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نیمی از فوالد کشور در فوالد مبارکه
تولید میشود

نشســت تخصصی بهرهبرداری از فناوریهای داخلی
در صنعت فوالد در حاشیه نخســتین همایش و نمایشگاه ملی
فوالد ایران در ســالن برج میالد تهران ،برگزار شــد.مدیرعامل
فوالد مبارکه در این نشست با اشاره به پیشینه تاریخی درخشان
علمی و فرهنگی ملت ایران گفت :ملت ایــران در طول تاریخ با
شخصیتهای علمی و فرهنگی که در عرصه جهان میدرخشند
حرفی برای گفتن داشته و امروز هم با توجه به درخشش جوانان
و اندیشمندان ایرانی در المپیادها ومسابقات جهانی این ظزفیت
وجود دارد ومی توانیم درتولید علم و فناوری ســهمی برای ملت
ایران قائل باشیم.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،حمیدرضا عظیمیان با بیان این که ما
در وسط میدان مبارزه با استکبارهستیم و با تحریمهای ظالمانه
مواجه شده ایم ،اظهار داشت :یا باید تسلیم شویم و تولیدمان به
لحاظ کمیت و کیفیت پایین بیاید و یا باید تالش کنیم و تولیدمان
را ادامه دهیم که البته شرایط کشورایجاب میکند واین انتظار از
ما هست و مردم هم این مطالبه را دارند که تالش کنیم و به سمت
فعالیتهای علمی و کارهای فناورانه برویم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه همکاری وبستن قرارداد بلند مدت
با شــرکتهای دانش بنیان و بهره مندی از دستاوردهای آنها در
این مجتمع صنعتی را مهم وراه گشا دانست وگفت :برون سپاری
و بومیسازی همیشــه در فوالد مبارکه بوده است ولی االن تنها
تفاوتی که پیدا کرده شتاب بیشتری پیدا کرده است وی تصریح
کرد :براساس رویکرد جدید مبارکه پیشنهاداتی که برای تامین
کاال و مواد مصرفی ارائه میشود را معاونت فناوری شرکت بررسی
کرده ،در ریسک ســرمایهگذاری مشــارکت کرده ،تامین مالی
میکند و اگر نهایی شد قراردادهای چندین ساله منعقد میشود.
عظیمیان گفت .:نمایشگاه توانمندیهای صنایع فوالد کشور شاید
چند روز باشــد اما این رویکرد در فوالد مبارکه همیشگی است و
تعطیل نخواهد شد .ملزم به ادامه این کار هستیم وگرنه با مشکل
مواجه خواهیم شد.
وی با بیان این که فوالد مبارکه به تنهایی نیمی از فوالد کشور را
تولید میکند قرار دادهای بلند مدت با شرکتهای دانش بنیان را
رویکرد حمایتی فوالد مبارکه از ظرفیتهای بخش علمی کشور
دانست و اظهار کرد :دیگر از نمایش گذشتهایم و در وسط میدان
فعالیت هســتیم این کار را در داخل مجموعه ساماندهی کرده
ایم ،نرم افزار آماده شــده ،کارکنان تجهیز شده و آمادگی کامل
داریم این دانش فنی محفوظ است در شرکت و بسته به نوع کاال
قراردادهای بلندمدت میبندیم تا خیال شرکتهای دانش بنیان
هم راحت باشد.

