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جلسهی هماهنگی رزمایش مدیریت مصرف بهینه برق (شهید عباسپور) برگزار شد

همکاریپاالیشگاهگازایالمبامنطقه۷عملیاتانتقالگاز
افزایشمییابد

ایالم-حسنآبیخبرنگاراقتصادسرآمد:مدیرعاملشرکتپاالیشگازایالمگفت:همکاری
پاالیشگاهگازایالمبامنطقه۷عملیاتانتقالگازدرزمینههایمختلفافزایش
روح اله نوریان در دیدار مدیر منطقه  ۷عملیات انتفال گاز که در محل پاالیشگاه گاز ایالم
برگزارشد،اظهارکرد:بروزرسانیوتکمیلسیستممیترینگدرنقطهتحویل،سیستمارسال
آنالین اطالعات تولید از پاالیشگاه به منطقه  ۷و پایش خط خروجی دراین پاالیشگاه از
جمله اقدامات فی مابین است .مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم به نقش حیاتی شرکت
انتقال گاز در زنجیره تولید گاز طبیعی اشاره و تصریح کرد :در سالی که توسط مقام معظم
رهبریبنام" تولید،پشتیبانیها،مانعزدائیها" نامگذاریشدهاست،تالشمیشودکهموانع
تولیدبرطرفشودواینمجموعه قدمهایمثبتیدراینراستابرداشتهاست.همچنینمدیر
منطقه۷عملیات انتقال گاز از همکاریهای انجام شده فیمابین شرکت پاالیش گاز ایالم و
منطقه ۷عملیاتانتقالگازکشورتقدیروابرازامیدواریکرددرسایهتداوماینهمکاریها
زنجیره تولید ،پاالیش و انتقال گاز در سال تولید ،پشتیبانیها ،مانعزدائیها بهتر از پیش به
فعالیت خود ادامه دهد.

بهره برداری از ساختمان خانه محله و فرهنگسرای بابل

ساری-درخشنده-خبرنگاراقتصادسرآمد:
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان مازندران ،دکتر سید محمد
نظری ضمن اعالم این خبر افزود :این پروژه درراستای توسعه زیرساخت های فرهنگی در
محلهکتیغربیشهرستانبابلعملیاتیواجراییشدهاستکهدرراستایکاهشمشکالت
فرهنگی و همچنین توانمند سازی فرهنگی صورت گرفته است  .دکتر نظری یادآور شد:
با توجه به آنکه مشارکت دستگاه های ذیربط برای رسیدن به اهداف فرهنگی در راستای
توسعههمهجانبهضروریمیباشدلذامیتوانباهماهنگیومدیریتیکپارچهواستفادهاز
تواندستگاههایمختلفاستانیوشهرستانیدرراستایکاهشمشکالتمحالتمدنظر
گام برداشت .گفتنی است پروژه سرای محله به مساحت 55۷متر با هزینه اعتباری معادل
 ۳2میلیاردریالدرمحلهکمبرخوردارکتیغربیبابلاحداثشدهاست.دکترنظریگفت:
همچنین پروژه سرای محله کتی غربی در  ۳طبقه با هدف ارائه آموزش های تخصصی و
حرفه ای در زمینه های مختلف مشاوره ای ،بهداشتی هنری و  ....در سرای محله کتی غربی
بعنوانمحلههدفوطرحتوانمندیسکونتگاههایغیررسمیشهرستانبابلاحداثشد.
طبق برنامه ریزي های صورت گرفته و هماهنگي با متولیان شهرهاي مختلف استان در
قالبستادهایبازآفرینیشهریپایداروگارگروههایتخصصیمرتبط،شاهدتغییراتو
تحوالتخوبيدرحوزهاحداثفرهنگسراهاوتوسعهپایدارفرهنگیباشیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران:

