرها اشاره کرد و افزود  :وقوع بحرانهای
مختلف در کشور در سالیان اخیر مانند زلزله  ،سیالب و بارش برف
سنگین در مناطق کوهستانی سبب گردید تا مسئولین توجه ویژه ای به
مدیریت بحران داشته باشند و نیاز است با توجه به امکانات سخت افزاری
 ،آموزشهای علمی و نرمافزاری و ساماندهی ستادهای مدیریت بحران با
اولویت پیگیری گردد.یگانه وجود اطالعات علمی و آموزشی مناسب را از
جمله موارد مهم در مدیریت بحران دانست و فرهنگ مواجهه با بحران را
یکی از عوامل موثر در نجات جان شهروندان عنوان کرد و گفت  :همانگونه
که با گسترش فضای مجازی بارها شاهد تصاویر متعدد از تصادفات در
بزرگراه ها و جاده ها  ،آتش سوزی و حوادث دیگر بودیم و مشاهده
شده برخی اشخاص بدون توجه به اهمیت جان و مال مردم با تجمع و
فیلمبرداری و  ...موجب انسداد معابر و مانع از حضور به موقع دستگاههای
امدادی می گردند که نیاز است تا فرهنگ مدیریت بحران به صورت ویژه

شهردار اصفهان گفت :با احداث بخشی از رینگ
چهارم حفاظتی شهر اصفهان نیمه شرق اصفهان به
جاده شیراز و به سمت جنوب وصل میشود تا مردم
با آرامش این مسیر را طی کنند .به گزارش بهادری //
قدرت اله نوروزی در برنامه رادیویی سالم اصفهان ضمن
تبریک اعیاد رجب و روز مهندس اظهار کرد :با دستان
توانمند مهندسان هر روز شهر در حال ساخت و ساز و
پیشرفت است.وی تصریح کرد :قول هایی که قبال به
مردم در خصوص احداث ادامه جاده فرزانگان ،پل آفتاب
و مسیر  6کیلومتری داده بودیم در موعد مقرر انجام شد

مورد توجه قرار گیرد.شهردار هشتگرد به بحران کرونا اشاره کرد که طی
یکساله اخیر عالوه بر ایجاد بیماری در جهان  ،موجب بحران اجتماعی نیز
گردیده است  .لزوم طی نمودن دوران قرنطینه در زمان بیماری  ،دوری
از خانواده به علت حساسیت ابتال به کرونا  ،فوت عزیزان  ،عدم برگزاری
مراسم و  ...سبب گردیده تا صدمات کرونا عالوه بر ضرر جانی برای مردم و
عواقب ماندگار جسمی پس از درمان و هزینههای باال  ،مشکالت اجتماعی
و عاطفی متعددی نیز به وجود آورد و نیاز است تا مدیران ذیربط عالوه
بر اقدامات اجرایی از قبیل محدودیتهای ترددها و اجرای پروتکلهای
بهداشتی و سایر دستورالعملهای صادره  ،به ارائه برنامه برای کاهش
عوارض اجتماعی بیماری نیز بپردازند وی به لزوم اجرای دستورالعمل
تشکیل ستاد مدیریت بحران و راه اندازی کارگروههای مربوطه تاکید کرد
و از آمادگی شهرداری برای در اختیار قرار دادن بخشی از ساختمان
سایت مدیریت بحران این شهرداری جهت تجهیز و ایجاد انبار مرکزی
مدیریت بحران خبر داد.در ادامه جلسه اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات
خود  ،نقاط قوت و ضعف و آمادگی برای همکاری با شهرداری هشتگرد
پرداختند مهندس جلیل امینی معاونت خدمات شهری و جانشین
مدیریت بحران این شهر نیز گزارشی از تهدیدات شناسایی شده در حوزه
شهری ارائه و از اقدامات پیشگیرانه شهرداری در زمینه هدایت آب های

