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اخبار

با حضور استاندار اصفهان  3پروژه در بخش
آب در خمینی شهر به بهره برداری رسید

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با
اشاره به پروژه هایی که در خمینی شهر به بهره برداری رسید
اعالم کرد :امروز مخزن  5هزار مترمکعبی و شیرخانه مدفون
با هدف تامین آب ساکنان شمال خمینی شهر و نیز یک حلقه
چاه در محله دستگرد به منظور تامین آب در مواقع بحران به
بهره برداری رسید
به گزارش اقتصاد سرآمد ،مهندس هاشم امینی افزود :سیستم
تله متری شــبکه توزیع آب  ،مخازن و ایستگاههای پمپاژ با
هدف مدیریت فشار و اندازه گیری سطح آب مخازن نیز راه
اندازی شد .
وی با بیان اینکه در فصل تابســتان با توجــه به تراکم بیش
از اندازه جمعیت در خمینی شــهر تامین آب شرب شهرک
منظریه با مشکل مواجه بود عنوان کرد :در فصل تابستان با
توجه به محدودیت منابع آبی برخی از مناطق خمینی شهر
با مشکل تامین آب مواجه بودند که انتظار می رود با افتتاح
مخزن  5هزار متر مکعبی مشکل آب ساکنان شمال خمینی
شهر برطرف شود .
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان به اجرای شــبکه فاضالب در شــهر درچه پرداخت
و خاطرنشان ساخت :طی  20ســال فقط  10درصد شبکه
فاضالب درچه اجرا شد چراکه تخصیص منابع مالی دولتی
به این پروژه بســیار محدود بوده این در حالیســت که طی
 3سال گذشــته بیش از  72کیلومتر از شبکه فاضالب شهر
درچه اجرا شد.
مهندس هاشم امینی تصریح کرد :پیش بینی می شود نهایتا
تا شهریور ســال آینده شبکه فاضالب شــهر درچه به بهره
برداری برسد
وی اجرای شبکه فاضالب در شهر کوشک را منوط به استفاده
از ماده واحده تبصر  3دانست و اظهار داشت :مردم و مسئولین
شهر کوشک برای برخورداری از خدمات شبکه فاضالب باید
زمینه های استفاده از ماده واحده تبصره  3را فراهم کنند .
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با بیان اینکه
 53سال از ارائه خدمات شبکه فاضالب در اصفهان می گذرد
اعالم کرد :اصفهان اولین شــهر در کشــور بوده که شبکه
فاضالب در آن اجراء گردیده است  ،همچنین استان اصفهان
با اجرای  422کیلومتر خطوط شبکه فاضالب بیشترین میزان
خطوط اجراء شده در کشــور را به خود اختصاص داده است
که  13درصد خطوط شبکه فاضالب اجراء شده در کشور را
شامل می شود .
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان تامین
آب شرب پایدار مشــترکین را یکی از اولویت ها برشمرد
و اظهار داشت :از سال  57تا کنون جمعیت تحت پوشش
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ  4میلیون و  155هزار و 462
نفر می باشد در صورتی که از سال  44تا سال  57تنها 350
هزاز نفر تحت پوشش شبکه آبرسانی شرکت آب وفاضالب
قرارداشتند که این امر نشــان دهنده افزایش  12برابری
تعداد جمعیت تحت پوشش شبکه آبرسانی از بدو انقالب
تا کنون بوده است.
وی چگونگی تامین آب شرب مردم را در استان اصفهان بسیار
حائز اهمیت دانست وخاطر نشــان ساخت:استان اصفهان
ازجمله استانهای مهاجرپذیر می باشد که همه ساله با رشد
جمعیت روبرو است براین اساس تامین آب شرب مشترکین
در این استان بسیار حائز اهمیت بوده است و دراین زمینه از
بدو تاسیس شرکت تا سال  57حدود  15حلقه چاه آب حفر
شد ولی از سال  57تا کنون  207حلقه چاه آب حفر گردید که
افزایش  14برابری حفر چاه در این دوران را نشان می دهد .
مهندس هاشم امینی به افزایش  10برابری واگذاری انشعاب
آب در دوران  40ساله انقالب شکوهمند اسالمی پرداخت و
تصریح کرد :از سال  57تا کنون به بیش از یک میلیون و 135
هزار و  827مشترک انشعاب آب به مشترکین واگذار شده در
صورتیکه از سال  44تا سال  57به  114هزار مشترک انشعاب
آب واگذار شده بود.
وی افزود :از سال  44تا ســال  57فقط هزارو  410کیلومتر
شبکه آب در استان اصفهان اجراء شده بود در حالیکه از سال
 57تا به امروز بیش از  14هزار و  267کیلومتر شبکه آب در
استان عملیاتی شد که رشد  10برابری اجرای شبکه آب در
استان را پس از پیروزی انقالب اسالمی نشان می دهد.
اداره کل ثبــت اســناد و امالک اســتان
کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک
کرمانشاه ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهــی موضوع مــاده  3قانــون و ماد ه
 13آئیــن نامه قانــون تعییــن تکلیف
وضعیت ثبتــی و اراضی ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی برابر رای شــماره
139760316001004246مورخــه
1397/9/6هیــات اول /دوم موضــوع
قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
کرمانشــاه ناحیه یک تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی فرهــاد بادافره فرزند
محمد بشماره شناسنامه 14851صادره
از قصرشــیرین در ششــدانگ یک باب
ساختمان به مســاحت 61/50متر مربع