تصفیه خانه شهرهای گروه الف بزودی آماده
بهره برداری می شود

ساری-درخشنده-خبرنگاراقتصادسرآمد:
دکتریخکشیدرحاشیهاینبازدیدضمنارائهاقداماتانجامشدهگفت:فازاولتصفیهخانه
شهرهای گروه به ظرفیت ۱000لیتر برثانیه آماده بهره برداری است که با افتتاح این تصفیه
خانه می توانیم آب شرب شهر بابل را از سد آیت اهلل صالحی مازندرانی فراهم نماییم وی
افزود:برایآبرسانیبهشهرهایبابل،بابلسروفریدونکنارحدودهفتادکیلومترلولهگذاری
انجام شده که ضمن تکمیل لوله گذاری شهر بابل تا ورودی شهر بابلسر امکان آبرسانی
فراهمشدهوباانجام 500مترلولهگذاریمیتوانیمآبشربشهربابلسررانیزتامیننماییم.
یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران تصریح کرد ،در مواقع سیالبی تصفیه
خانهاضطراریبدلیلکدورتباالیآب،ازمدارخارجمیشدوآبرسانیبهشهربابلوبابلسر
را با مشکل مواجه می کرد که با افتتاح این تصفیه خانه مشکل فوق حل خواهد شد و آب
پایداروپاکبهمنازلمیرسد.ویاضافهکرد،برایانتقالآببهشهرفریدونکنارنیزپیمانکار
مشخصگردیدکهباجذباعتباراتبیشتر،آبرسانیبهاینشهررانیزبهپایانخواهیمرساند

تبریز-امید محمدزاده-خبرنگاراقتصادسرآمد  :جلسهی ارتباط تصویری هماهنگی رزمایش مدیریت مصرف بهینه برق (شهید عباسپور) برگزار شد.
 ،این جلسه با حضور سردار قریشی جانشین فرمانده سازمان بسیج مستضعفین کشور و مهندس محمدحسن متولیزاده در خصوص راهکارهای مدیریت مصرف برق و گذر
از بحران پیک برگزار و وظایف یک به یک سازمانهای دخیل از جمله شرکتهای توزیع و برق منطقهای ،سپاه پاسداران ،فرماندهی انتظامی ،مدیریت بحران استانداری ،صداوسیما
و شهرداری تعیین شد.
گفتنی است مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز ،مدیرعامل شرکت توزیع برق استان آذربایجانشرقی ،مدیرعامل شرکت برق منطقهای آذربایجان ،فرمانده اطالعات سپاه عاشورا
و نمایندگان استانداری ،صداوسیما و شهرداری تبریز نیز در سالن شهید باکری سپاه عاشورای تبریز حضور داشته و در جریان این جلسه قرار گرفتند.

مدیرصندوقکارآفرینیامیدهمدان:

مهمترینرسالتصندوقکارآفرینیامیدحمایتازکسبوکارهای خرد وکوچکاست
همدان-فتانه ازانی-خبرنگاراقتصادسرامد  :محسن افروخته
مدیر صنــدوق کارآفرینی امید همدان با حضور در جمع رســانههای
متحد به بیان ارائه گزارش عملکردی از این صندوق پرداخت و اظهار
کرد :باالترین رکن صندوق کارآفرینــی امید ،هئیت امنا و هیات مدیره
میباشد ،افزود :همچنین با حکم رئیس جمهور مدیر عامل این صندوق
منصوب میشوند.
افروخته افزود :مهمترین رســالت صندوق کارآفرینی امید حمایت از
کسب و کارهای خرد و کوچک است که در بحث اشتغال و درآمدزایی
بسیار حائز اهمیت خواهد بود و صندوق تنها منابع مالي در اختیار افراد
قرار نميدهد بلکه مجموعهای از خدمات مالی با هدف توانمندسازی و

ایجاد اشتغال پایدار ارائه میدهد.
وی ادامه داد :صندوق کارآفرینی امید به صورت ذاتی به دنبال تقویت
تولید داخلی و حمایت از کسب و کارهای کوچک و زودبازده است و
اگر افرادی طرحهای اشتغالزایی داشته باشند تسهیالت ویژه ای برای
آنها در نظر میگیریم.
مدیر صندوق کارآفرینی امید همدان در مورد نرخ تسهیالت نیز گفت:
در طول  ۳0سال گذشــته که از فعالیت صندوق کارآفرینی امید سپری
میشود اعطای تسهیالت به صورت قرض الحسنه و با کارمزد  %۴بوده
که تاکنون توانسته با همین کارمزد مذکور خود را ابقاء و خدمات مالی
را به مردم اعطاء کند.