تبديل ساختار ديافراگمي اكچوايتورهاي شيرهاي كنترل فشار مياني كمپرسورها

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از بومی سازی دانش تبدیل ساختار دیافراگمی اکچوایتورهای شیر کنترل فشار میانی کمپرسورها به سیستم سیلندر و پیستونی توسط کارگروه
نگهداریوتعمیراتاینشرکتخبرداد.مهندسحمیدکاویانضمنابرازخرسندیازارائهوپیادهسازیاینطرحخالقانهوتاثیرگذارگفت:بااینابتکارازنشتهایناشیازفشار،پارگیدیافراگم،
توقفهایلحظهایتولید،بارمالیقابلتوجهواستهالکمنابعانسانیجلوگیریمیشود.ویافزود :باتوجهبهعدمتأمیندیافراگمهایاصلیازمنابعخارجی،یکیازمتخصصینابزاردقیقاداره
تعمیرات بر اساس نیاز مربوطه بر آن شد تا با خالقیت و نوآوری خود این تحول را بوجود آورده تا عالوه بر کاهش هزینه های مالی تعمیرات ،امکان خرابی در تجهیزات جانبی را به صفر نزدیک نماید
و هیچگونه توقفی در تولید را ایجاد ننماید .مهندس کاویان در پایان با تاکید بر اینکه این دانش بومی سازی شده و از طریق مدیریت دانش قابل انتقال می باشد .اذعان داشت  :این مهم با استفاده
از نمونه های آزمایشي بکار رفته در یک تست میدانی یکساله بر روی تعداد 8عدد از شیرهای کنترل ورودی کمپرسورهای HP&LPردیف های A&Bایستگاه تزریق گاز مارون محقق شد.

شهردار اردبیل گفت :سال گذشته از
محل تخفیفدرعوارض 24میلیارد توماندرآمد
نصیب شهرداری شده که امیدواریم امسال نیز
بیشتر از این رقم به دست آید.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،حمید لطفاللهیان
در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل با اشاره به
الیحه پیشنهادی شهرداری برای ارائه تخفیف در
ایام پیروزی انقالب اسالمی و روزهای پایانی سال
اظهار کرد :هر چند این تخفیفات به مرور زمان
تبدیل به یک رویه عادی شده و عموم شهروندان
درکناراینتخفیف 30درصدانتظارتخفیفهای
دیگری را نیز دارند که ما همه ساله به هدف رونق
ساخت و ساز و بهبود فضای کسب و کار و ارائه
خدمات مطلوبتر به مردم و جلب رضایت آنها
تخفیفهایی را در دو ماه پایانی سال در عوارض
پرداختی مردم اعمال میکنیم.
وی خاطرنشان کرد :سال گذشته از محل کاهش
عوارض 24میلیاردتوماندرآمدنصیبشهرداری
اردبیل شد که این عالوه بر بهبود فضای کسب و
کار و ساخت و سازها بوده که ما در بودجه ساالنه
این رقم را نیز لحاظ کردیم.
شهردار اردبیل اقدام شــهرداری را در کاهش یا
افزایش عوارض و تعرفهها حرکتی قانونی اعالم
کرد و افزود :این افزایش و کاهش دســت خود
شورا و شــهرداری اســت که به عنوان تصویب
کننده بودجه ساالنه میتوانند در طول سال و به
مناسبتهای مختلف آن را اعمال کنند.
لطفاللهیان بیان کرد :دیوان عدالت اداری تنها
در تخفیف عوارض ایراد وارد کرده بود که ما موارد
قانونی را در این زمینه رعایت میکنیم و مرجع
قانونی کاهش در عوارض شورا و شهرداری است
که میتواند در این زمینه اعمال نظر کند.
وی در مورد مهلت اعمال این تخفیف از اول بهمن
تا 20اسفندماه تصریح کرد :با توجه به تعطیالت
متعددی که در ایام بهمن وجود دارد و ارائه فرصت
مناسب برای همشهریان ما اعمال تخفیف را از
اول بهمن انجام میدهیم و با توجه به اینکه برخی
از پروندهها به کمیسیون ماده  5ارجاع میشود

شهردار اردبیل در جلسه رسمی شورا مطرح کرد؛

درآمد  24میلیارد تومانی
شهرداری از تخفیف
عوارض

و پاسخ آن باید تا ســه ماه آینده مشخص شود
به همین خاطر ما تا اردیبهشت ماه اعمال این
تخفیف را برای همشهریان که اقدام به پرداخت
بخشی از مطالبات کردهاند انجام میدهیم.
شــهردار اردبیل اظهار کرد :ما تا روز آخر مهلت
قانونی به همراه بانکها اعمــال تخفیف را در
پرداخت عوارض انجام میدهیم و امسال برای
اولین بار پیشنهاد کردیم تا  100میلیون تومان
جایزه برای افراد خوش حق و حســاب در نظر
گرفته شود تا براساس مکانیزمی که تعریف شده