محدوده پالک  138اصلی واقع در بخش
یک حومه کرمانشاه به ادرس الهیه میدان
شاهد قلعه کهنه کوچه محمدرضا ویسی
پالک 25خریداری از مالک رســمی اقای
محب اهلل راهدار کنجوری محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواستخود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
است د ر صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/11/08 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/11/24:
جعفر نظری –رئیس ثبت اسناد وامالک
کرمانشاه

کاشت ۴۰اصلهنهالدربامخرمآبادتوسطمدیرانوکارکنانمخابراتمنطقهلرستانبهمناسبتایاماهللدههفجر

در این مراسم که با حضور مدیر مخابرات منطقه لرستان  ،معاونین  ،مدیران و جمعی از کارکنان مخابرات منطقه لرستان به مناسبت چلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ۴۰اصله نهال توسط
مدیرانوکارکنانمخابراتمنطقهلرستاندربامخرمآبادکاشتهشد.مدیرمخابراتمنطقهدرآیینکاشتنهالضمنتبریکچهلمینسالگردپیروزیانقالبشکوهمنداسالمیوتشکروقدردانی
از تعامل و همراهی مظفر افشار پدر بلوط ایران  ،انجمن طالیه داران طبیعت زاگرس  ،آقای رازانی دادستان استان ،دکتر بدری ریاست دادگستری استان وعلیپور ریاست زندان خرم آباد به جهت
همکاری مددجویان در در فرایند توسعه شهری گفت :توجه به فضای سبز از وظایف و مسئولیت های اجتماعی مخابرات است که به همین منظور 40اصله نهال با یادمان «ارتباطی فراگیر»
کاشته شد .مهندس محمودی اظهار داشت :توسعه فضای سبز ،نگهداری درختان ،محیط زیست و همچنین ترویج فرهنگ کاشت درخت و درختکاری از دیگر اهداف این برنامه بوده است .وی
یاد آور شد :منابع طبیعی بستر حیات همگان است ،لذا رسالت و وظیفه همه ،حفظ ،توسعه و نگهداری از این موهبت الهی میباشد ،امروزه برای سالمت جامعه و نشاط مردم و ادامه حیات جامعه
نیازمند محیطزیست سالم هستیم که بخش بزرگی از این مسئله به درختکاری و حفظ مراتع و جنگلها بستگی دارد.

شرکتتوزیعبرقاستانلرستانتندیس
طالییکسبکرد

دانســت و گفت :طبیعتأ هر سازمانی
برای ماندن در کــورس رقابت و ادامه
حیات نیاز به جلــب حداکثری رضایت
مشتریان خود دارد.
مدیرعامل برق لرســتان گفت :ما برای
افزایش رضایت مندی ،اقدامات موثر و
ارزشمندی از جمله الکترونیکی کردن
فعالیت های خدمات رسانی انجام داده
و با توجه به رسالت کاری خود(خدمات
رســانی) همواره ســعی در تســهیل
خدمات دهی و آسان نمودن دسترسی
مشترکین و مخاطبین به کلیه خدمات
پس از فروش را داشته ایم.
مهندس خودنیــا افزود :نــگاه اصلی