خرمآباد – سبحان حبیبی  -خبرنگاراقتصادسرآمد  :مدیرعامل
شرکت آب منطقهای لرستان گفت :محدودیت کشت سیب
زمینی در منطقه "پل هرو و ایوشان" خرمآباد به علت بحران آب
وخشکسالیجدیاست.
داریوش حســن نژاد با اعالم این مطلب افزود :کشاورزان
غیربومیبدونتوجهبهکمبودمنابعآبینسبتبهکشتسیب
زمینی در منطقه اقدام کرده اند که هشــدارهای الزم در این
خصوص داده شده است.
وی گفت :با توجه به کاهش شدید حجم آب سد ایوشان و
شرایط سخت تامین آب برای اراضی پایین دست ،در صورت
رعایت نکردن الگوی کشــت و نادیده گرفتن مصوبه عدم
کاشتمحصوالتآبدوست،بهمنظورپیشگیریازخسارات

واردهبهکشاورزانپاییندست،ازبرداشتآببهوسیلهموتور
های تلمبه های غیرمجاز جلوگیری و با متخلفان برابر قانون
برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۴۶درصد از مخازن سدهای لرستان
پر است اظهار داشت :حجم آب موجود پشت سدهای استان
 ۹۶میلیون و  ۳۶مترمکعب گزارش شده است که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته ۳۱درصد کاهش نشان میدهد.
حسننژاد افزود :هماکنون مجموع آب ورودی ۶سد لرستان
 ۶۸دهم و خروجی آنها ۶.۱۴دهم مترمکعب بر ثانیه گزارش
شده که با توجه به کاهش بارندگیها در سال جاری و روند
افزایش دما ،رعایت الگوی کشت ،میزان برداشت از منابع آبی
و مصرف بهینه آن ضروری است.

گرگان-آذری-خبرنگاراقتصادسرآمد  :مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه
گلستانازکمکردن 50ردصدازسهمیهسوختادواتکشاورزیفاقدپالکدراستانگلستان
از ابتدای تابستان ۱۴00خبر داد.
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلســتان ،عیسی افتخاری در جلسه کارگروه
پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی استان با اعالم این خبر گفت:
تاکنون حدود ۶0درصد از ادوات کشاورزی استان پالک گذاری شده اند.
وی از مالکین ادوات کشاورزی فاقد پالک در استان خواست جهت دریافت سهمیه سوخت

هرچه سریعتر نسبت به پالک گذاری ادوات کشاورزی خود اقدام نمایند تا در آینده با مشکلی
مواجه نشوند .رییس کارگروه پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی
استانضمنارایهگزارشیازاقداماتمهمواثربخشدرخصوصپیشگیریازقاچاقفراورده
های نفتی بر اهمیت نشست ها و جلسات مشترک در راستای بهره مندی از تجارب و رسیدن
به راهکارهای مناسب تاکید کرد .در این جلسه نمایندگانی از شرکت گاز ،تعزیرات حکومتی،
اداره کل حمل و نقل جاده ای ،پلیس آگاهی ،پلیس راهور ،دادگستری ،اداره کل استاندارد ،جهاد
کشاورزی ،توزیع برق و سازمان صنعت،معدن و تجارت استان حضور داشتند.