سطحی  ،الیروبی  ۱۵نهر سرپوشیده  ،تجهیز و بازسازی ماشین آالت و
امکانات  ،آموزش نیروی انسانی  ،تشکیل دبیرخانه ستاد مدیریت بحران
و اقدامات و ماموریتهای آتشنشانی شهرداری در زمینههای مختلف در
خدمات رسانی به شهروندان  ،اطفاء حریق  ،رسیدگی به تصادفات و
عملیات امداد و نجات در سطح شهرستان سخن گفت .ستاد مدیریت
بحران هشتگرد با تاکید شهردار طی سال اخیر جلسات متعددی را به
صورت درون سازمانی تشکیل داده و ضمن برنامهریزی  ،موارد مهم
و ضروری را در جلسات مدیریت بحران شهر با حضور مسئولین ادارات
و یا در جلسات شهرستانی مطرح و مصمم به اجرای مصوبات ستاد و
دستورالعمل های صادره میباشد.خوشبختانه بنا بر تاکید مهندس یگانه
شهردار هشتگرد  ،تمهیدات الزم برای فصل زمستان از قبیل تامین ماسه
و نمک به مقدار کافی و نیز آمادگی تجهیزات قبل از شروع بارشها انجام
شده و در بارش های اخیر هیچگونه آبگرفتگی در معابر این شهر مشاهده
نشده است .امیدواریم با مشارکت دستگاههای عضو ستاد و همکاری
فرمانداری محترم  ،مصوبات این جلسات که هدف آن ساماندهی  ،هم
افزایی و تعامل بین دستگاه ها خواهد بود اجرایی شده و این شهر با توجه
به زیرساختها و پتانسیلهای موجود به عنوان نمونهای در مدیریت بحران
مطرح گردد.

نیمه شرقی اصفهان به جاده جنوب وصل شد

و خوشحالم که با احداث همین مسیر  6کیلومتری که
از ورودی دولت آباد و میدان شهدای ورزشکار ساخته
شده ،عبور کامیون ها به خیابان های بعثت ،سه راه
نقشینه ،میدان جوان و از بین دو محله حصه که جان
مردم را به خطر می انداخت حذف شده و کامیون ها به
طور مستقیم به پل آفتاب رفته و مسیر خود را به سمت
یزد ادامه می دهند .شهردار اصفهان با بیان اینکه با
احداث این مسیر کار بسیار بزرگی صورت گرفته است،
افزود :تمام کسانی که به فرودگاه رفت و آمد دارند و یا از
تهران قصد رفتن به سمت شهر یزد را دارند از ایجاد این

بخش از مسیر  6کیلومتری رینگ چهارم ،بسیار خشنود
هستند .نوروزی با بیان اینکه حدفاصل پل آفتاب به
سمت خیابان جی یک مسیر هفت کیلومتری در ادامه
حلقه حفاظتی شهر وجود دارد که تاکنون پنج کیلومتر
آن آزادسازی شده است ،گفت :در مجاورت کارخانه
ل ها و تقاطع غیر همسطح سردار شهید
قند مجموعه پ 
سلیمانی در حال احداث است ،روز شمار پروژه نصب
شده و در تالش هستیم این کار بزرگ ،پیچیده و ظریف
عمرانی و معماری که کار نمونه ای هم هست تا قبل از
پایان امسال بهره برداری شود.وی اضافه کرد :حدفاصل

ذوبآهن اصفهان برای کشور افتخارآفرین است

حجت االسالم میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز  ،آذرشهر و اسکو
و نایب رییس کمیسیون برنامه  ،بودجه و محاسبات مجلس شورای
ب آهن اصفهان (نمایشگاه متافو) طی گفتگو
اسالمی در بازدید از غرفه ذو 
با خبرنگار ما با اشاره به دستاوردهای این شرکت در عرصههای مختلف
گفت :خوشبختانه این مجموعه بزرگ صنعتی از ابتدای تاسیس و عمر با
برکت خود تا کنون برای کشور و ملت بزرگ ایران افتخار آفرین بوده و
عالوه بر تربیت نیروی انسانی متخصص و رشد و توسعه زیر ساخت های

صنعتی کشور ،نگاه به پیشرفت و بروز کردن واحدهای صنعتی را دنبال
می کند و در بازدیدی که اینجانب ،مدتی پیش از این واحد بزرگ صنعتی
داشتم شاهد اینگونه فعالیت ها و اقدامات بودم .نایب رییس کمیسیون
برنامه  ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ضمن قدردانی از
مدیریت و همه کارکنان سخت کوش این شرکت ،تولید انواع ریل قطار
از افتخارات مهم ذوب آهن اصفهان به عنوان یک صنعت پیشگام دانست
و تصریح نمود :امیدواریم با توانمندی هایی که این شرکت در این زمینه