به چندین نفر این جوایز اهدا شود.
لطفاللهیان گفت :قطعا این کار انگیزه بخشی
برای شهروندان خواهد بود و ما حتی پیشنهاد
کردیم تا با خرید خودرویی به همشهریانی که در
پرداخت عوارض از مبلغ یک میلیون به باال اقدام
کنند این جوایز را در یک مراسم قرعهکشی کرده
و به آنها اهدا کنیم.
وی خاطرنشــان کرد :آنهایی که بــه این 100
میلیون تومان جایزه ایراد میگیرند بهتر است
بدانند که این رقم در مقابل درآمد  24میلیارد

تومانی شهرداری از محل دریافت عوراض رقمی
محسوب نمیشود و ضرورت دارد در این زمینه
بیشتر از این از همشــهریان یاریگر شهرداری
حمایت شود.
لطفاللهیان در مورد بحث تهاتر نیز بیان کرد:
تهاتر ارتباطــی به الیحه ندارد و خــود این امر
مکانیزم مالی است که ما به موقع در قالب آئین
نامه مالی معامالتی شهرداری در اردبیل در این
زمینهتصمیمگیریخواهیمکرد.
شهردار اردبیل در مورد پیشنهاد راه و شهرسازی
استانبرایتقلیلعرضمعبرمحلهزینالاردبیل
تا قبرستان غریبان از  16متر به  10متر تصریح
کرد :ما همواره از تصمیم شــورا و شــهرداری
براســاس طرح تفصیلی حمایت کردیم ولی با
توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده 5در راه و
شهرسازی است عدهای سعی میکنند تا در این
مجموعهاینتقلیلراعملیاتیکنند.
لطفاللهیــان افــزود :ما به صــورت یکپارچه
بحث تعریضها و بازگشــاییها را مورد توجه
قرار میدهیم و به هیچ وجــه به فکر دوگانگی
تصمیمات و برنامهریزیها در این زمینه نیستیم
همانگونه که در مورد محله آزادگان نیز به زودی
طرحی به شورا ارسال میشود تا مورد بررسی و
تائید قرار گیرد.
وی در مورد طرح ارائه شده از سوی شورای شهر
مبنی بر حمایت شورا و شهراری از زوجین بیان
کرد :در بسیاری از کشــورها ثبت نکاح توسط
شهرداریانجاممیشودوحتینمایندهشهرداری
بر این کار نظارت میکند که ما نیز در حد وسع و
توانمان سعی خواهیم کرد از زوجین در اردبیل به
عنوان امر تشویقی در تقویت نهاد خانواده و امر
مقدس ازدواج حمایتهایی را انجام دهیم.
شهردار اردبیل در مورد تدارک بوستان ازدواج در
اردبیلگفت:در قالباینبوستان تالش میکنیم
تا زوجین نهالی را غرس کــرده و به عنوان یک
حرکت فرهنگی نگهداری و رشد و بالندگی آن
را خودشان به عنوان یک امر مقدس و ارزشمند
عهدهدار شوند.
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مدیرعامـل صندوق حمایت از
توسعه چای کشور:

تنها راه نجات چای اقتصادی
کردن این محصول است

مدیرعامــل صندوق حمایت
از توسعه چای کشــور گفت :تنها راه
نجات چــای اقتصــادی کــردن این
محصول است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،محمد رضا
طاهر زاده اظهار داشــت :با توجه به
اینکه کشــاورزان چای کار در گیالن
زیر  ۴هزار متر زمیــن دارندبه عبارتی
 ۷۰درصد کشــاورزان چــای کار کم
زمین هسند در نتیجه حتماً باید چای
را اقتصادی کنیم .که این راســتا ابتدا
باید قیمت چای باال برود تا کشاورز در
روستا پایدار شــود در باغش بماند .در
باغش که ماند کارخانــه هم می ماند،
کارخانه که باشد سازمان چای میماند
و به دنبالش صندوق توسعه چای و در
انتها اشتغال ایجاد می شود
وی افــزود :طــی ســالهای اخیــر،
واردات گســترده ،ذائقه مــردم را به
مصرف چا یخارجی سوق داده است،
خوشــبختانه در چند سال اخیر خیلی
از مردم به چای ایرانــی گرایش پیدا
کردنــد ،چون چای ایرانــی ارگانیک،
سالم و طبیعی و یکی از مرغو بترین
چا یهای دنیاست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