اخبار ويِژهبلدیه
استان اصفهان

منطقه ۱۲شهرداریاصفهانمستعدسرمایهگذاریاست
سطحمنطقهآسانتروروانترکردهاست.
باقریباتاکیدبراینکهاینمنطقهآمادههرگونههمکاری
با سرمایهگذاران است ،افزود :این منطقه به لحاظ داشتن
زمینهای بکر و امکان دسترسی آسان به نقاط مختلف و
فراهم شدن پتانسیل بسیار مناسب جهت سرمایهگذاری
برای ســاخت پروژههای بزرگ ،برند ســرمایهگذاران
شدهاست.
وی با بیان این که در منطقه  ۱2شــهرداری ،به موضوع
جذبسرمایههایمردمیتوجهجدیشدهودراینراستا
پروژههایمشارکتیقابلتوجهیدرحالاجرااست،گفت:
آورده شهرداری برای مشارکت با سرمایهگذاران بخش
خصوصی زمین و پروانه ساختمانی و آورده سرمایهگذار
تأمینهزینهاحداثپروژهاست.
مدیرمنطقه ۱2شهرداریاصفهانافزود:درحالحاضرسه
پروژهمشارکتیشاملمجموعههایمسکونی،ورزشیو
مجموعهتجاری،اداریمیدانعلیخانیاینمنطقهدرحال
احداثاست.
مدیر منطقه ۱2شــهرداری اصفهان تصریح کرد :پروژه
مجموعهورزشیدارایسالنورزشیمناسبورزشهای
مختلف در سه طبقه با مساحت سه هزار و ۶00مترمربع
استکهدرنیمهنخستسالجاریبهبهرهبرداریمیرسد.

باهمکاریسربازانگمنامامامزمانصورتگرفت؛

کشف ۵۳۴دستگاهتولیدرمزارزدرشهركصنعتیسلیمیتبریز
تبریز-امیدمحمدزاده-خبرنگاراقتصادسرآمد:مدیرعامل
شرکتتوزیعنیرویبرقتبریزازشناساییوکشف5۳۴
دستگاه تولید رمز ارز دیجیتال با همکاری سربازان گمنام
امام زمان (عج) خبر داد.
عادل کاظمی با بیان این مطلب گفت :در راستای کاهش
پیکبارشبکهوجلوگیریازخاموشیبهسایرمشترکان
وهمچنینمقابلهباانشعاباتغیرمجاز،باهمکارینیروی
انتظامی و مراجع قضایی تعداد  5۳۴دستگاه استخراج
ارز دیجیتال از 5واحد صنعتی در شهرک سلیمی با توان

مصرفی  ۱0۶۸کیلووات و مجموع ماینر های شناسایی
شده و تعداد دستگاه اســتخراج رمزارز از ابتدای سال
جاری به ۱۹5۴دستگاه رسید.
کاظمی با یادآوری اینکه شناسایی و کشف این تعداد
دستگاه ماینر در یک عملیات در نوع خود بینظیر است،
تصریح کرد :عملیات کشف و شناســایی رخ داده در
شهرکشهیدسلیمیباتالشوهمکاریمجدانهسربازان
گمنام امام زمان (عج) صورت گرفته که جا دارد در این
زمینه،صمیمانهازاینعزیزانتشکروقدردانینمایم.

سمنان -رضاییان -خبرنگاراقتصادسرآمد  :سرپرست
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری سمنان
اظهارکرد :بروزرسانی سامانه ارتباطات مردمی و مدیریت
شهری ۱۳۷شهرداری به آدرس semnan.ir.۱۳۷جهت سهولت
کارشهرونداندرثبتوپیگیریدرخواستآنانانجامشده
است  .وی افزود :یکی از مهمترین ارکان کسب موفقیت
در هر دستگاه ،میزان ارتباط مخاطبان با سازمان و حوزه
مربوطه است که اغلب به واسطه تبلیغات گسترش می
یابد؛ اما در حقیقت آنچه بیشترین نقش را در حفظ این
ارتباط دو سویه و متقابل ایفا می کند ،سطح پاسخگویی