 :لــوح و تندیــس طالیــی
دستگاه برتر اســتان در زمینه ارزیابی
مــاده  6قانــون حمایــت از حقــوق
مصرف کنندگان در ارزیابی ســال 96
دســتگاههای اجرایی اســتان به برق
اســتان اهداء و برگ زرینــی دیگر بر
افتخارات شرکت افزوده شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،این گزارش
حاکیســت فریدون خودنیا مدیرعامل
شــرکت طی نامه ای لوح افتخارآمیز
موفقیت بزرگ به دســت آمــده را به
دفتر روابط عمومی ارسال و این افتخار
حاصله را مرهون تالشــهای ســخت
کوشانه پرسنل شرکت در سطح استان
محمود اکبری معاون فروش و بازاریابی
فوالدمبارکهحضوراعضایسندیکایلولهوپروفیلدر
فوالد مبارکه را فتح بابی برای افزایش تعامل ،همکاری
و همافزایی هرچه بیشتر دانست و گفت :بدون شک
این همایش کمک خواهد کرد تا با گفتمان رودررو
به تحکیم بیشازپیش فضاهای همدلی بپردازیم و
در نهایت ضمن تأمین اشتغال پایدار در کشور ،نیاز
حداکثریمصرفکنندگاننیزتأمینشود.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،وی از فوالد مبارکه بهعنوان
بزرگترین دستاورد صنعتی کشــور بعد از انقالب
اسالمییادوتصریحکرد:میزانتولیدفوالدخامکشور
از حدود  700هزار تن در سال  1356به  25میلیون
تندر سال 1397افزایش یافته است .بههمین نسبت
ازنظر رتبهبندی نیز رتبۀ ایران در بازۀ زمانی مذکور از
جایگاه  35به  10صعود کرده و برای سال  1404نیز
با ایجاد ظرفیت  55میلیون تن ،دستیابی به جایگاه
هفتم و تبدیل شدن به صادرکنندۀ بزرگ را برای خود
هدفگذاری کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان
سرانۀمصرففوالددرکشورگفت:سرانۀمصرففوالد
در کشور ما با  235کیلوگرم به ازای هر نفر از متوسط
جهانی که  210کیلوگرم است باالتر است و باید به
خاطر داشته باشیم ارتقای این مقدار میتواند به رشد
فزایندۀصنعتوتوسعهکشورکمککند.
اکبری گفت :در صنایع باالدستی فوالد مبارکه حدود
 2هزار و  800تأمینکننده مشــغول ارائۀ خدمات و
تأمین مواد اولیه و مصرفی این شرکت هستند و در
پاییندســت نیز نزدیک به  4هزار کارخانۀ بزرگ و
کوچک از محصوالت فوالد مبارکه بهطور مستقیم و
غیرمستقیم استفاده میکنند .این مهم گویای نقش
فوالد مبارکه و صنایع تکمیلی در کشور است.

سازمان ما به حمایت از حقوق مصرف
کنندگان بــود و با تأمیــن حقوق این
مخاطب شــرایط را برای ارائه نمودن
بهترین خدمات مهیا نموده ایم.
وی همچنین ادامه داد :مــا در زمینه
حمایــت از حقوق مصــرف کنندگان
فرهنگ ســازی های فراوانــی انجام
داده و بر این باوریم که آگاهی بخشــی
مشــترکین جزء جدایــی ناپذیر انواع
فعالیت هــای مختلف شــرکت توزیع
است.
در ادامه مراد ســلیمانی معاونت منابع
انســانی شــرکت ضمن تبریــک این
موفقیت بزرگ گفت :مراســم اهدای

محموداکبریمعاونفروشوبازاریابیفوالدمبارکه:

اختصاص 25درصدمحصوالتفوالدمبارکهبهصنعتلولهوپروفیل

وی ادامه داد :در حال حاضــر در گروه فوالد مبارکه
بهطور مستقیم و غیرمســتقیم  350هزار فرصت
شغلی ایجاد شده و فوالد مبارکه امروز به وسعت ایران
در اقصی نقاط کشور گسترده شده است.
معاون فــروش و بازاریابی فوالد مبارکــه در ادامه
گفت :طی چهار ســال اخیر بیش از  7هزار و 300
میلیارد تومان در زمینه توســعۀ گروه فوالد مبارکه
سرمایهگذاری شــده که نتیجۀ آن افزایش ظرفیت
فوالد کشــور ،اشــتغالزایی ،جلوگیری از واردات و
افزایش توان صادراتی کشور بوده است.
وی کاهش مصرف آب علیرغم افزایش تولید را یکی
دیگر از دستاوردهای این شرکت طی سالهای اخیر
اعالم و با بیان اینکه امروز الگوی مصرف آب در فوالد
مبارکه به یک الگوی جهانی تبدیل شده اظهار کرد:

با انجام اقدامات اساسی در بازچرخانی آب در سیکل
تولید و اجرای پروژههای متعــدد ،در حال حاضر
مصرف آب در فوالد مبارکه از  16.6مترمکعب بر تن
تولید در سال 1370به 2.7مترمکعب کاهش یافته؛
این در حالی است که میزان تولید این شرکت از2.4
به 6.7میلیون تن افزایش یافته است.
وی در خصوص وضعیت تولید و عرضۀ محصوالت
فوالد مبارکه تصریح کرد :در حال حاضر تولید فوالد
خامدرگروهفوالدمبارکه 9.5میلیونتناستکهبنا
بر برنامهریزیهای صورتگرفته مقرر است این گروه
با حفظ سهم 50درصدی خود در تولید فوالد کشور،
در سال 1404با تحقق افزایش ظرفیت 1.5میلیون
تنی در شرکت فوالد هرمزگان ،به بار نشستن واحد
یکمیلیون تنی فوالد سفیددشــت و همچنین با

لوح با حضور دکتر تابش معاونت محترم
وزیر و رئیس سازمان حمایت از مصرف
کنندگان ،معاونین استاندار و جمعی از
مسئولین استانی برگزار شد.
معاونت منابع انســانی شــاخص های
کســب این موفقیت را یادآور شــد و
ابرازداشــت :یکی از خدماتی که دولت
محترم مــی بایســت در برنامه کاری
خود قرار دهد رعایــت حقوق مصرف
کنندگان و تولید کنندگان اســت که
تمامی اهــداف دولت و دســتگاههای
اجرایی را تحت الشعاع قرار می دهد.
ســلیمانی گفت :با تعیین شاخص ها
و عمل به آنهــا قطعأ حقــوق مصرف
کنندگان و تولیدکننــدگان رعایت و
اهداف دولت نیز محقق خواهد شد.
وی اظهار داشت :ارزیابی ماده  6قانون
حمایــت از مصرف کننــدگان مربوط
به ســال  96بوده که پس ازبررسی ها
و داوری کمیته ارزیابی ،شرکت توزیع
برق استان لرســتان موفق به دریافت
لوح تبریک و تندیــس طالیی در بین
کلیه دستگاههای اجرایی استان گردید.
معاونت منابع انسانی با اشــاره به این
مطلــب که شــرکت توزیع بــرق یک
دستگاه خدمات رسان است ابراز داشت:
مشتری مداری را در رأس امور قرار داده
و با قرار دادن اطالعــات فرآیند انجام
مراحــل کار و خدمــت در معرض دید
عموم برای کلیه مراجعین بعنوان اولین
و اساسی ترین وظیفه خوشبختانه یکی
از دستگاههای پیشرو بوده و بر همین
اســاس مقام اول و تندیــس طالیی را
کسب کرده است.
در پایان دفتر روابط عمومی کسب ابن
موفقیت بزرگ را بــه مدیرعامل و کلیه
کارکنان شرکت در سطح استان تبریک
عرض می نماید.
ایجاد واحدهای جدید در جنوب کشور این ظرفیت
را به 25میلیون تن افزایش دهد.
اکبری در ادامۀ سخنان خود به میزان فروش داخلی
و صادراتی فوالد مبارکه اشاره و گفت :در دهماهۀ
ســال جاری با فروش 4میلیــون و  809هزار تن
محصول 86 ،درصد از فــروش گروه فوالد مبارکه
به بازارهای داخلی و  755هــزار تن یا  14درصد
به بازارهای صادراتی اختصاص یافته است .از کل
محصول عرضهشــده به بازارهای داخلی در بازۀ
زمانی مذکور 69درصد محصوالت گرم 18،درصد
محصوالت ســرد 10 ،درصد تختــال و  4درصد
شدار بوده است.
محصوالت پوش 
آمارها نشــان میدهد مقدار فروش محصوالت
فوالد مبارکه در داخل کشور در بخشهای مختلف
نســبتبه بازارهای جهانــی از همخوانی خاصی
برخوردار است .وی خاطرنشان کرد :در حال حاضر
 25درصــد محصوالت فــوالد مبارکه به صنعت
لوله و پروفیــل 15 ،درصد به صنایع تکمیلی14 ،
درصد به صادرات 11 ،درصد به سایر صنایع10 ،
درصد به صنعت حملونقل 9 ،درصد به سازههای
فلزی 8 ،درصد به مراکز خردهفروشی 4 ،درصد به
لولههای انتقال نفت و سیاالت و در نهایت به صنایع
بستهبندیولوازمخانگیهرکدام 2درصداختصاص
یافتهاست.
وی گفت :مقایســۀ روند تحویل محصوالت فوالد
مبارکه به صنعت لوله و پروفیل نشان میدهد طی
 10ماه اخیر با رشد  108درصدی نسبتبه مدت
مشابه سال  ،1394میزان تحویل محصول به این
صنعت از  688هزار تن به  1میلیون و  430هزار تن
افزایش یافته است و این امر نقش قابلمالحظهای
در کاهش واردات داشته است.
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مانور عملیاتی اطفاء حریق ،امداد
و نجات و مقابله با آلودگی دربندر
کنگان