کار مطالعاتی بیمارستان
هزار تختخوابی اردبیل
تمام شده است

ايجاد حلقه هاي پيشگيري در زنجيره ي سرما؛

زنجيره ي سرما دانشگاه علوم پزشكي لرستان
پشتيبان پيشگيري از بيماري هاي واگير است

زنجيره ي ســرما از زير مجموعه هاي واحد مبارزه با
بيماري هاي معاونت بهداشــت دانشــگاه علوم پزشكي لرستان
پشتيبان پيشگيري از بيماري هاي واگير حتي در دور افتاده ترين
نقاط استان است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،اين واحد با تأمين واكسن ،سرم و مواد
بيولوژيك مورد نياز براي پيشگيري از بيماري هاي واگير تضمين
كننده ي پيشگيري از اين نوع از بيماري هاست.
زنجيره ي سرما دانشگاه علوم پزشكي لرستان با بهره گيري از دو
سردخانه كه با دو كمينه ي دمايي متفاوت استفاده مي شوند ،به
عنوان يك منبع ذخيره و توزيع واكســن عامل مهم پيشگيري و
ريشه كني بسياري از بيماري هاي واگير در استان است .سردخانه
ي اول با حد دمايي 2تا  8درجه ســانتي گراد مخصوص واكسن
است .سردخانه ي دوم با حد دمايي  15تا  25درجه سانتي گراد
براي نگهداري و منبع حالل ها و برخي داروها استفاده مي شود.
توزيع واكسن و ســرم در برنامه ي كاري اين واحد مهم معاونت
بهداشت دانشگاه براساس اعالم نياز زيرمجموعه ها در شهرستان
هاي مختلف استان مي باشد .توزيع واكسن به تمامي شهرستان
هاي استان به صورت ماهانه و با اعالم نياز قبلي انجام مي شود.
همچنين اين واحد مجهز به دســتگاه ژنراتور برق مي باشــد
كه در مواقــع اضطراري و قطعي برق به صــورت خودكار برق
سردخانه ها را در حدود تعريف شده تأمين مي كند .به عالوه،
واحد زنجيره سرما مجهز به دســتگاه آالرم پيشرفته بوده كه
در هر زمان از شبانه روز كه حد دمايي سردخانه ها تغيير پيدا
كند به صورت آژير خطر و اعالم پيامك به كارشــناس مسئول
زنجيره هشدار مي دهد.
در سال گذشــته با حمايت رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان
تمامي ســردخانه ها و يخچال هاي نگهداري كننده ي واكسن و
سرم در هر شهرستاني از استان به دستگاه ثبات دما و همچنين
آالرم و اعالم هشدارمجهز شده اند.
واكسن مورد نياز استان لرستان از دانشگاه علوم پزشكي همدان به
عنوان قطب كشوري و با اعالم نياز قبلي از سوي معاونت بهداشت
دانشگاه تأمين مي شــود .دريافت و انتقال اين واكسن ها توسط
كاميون مجهز به سردخانه مســتقر در معاونت بهداشت دانشگاه
انجام مي شود.
زنجيره ي ســرما ،از جمله واحدهايي اســت كه شايد زحمات
كارشناسان آن كمتر در معرض ديد باشد ،اما يك پشتيبان و عامل
بسيار مهم در حوزه ي پيشگيري و سالمت بوده و حصول اطمينان
خانواده ها از واكسينه بودن و سالم ماندن كودكان از گزند بيماري
هاي واگير مديون تالش هاي كارشناســان اين زنجيره به عنوان
حلقه هاي محكم و ناگسستني آن است.
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188مسکن ویژه خانوادههای  ۲معلولی در استان
بوشهر می شود

بوشــهر -خبرنگاراقتصاد ســرآمد :رئیس
انجمن خیران مسکنســاز اســتان بوشــهر گفت:
براســاس انعقاد تفاهمنامه پنج جانبــه  ۱۸۸واحد
مسکونی برای خانوادههای دو معلولی استان بوشهر
ساخته میشود.