و کیفیت ارائه خدمات است ،که ســامانه  ۱۳۷تالشی
برای تحکیم ارتباط میان شهروندان و شهرداری و رفع
مشکالتشهریمیباشد .وحیدپرویزیبااعالماینخبر
گفت :با توجه به راه اندازی مجموعه سامانه های خدمات
الکترونیکی شهرداری سمنان تحت عنوان سمنان من،
سامانه ۱۳۷شهرداری نیز با لحاظ نمودن برخی نیازمندی
هایعملکردیوایجادتناسبظاهریباسایرسامانههای
موجود بروزرسانی شد که امیدواریم این اقدام موجب
افزایش رضایت مندی و مشارکت شهروندان در پیگیری
ورفعمعضالتشهریباشد.

سرپرست و خبرنگار :سمیه کرباليی

رییسلوازماندازهگیریشرکتتوزیعبرقاصفهان:

همشهریانبامعرفیدستگاههایماینربهادارهبرقپاداشبگیرند

جاوری رییس لوازم اندازه گیری شــرکت توزیع برق
اصفهان در خصوص کشف رمز ارزها گفت :بار فیدرها
و بررسی الگوریتم های مصرف و گزارشات مردمی در
کشف و ضبط ماینرها قابل توجه است و شهروندان می
توانند با گزارش دادن به اداره برق از طریق سامانه سمات
تا سقف 20میلیون تومان پاداش بگیرند
وی گفت  :اقدام به ماینینگ نمودن تعدادی از دستگاهها
در یک مکان ومنطقــه می تواند به طــور قطع باعث
خاموشی ها و قطعی برق شود چرا که ترانس به کار رفته
ظرفیت این میزان استفاده از برق را ندارد
وی در ادامه خاطر نشان کرد :از ابتدای سال تا کنون222۸
دستگاه ماینر به ظرفیت ۴۴5۶کیلو وات پیدا شده است
که در روز  ۱0۶۹۴۴کیلو وات ساعت برق مصرف می
کنند و میزان برق مصرفی در ماه  ۳20۸۳20کیلو وات

ساعت می بادشــد که با در نظر گرفتن  200کیلووات
ســاعت انرژی ،مصرف برق  ۱۶هزار خانه دریک ماه
تامین می شود
رییس لوازم اندازه گیری شــرکت توزیع برق اصفهان
تاکیدکرد  :افراد سود جو این دستگاهها را در واحدهای
کشــاورزی ،صنعتی وخانه ها نصــب میکنند که تا
حدودی میتواند قابل کنترل باشد چون مصرف برق
این واحدها در ماههای مختلف سال قابل رصد است و
میتوان براساس تفاوت مصرف در ماهها به این موضوع
مشکوک شد و با بازرسی و نظارت از وجود دستگاههای
استخراج رمز ارزها که مصرف برق باال دارند آگاه شد.
وی گفت :مردم با کاهش مصرف و استفاده از دور کند
کولر می توانند تا حد زیادی در مصرف برق صرفه جویی
کنند و همچنین استفاده از نور روز را به عنوان یکی از

ارکان مدیریت مصرف قرار دهند .
وی در ادامه به مدیریت مصرف برق اشاره کرد و گفت
:افزایش دمای هوا یکی از دیگر دالیل افزایش مصرف می
باشد که گاهی افسار گسیخته مسیر مصرف را تغییر می
دهد و مدیریت اضطراری بار را ایجاد می کند و ضروری
اســت که به اندازه دو درجه نسبت به کاهش مصرف
برق توجه کنیم و به فرض کولر گازی خود را بر روی
 2۶درجه بگذاریم تا شاهد روزهای بهتری برای مردم
و خودمان باشیم
وی تاکید کرد  :اگر چه که مدل سازی رفتار اجتماعی
برای کاهش سریع مصرف ،حتی در کشورهایی که به
پایداری نسبی در میزان تقاضا رسیده اند ،بسیار دشوار
است اما باز مشارکت های مردم در کاهش مصرف برق
قابل اهمیت می باشد