ی ها در
پل آفتاب تا پل سردار شهید سلیمانی آزادساز 
حال انجام بوده و چند پل دیگر در حال احداث است
که تحول بزرگی در حوزه حمل و نقل رخ می دهد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه شعار “راه دور ،نزدیک
شد” یعنی نیمه شرق اصفهان به جاده شیراز و به سمت
ی شود تا مردم با آرامش این مسیر را طی
جنوب وصل م 
کنند ،افزود :طبق آمار ،ساالنه به طور میانگین  ۱۵نفر
در سه راه نقشینه و بعثت بر اثر تصادفات جان خود را
ی دهند که با احداث این مسیرها دیگر شاهد
از دست م 
این تلفات نخواهیم بود.

پیدا کرده است ،بزودی شاهد بکارگیری ریل ملی در همه شبکه های
ریلی کشور بویژه قطارهای پرسرعت باشیم و بسیار خرسندیم که در
شرایط تحریم های ظالمانه علیه کشورمان ،با تولید ریل ملی از واردات
این محصول استراتژیک بی نیاز شدهایم.شایان ذکر است که در بازدید
مذکور مرادیان معاون روابط عمومی و دکتر حنایی نژاد سرپرست بازاریابی
و صادرات منطقه یک در خصوص دستاوردهای شرکت توضیحاتی را
ارایه نمودند.

شماره 3155

اخبار
برگزاری رزمایش خود حفاظتی در
مخابرات منطقه گلستان

جلسه هماهنگی اجرای رزمایش خود
حفاظتی در مخابرات منطقه گلستان تشکیل
شد .با حضور مهندس غالمعلی شهمرادی ،
سرهنگ شیرنگی معاون عملیاتی سپاه نینوا
وسرهنگ تناور مسئول بسیج ادارات استان
گلستان  ،جلسه هماهنگی به منظور برگزاری
رزمایش خود حفاظتی برگزار شد .مدیر مخابرات
منطقه گلستان با اعالم این خبر که رزمایش خود
حفاظتی از الزامات آمادگی در برابر آسیب های
احتمالی سیستم ها بوده گفت  :این رزمایش با
هدف ایجاد آمادگی های الزم در مواقع مورد
نیاز و جلوگیری از ُآسیب های واره به سیستم
ها بوده و از کارکنان بسیجی در این امر مهم
استفاده خواهد شد .
مهندس غالمعلی شهمرادی با اشاره
به اینکه خود حفاظتی موجب ایجاد امنیت
بیشتر شده گفت  :مسئولین پایگاه بسیج
به کمک اداره حراست و سازمان بیایند تا
بتوانیم با آمادگی کامل در این زمینه موفق
عمل نماییم .