به گزارش اقتصاد سرآمد ،حسین شهبازی در جلسه
کمیته راهبردی تفاهمنامه  ۵جانبه اســتان بوشهر
با تاکید بر تامین مســکن خانوادههــای دو معلولی
استان بوشهر اظهار داشــت :بر اساس تفاهمنامه ۵
جانبه بنیاد مســتضعفان ،بنیاد مسکن ،بهزیستی و

انجمن خیران مسکن ساز واحدهای مسکونی ویژه
خانوادههای دو معلولی ساخته میشود.
وی با بیان اینکه  ۱۱۳خانواده شــهری دو معلولی
برای دریافت منزل از ســازمان بهزیســتی استان
بوشهرمعرفی شده خاطرنشان کرد :تاکنون عملیات
اجرایی  ۸۴واحد مســکونی آغاز و  ۴۰واحد تکمیل
شده است.
رئیس انجمن خیران مسکن ســاز استان بوشهر از
واگذاری  ۲۷واحد مسکونی برای خانواده دو معلولی
اســتان بوشــهر خبر داد و بیان کرد :پیگیریهای
مســتمری برای تامیــن اعتبار  ۲واحد مســکونی
باقیمانده و  ۷۵واحد نیمه تمام شــده اســت که با
پرداخت این اعتبار زمینه تکمیل آن تسریع میشود.
شهبازی از ساخت  ۱۸۸واحد مسکونی در استان
بوشــهر خبر داد و بیان کــرد :براســاس انعقاد
تفاهمنامه پنج جانبه  ۱۸۸واحد مســکونی برای
خانواد ههای دو معلولی استان بوشهر شامل ۱۱۳
واحد مرحله نخست و تکمیل  ۷۵واحد نیمه تمام
ساخته میشود.
وی با بیان اینکه زمین ،زیرســازی و اعتبارات این
واحدها با همکاری خیران تامین میشود گفت :مردم
خیر استان بوشهر همیشه در کارهای خداپسندانه
مشــارکت دارند و در این راســتا مجموعه دولت و
دستگاههای اجرایی برای سرعت بخشی پروژههای
خیرساز از هیچ کوششی دریغ نمیکنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی
اســتان اردبیل تاکید کــرد :احداث
بیمارســتان یــک هــزار تختخوابی
اردبیل به طور ویژه پیگیری می شود،
مطالعات آن تمام شده و طراحی ویژه
آن انجام گرفته و مجوز آن گرفته شده
است و با مســاعدت وزیر ,اعتبار این
پروژه مهــم از محــل فاینانس تامین
می شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،دکتر اخوان
اکبری افزود :قرارداد ساخت این پروژه
بزرگ بــا قرارگاه خاتم نهایی شــده و
این بیمارســتان مجهز در دو فاز 540
و  500تختــی در  14هکتار در محل
سایت دانشــگاه علوم پزشکی احداث
خواهد شد.
ایــن مســئول اظهــار داشــت :بــا
بهره بــرداری از بیمارســتان 1000
تختخوابی اردبیــل ،یک هزار تخت به
تخت های اردبیل اضافه خواهد شــد
البته این غیر از 4هزار تختی است که
به مجموع تخت های اســتان در طی
سالهای آتی اضافه می شود.
وی گفت :ســاخت این بیمارستان 10
هزار میلیــارد ریال اعتبار نیاز اســت
که در صورت تخصیص تا چهار ســال
آینده تکمیل می شــود/.محمدرضالو
 -اردبیل