کیفیت محصوالت فوالد مبارکه همتراز استانداردهای جهانی
علی کالکی ،رئیس بازرسی و حفاظت فنی شرکت مهندسی و
توسعه نفت ،درباره کیفیت محصوالت فوالد مبارکه اظهار کرد:
کیفیت محصوالت استفاده شده شرکت فوالد مبارکه در پروژه
اســتراتژیک انتقال نفت خام از گوره به جاســک اگر از کیفیت
محصوالت اروپایی و چینی باالتر نباشــد ،کمتر نبوده و همتراز
استانداردهایجهانیاست.
وی با بیان اینکه تولید این محصول راهبردی توسط فوالد مبارکه
به نوعی وابستگی ایجاد شده در این حوزه به کشورهای خارجی
را بر طرف کرد ،گفت :اگر فوالد مبارکه قادر به تولید این محصول
نبود عمال ما امکان اجرای این پروژه را نداشتیم .بنابراین تولید این
محصول توسط فوالد مبارکه برای ما بسیار حائز اهمیت است.
اکنوناعتمادبهنفسیکهدرمجموعهفوالدمبارکهایجادشدهاست،
میتواند کشور را از نظر محصوالت فوالدی اینچنینی در وضعیت
مناسبیقراردهد.
رئیسبازرسیوحفاظتفنیشرکتمهندسیوتوسعهنفتضمن

توزیع عادالنه آب در اصفهان
ازطریقسامانهپایشوکنترلتاسیسات
حوضچه ها میزان باز و بســته بودن والوها کنترل و آب
موجوددرشبکه،عادالنهتقسیممیشود.
محمد ناظمی زاده اعالم کرد :در حال حاضر از ۴0حلقه
چاه موجود در شهر اصفهان ۳5حلقه چاه به سیستم تله
متریوتلهکنترلمجهزشدهاندکهاینامرتاثیربهسزاییدر
توزیع عادالنه آب بین مردم داشته است .وی گفت :آبفای
اصفهان،تابستان امسال از طریق فرایند کنترل هوشمند
تاسیسات آبرسانی توانست تبعات کمبود۴هزار و۳00
لیتریآبشربدرثانیهرابهحداقلبرساند.
ناظمیزادهپایشوکنترلهوشمندتاسیساتآبرسانیرا،
امریضروریدرمدیریتبهینهمنابعآبدانستواظهار
داشت:هماکنونصددرصدخطوطانتقالطرحآبرسانی
اصفهان بزرگ که بالغ بر ۸۷0کیلومتر می باشد مجهز به
سامانهتلهمتریاست.ویگفت:پیشبینیمیشودتاپایان
سالجاریتمامتاسیساتآبرسانیشهراصفهانبهسیستم
تلهمتریوتلهکنترلمجهزشوند.

مدیر صنــدوق کارآفرینــی امید همــدان در پایان گفــت  :همچنین
صندوقهــای خردمحلی با مشــارکت زنــان روســتایی و با هدف
توانمندسازی و ایجاد اشــتغال برای زنان روستایی است که تسهیالت
بسیار روان و قرض الحســنه به همراه آموزش های مختلف برای راه
اندازی و ادامه فعالیت این صندوق ها توســط صندوق کارآفرینی امید
صورت گرفته است.