بوشــهرخبرنگار اقتصاد سرآمد
 :مانــور عملیاتی اطفــاء حریق ،امداد
ونجات و مقابله با آلودگی در بندر کنگان
با موفقیت انجام شد.
در اینبــاره گفت :در راســتای آمادگی
همه جانبه تیمهــای عملیاتی در بنادر
و آشنایی با اخرین متددها و استاندارد
های بین المللــی ،مانورعملیاتی اطفاء
حریق ،امداد و نجات و مقابله با آلودگی
در فاصله یــک مایلی حوضچــه بندر
کنگان انجام شد.
ارجمند زاده افزود :در این مانور عملیاتی
و بر اساس سناریوی تعیین شده  ،پس
از اعالم فرمانده موتور لنج باری با مرکز
کنترل ترافیک دریایی کنگان مبنی بر
آتش سوزی شناور و مفقود شدن دونفر
از خدمه بالفاصله هماهنگی های الزم
انجام شد و شناور ناجی  ۸و ید کش های
نجف و ذهاب به موقعیت اعزام شدند.
وی عنوان کرد :با رســیدن شناورهای
ناجی  ۸و یدکشــهای نجف و ذهاب به
موقعیت به سرعت عملیات اطفائ حریق
آغاز گردید و آتش تــا حد زیادی تحت
کنترل درآمد همچنین دو خدمه مفقود
شده موتور لنج باری نیز توسط ناجی ۸
رویت و از آب گرفته شدند.
مدیرکل بنــادر و دریانوردی اســتان
بوشهر اضافه کرد :با اعالم ناخدای لنج
حادثه دیده مبنی بر سوراخ شدن مخزن
سوخت و سرازیر شدن گازوئیل به دریا
هماهنگی با تیم مقابله با آلودگی انجام
گرفت وتیم مربوطه به همراه تجهیزات
موردنیاز توسط یدک کش فتح المبین
به منطقه اعزام شد
وی اشــاره کرد  :با حضور شــنار فتح
المبیــن و تیــم مقابله بــا آلودگی در
موقعیت اعالم شده عملیات بوم اندازی
بســرعت انجام و ضمــن جلوگیری از
گسترده شدن سطح الودگی  ،اقدامات
در خصوص جمع آوری الودگی صورت
گرفت.
ارجمند زاده اظهار داشت  :در ادامه این
عملیات لنج حادثه دیده توسط شناور
ذهاب بصورت یدک و با اسکورت شناور
نجف به حوضچه بندر کنــگان انتقال
پیدا کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
ضمن تقدیر از تمامــی تیمهای حاضر
در این مانور عملیاتــی گفت :تیمهای
شــرکت کننده در مانور  ،ضمن رعایت
تمامی استاندارها ،مانور را طبق سناریو
و در زمان مقــرر با موفقیــت به پایان
رساندند.
گفتنی اســت ،در این مانــور عملیاتی
تیمهایی از هالل احمر  ،نیروی انتظامی
و شیالت شهرستان کنگان نیز همکاری
تنگاتنگی را داشتند.
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