ضرورت بهرهگیری از عوامل و مؤلفههای
تسهیلکنندهدرمسیرسرمایهگذاری

استاندار گیالن با تأکید بر ضرورت
بهرهگیری از عوامل و مؤلفههای تسهیلکننده در
مسیر سرمایهگذاری گفت :وضع قوانین متناسب
با کسبوکار دیجیتال و الکترونیک در جمهوری
اسالمی ایران نیز مؤثر است.ارسالن زارع صبح
امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی با بیان اینکه ابتکارات نوآورانه متناسب
با شرایط روز محیط کسبوکار و کارآفرینی
بسیار مؤثر است ،اظهار کرد :آمادهسازی افکار
عمومی ازجمله خانوادهها بهویژه کودکان و
نوجوانان بهعنوان آیندهسازان کشور اثرگذار
است.وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از
عوامل و مؤلفههای تسهیلکننده در مسیر
سرمایهگذاری گفت :وضع قوانین متناسب با
کسبوکار دیجیتال و الکترونیک در جمهوری
اسالمی ایران نیز مؤثر است.استاندار گیالن با
اشاره به اصلیترین شاخصهای کسبوکار
افزود :فرآیندهای تأسیس بنگاه اقتصادی ،اخذ
پروانه ،چگونگی بهکارگیری نیروی انسانی
و سازوکار ثبت مالکیت و دریافت تسهیالت
اصلیترین شاخصهای بهبود فضای کسبوکار
محسوب میشود.زارع با تأکید بر پیشگامی
گیالن در الکترونیکی کردن فرآیندهای اداری و
روانسازی امور متناسب با شرایط موجود ،بیان
کرد :شیوع ویروس کرونا اگرچه دشواریهای
بسیاری را به دنبال داشته اما منجر به افزایش
الکترونیکی شدن فعالیتها شد.وی با بیان اینکه
اتاق بازرگانی میتواند در الکترونیکی کردن امور
مرتبط پیشرو باشد ،گفت :شناسایی و حذف
قوانین و مقررات مزاحم برای بهرهمندی بیشتر
از ظرفیت ارزشمند بخش خصوصی مورد تأکید
است.استاندار گیالن عدم استفاده مطلوب از
پنجره واحد در حوزه سرمایهگذاری را یکی از
گالیههای موجود در سطح کشور عنوان کرد
و افزود :از این بستر میتوانیم شرایط بهتر و
مطلوبتری را پیشروی فعاالن بخش خصوصی
قرار دهیم.زارع فعالیت بدون وقفه صادرات
باوجود شرایط کرونایی در گمرک و بنادر انزلی،
آستارا و کاسپین در سال گذشته را نقطه قوت
فعاالن بخش خصوصی ،تجار و بازرگانان گیالنی
دانست و بیان کرد :این موضوع در نگاه مسؤوالن
ملی بسیار موردتوجه قرار گرفت و بایستی در
برنامهریزیهای سال جاری که شرایط بهتری
نسبت به سال گذشته داریم ،مدنظر باشد.
وی با تأکید بر لزوم تحقق هدفگذاری ۶۰۰
میلیون دالری صادرات غیرنفتی گیالن در سال
جاری گفت :تاکنون افزون بر  ۵۰۰میلیون دالر
صادرات محقق شده و هدفگذاری صورت گرفته
در مدت باقیمانده تا پایان سال ،دستیافتنی
است.
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان:

مدیریت مصرف انرژی اقدامی برای
جامعه امروز و بازخوردی در آینده

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان در
جلسه افتتاحیه ششمین دوره ارزیابی جایزه
ملی مدیریت انرژی اعالم کرد :صرفه جویی در
مصرف گاز به عنوان مصداقی از مصرف بهینه
انرژی موجب افزایش رونق تولید ،ایجاد اشتغال،
رفاه حال و آینده هموطنان می شود.به گزارش
روابط عمومی؛ علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت
گاز استان سمنان ضمن خیرمقدم به ارزیابان،
گفت :استفاده مناسب از انرژی و منابع تأمین
آن ،متضمن توسعه پایدار در هر جامعهای است.
وی افزود :حفظ منابع با ارزش انرژی و مدیریت
صحیح مصرف آن ،همواره يكي از دغدغه هاي
اصلي دركشورهاي مختلف است.
اعوانی با اشاره به اینکه گاز یک نعمت
خدادادی است ،بیان کرد :مديريت مصرف در
درجه اول هزينههاي اقتصادي سبد خانوار را
کاهش داده و در راستای مسئولیتهای اجتماعی
نقش مهم و مؤثری را ايفا می کند.مدیرعامل
شرکت گاز استان سمنان تصریح کرد :هدف از
تعریف و اعطای «جایزه ملی مدیریت انرژی»،
ترویج استانداردهای سیستم مدیریت انرژی و
معیارهای مصرف بهینه انرژی ،توسعه فرهنگ
دستیابی به اهداف سازمانی با استفاده از مفاهیم
مدیریت انرژی و همچنین ایجاد انگیزه و شور
و شوق جهت انجام فعالیت است.در ابتدای این
مراسم سلمان زلفخانی ،سرارزیاب تیم ارزیابی
ششمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی ،گفت؛
این جایزه براساس ارزیابی عملكرد سازمانهای
متقاضی در حوزه اظهارنامه ارائه شده و نتایج
اجرای مدیریت انرژی بر مبنای مدل طراحی
شده اعطا میگردد؛ پس از پایان فرایند ارزیابی،
با هدف ایجاد امکان بهبود برای سیستم مدیریت
انرژی ،گزارش بازخورد از نتایج ارزیابیها كه
میتواند نقشه راه بهبود سیستم مدیریت انرژی
باشد تدوین و ارائه خواهد شد.