بروزرسانی سامانه  ۱۳7شهرداری سمنان

کاهش ۵0درصدی سهمیه سوخت ادوات کشاورزی فاقد پالك در استان گلستان

مدیرمنطقه:1۲

با هدف توزیع عادالنه آبدر شهر اصفهان  5۱حوضچه
و ۳5حلقه چاه ،مجهز به سامانه پایش و کنترل تاسیسات
آبشدند.
مدیر دفتر سیستم های کنترل و انرژی آب شرکت آبفای
استان اصفهان با بیان این که در حال حاضر نزدیک به۳0
درصدازشبکهتوزیعآبشهراصفهانبهصورتبرخط
و هوشمند کنترل می شود،گفت :شــهر اصفهان دارای
 ۱۴0حوضچهکنترلیوفشارشکناستکهازطریقاین

افروخته ابراز داشت :اشتغال پایدار روستایی و طرحهای مشارکتی در
روستاها نیز از دیگر طرحهای در حال اجراست که از سوی منابع مشترک
صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تامین میشود.
وی گفت :تسهیالت برای مناطق روستایی طبق قانون اشتغال روستایی
در سال  ۹۶که در مجلس مصوب شد برای روســتاهای مرزی با نرخ
کارمزد  ۴درصد ،برای روســتاهای غیرمرزی و شهرها با نرخ  ۶درصد
پرداخت شود که میزان تسهیالت در روستاها تا سقف  ۴میلیارد تومان
برای یک بنگاه تأمین مالی میشود.
وی از انعقاد بیش از  20مورد تفاهم نامه با دستگاههای اجرایی و دولتی در
راستای حمایت از کسب و کارها در استان همدان خبرداد

هشدارآب منطقهایلرستان نسبت بهکشتسیب زمینی درخرمآباد

ويژه استانها

مدیر منطقه  ۱2شــهرداری اصفهان گفت :برای
سرمایهگذاریها دو اصل تضمین بازگشت سرمایه و
کسب ارزش افزوده مقولههای بسیار مهمی است که این
منطقه با توجه به مزیت اراضی و موقعیت ویژه ،توانسته
آنهارابرایسرمایهگذارانمحققکند.
علی باقری اظهار کرد :این منطقه از پتانسیل باالیی برای
سرمایهگذاریبرخورداراستوتوانستهباانجامپروژههای
عمرانیرشدوارزشافزودهقابلتوجهیرابرایمحالت
به ارمغان آورد که این موضوع باعث شده سرمایهگذاران
بتوانندبااطمینانبیشتریدراینمنطقهسرمایهگذاریکنند.
ویادامهداد:شهرداریمنطقه ۱2با ۸200هکتارمساحت
بزرگترینمنطقهازنظروسعتاستوبرندسرمایهگذاران
محسوبمیشود.
مدیر منطقه  ۱2شهرداری اصفهان تصریح کرد :یکی از
دغدغههای سرمایهگذاران ،سهولت دسترسی و دریافت
خدمات حمل و نقل عمومی است که منطقه ۱2توانسته
زیرساختهایخدمترسانیحملونقلعمومیرادر
تماممعابراصلیاینمنطقهمهیاکندتاشهروندانبهراحتی
دسترسیبهاتوبوسشهریوتاکسیداشتهباشند.
وی گفت :از دیگر مزایای حمل و نقل عمومی منطقه۱2
وجودپنجایستگاهمترویشهریدرآناستکهترددرادر
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تشکر از پرسنل فوالد مبارکه گفت :میتوان ادعا کرد با تجربهای که
اینجا به وجود آمد و با تجهیزات و امکانات موجود بهترین نتیجه
راازوضعیتتولیدداخلگرفتیمواینبسیارامیدوارکنندهاست.
عباس اکبری محمدی ،معاون بهرهبرداری شرکت فوالد مبارکه نیز
با اشاره به اهمیت اجرای پروژه انتقال نفت گوره به جاسک گفت:
تولید فوالد مورد نیاز این پروژه توســط فوالد مبارکه چنان حائز
اهمیت است که عالوه زمینهسازی برای اجرای یکی از مهمترین
پروژههای استراتژیک کشور در فاصله زمانی و کیفیت مناسب ،از
خروج حداقل 500میلیون یورو ارز از کشور نیز جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه تامین ورق مورد نیاز برای ساخت لولههای انتقال
نفت ،کلیدیترین اقدام در اجرای این پروژه ملی بود ،گفت :پیشتر
شرکت نفت برای تامین این ورق اقدام کرده بود که علیرغم تامین
اعتبار مورد نیاز ،طرفهای خارجی به دلیــل تحریم از فروش
و تحویل این ورق بــه ایران خودداری کــرده و عمال این پروژه
معطلماند.

معاون بهرهبرداری شرکت فوالد مبارکه گفت :با همتی که در فوالد
مبارکه انجام شد ،تختال مورد نیاز برای این ورق طراحی و پس از
انجام تستهای مورد نیاز در کارخانه تولید ورق و تبدیل ورق به
لوله ،فرایند تولید انبوه محصول آغاز شد .در نهایت بیش از ۴00
هزار تن تختال  APIمناسب برای محیط گاز ترش به عنوان ماده
اولیهوبهنوعیقلبتپندهاینپروژهتولیدشد.بنابراینفوالدمبارکه
باتولیداینتختالاقدامبسیارمهمیرابهانجامرساند.
اکبری محمدی اضافه کرد :باید توجه داشت که حتی در صورت
پرداختاینمبلغهنگفتبهشرکتهایخارجی،بهدلیلوضعیت
تحریمیایرانورقیاتختالاینحوزهبهایرانتحویلدادهنمیشد.
وی تصریح کرد :در حال حاضر توانمندی تولید تختالهای گاز
ترش وتختالهای ویژهای که برای خطوط نفت و گاز اســتفاده
میشود،صرفادرفوالدمبارکهوجوددارد.تولیدچنینمحصوالتی
به دانش فنی باال و خط تولید پیشرفته نیاز دارد که هر دو در فوالد
مبارکه وجود دارد

 312واحد خسارت دیده از سیل در اصفهان منتظر مصوبه هیأت وزیران
معاون بازسازی و مســکن روســتایی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی اصفهان با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده برای
واحدهای خســارت دیده از ســیل گفت :برای تسهیالت و
کمکهای بالعوض منتظر مصوبه هیأت وزیران هستیم.
محسن قویبیان امروز در گفتوگو با اشاره به سیل اردیبهشت
ماه در مناطق کویری اســتان اظهار داشت :اواخر اردیبهشت
امسال سیل در سه شهرستان خور و بیابانک ،نائین و اردستان

به واحدهای مسکونی و راهها خسارت وارد کرد.
معاون بازسازی و مســکن روســتایی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی اصفهان با اشاره به اینکه برآورد اولیه میزان خسارت
سیل  ۱20میلیارد تومان بود ،گفت :بر اساس برآورد اولیه 2۸
واحد احداثی و  2۸۴واحد باید تعمیر شود که میزان خسارت
جمعبندی و به تهران ارسال شد.
وی با اشــاره به آخرین اقدامات انجام شده برای واحدهای

خسارت دیده از سیل افزود :برای تســهیالت و کمکهای
بالعوض منتظر مصوبه هیأت وزیران هستیم ،واحدهایی که
احداثی هستند برای دریافت پروانه اقدام کردهاند.
وی بیان کرد :برای احداث واحدهای شــهری  ۱00میلیون
تومان تسهیالت بانکی ۳0 ،میلیون تومان معیشتی و  55میلیون
تومان بالعوض و برای واحدهای احداثی روســتایی ۱۱0
میلیون تومان تسهیالت بانکی و  50میلیون تومان بالعوض

پرداخت میشود .قوی بیان خاطرنشان کرد :برای واحدهای
تعمیری ســه حالت وجود دارد که نوع اول  ۳0میلیون تومان
تســهیالت بانکی و  ۱5میلیون تومان بالعوض ،نوع دوم 20
میلیون تومان تسهیالت بانکی و  20میلیون تومان بالعوض
و نوع ســوم  ۱0میلیون تومان تســهیالت بانکی و  5میلیون
تومان بالعوض پرداخت میشود و به محض اینکه اعتباری
تخصیص پیدا کند کار آغاز میشود.

