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اخبار
اقداماتمتعددازسالگذشتهتاکنون
برايتوسعهراههايمنتهيبهمرزمهران

تشکيل شده که مشکل آنها تراکم مازاد،
عدم استحکام و انسداد است و داراي آراي
ماده  ۱۰۰هستند.
وي با بيان اينکه اين پروندهها  ۵۰درصد
مردم را درگير کرده ،افزود :در جلس��هاي
که پيرام��ون اين موضوع با حضور رييس
کل دادگس��تري و دادس��تان برگزار شد،
مقرر گرديد که با تنظيم آيين نامه مالي و
اجرايي ،مشکل مردم در سه حوزه با طرح و

مرکزي  ،تارا محمدي :ش��هردار کالنشهر
اراک خبر داد :پيگيري تعيين تکليف آراي
تخريبي صادره از س��وي کميسيونهاي
ماده صد که طي  ۲۰سال گذشته در شهر
اراک اتفاق افتاده در دس��تور کار مديريت
شهري اراک قرار دارد.مهندس شفيعي در
خصوص امالک داراي مشکل سطح شهر
بيان کرد :طي ۲۰سال اخير ،هفت هزار و
 ۱۴۸پرونده ملکي دچار مش��کل در اراک

بررسي مجدد پروندهها در کميسيون ماده
صد رفع ش��ود ،بر اين اساس امالکي که
داراي راي اس��تنکاف هستند ،بايد جريمه
م��اده  ۱۰۰و عوارض ب��ه روز را پرداخت
کنند ،تجاريهاي انسدادي عوارض خود
را ب��ه روز پرداخت کنن��د و از امالکي که
نياز ب��ه حذف پارکنيگ دارند جريمه الزم
دريافت ش��ده و مبلغ دريافت��ي به رديف
س��اخت پارکينگ در شهرداري اختصاص

يابد.مهن��دس ش��فيعي يادآور ش��د:مبالغ
جريمه به سال س��اخت واحد مسکوني و
س��ال بهره برداري واحدهاي تجاري اخذ
ميش��ود.وي در ادامه خاطر نش��ان کرد:
امالک��ي ک��ه داراي تراکم مازاد هس��تند
بايد به نظام مهندس��ي ارجاع ش��وند و در
صورت لزوم اس��تحکام بخشي کار انجام
و پايان کار صادر شود.شهردار اراک افزود:
ش��هروندان از امروز تا خرداد ماه سال ۹۹

افزايش  40درصدي تردد وسائل نقليه
در مرکزي همزمان با ايام اربعين

فرصت دارن��د که امالک خ��ود را تعيين
تکليف و پاي��ان کار دريافت کنند که اين
آيين نامه ميتواند مشکالت امالک شهر
اراک را حل کند و رضايت ش��هروندان را
نيز به همراه داشته باشد.

مديرعامل گروه فوالد مبارکه تشریح کرد؛

ايلام،آذر يعقوبيان :مهندس اس�لاميوزير
راه و شهرس��ازي در جلسه ويژه ستاد اربعين
اس��تان عنوان کرد :کارهاي بزرگي از س��ال
گذشته تا کنون براي توسعه راههاي منتهي
به مرز مهران انجام گرفته و قطعات باقيمانده
نيز در حال تکميل اس��توزير راه و شهرسازي
که به همراه وزير کش��ور به اس��تان ايالم و
ش��هر و پايانه م��رزي مهران آمده اس��ت در
جلسه ويژه ستاد اربعين گفت :از سال گذشته
ت��ا کنون اقدامات خوبي براي توس��عه محور
اي�لام به مهران صورت گرفته و براي س��ال
آينده  9کيلومتر باقيمانده اين محور در منطقه
کنجانچم نيز تکميل خواهد شد تا ترافيک اين
محدوده نيز بر طرف گردد.وي خاطر نش��ان
کرد با توجه به رش��د چشمگير تردد هر ساله
در اين مرز تمهيدات الزم براي توسعه پايانه
مرزي انديش��يده ش��ده و پي گير اجرايي آن
خواهيم بود.
مانور آماده به کاری
مولدهای اضطراری برق

خامفروشيوعدمتخصيصسنگآهنداخليمعضلاصليفوالدسازانکشوراست

اصفهان،مريم کرباليي :ششمين کنفرانس استيل پرايس
ب��ا حضور معاون وزير صمت ،مديرعامل گروه مبارکه و
جمعي از مقام��ات حوزه معدن و صناي��ع معدني ايران
و صاحب��ان صنايع فوالد کش��ور ب��ا محوريت موضوع
«زنجيره فوالد :ن��وآوري و فرصتهاي پنهان» برگزار
ش��د.در اين کنفرانس پس از معاون وزير صنعت ،معدن
و تجارت مديرعامل گروه فوالد مبارکه طي سخناني با
اشاره به برنامههاي دشمن و بهويژه آمريکا در مواجه با
اقتصاد کش��ور گفت :کش��ور آمريکا با اقداماتي از قبيل
خ��روج يکجانبه از برج��ام و ق��رار دادن فوالدمبارکه
در ليس��ت تحريمه��ا در مهرم��اه  97ت�لاش ک��رد تا
صنعت کش��ور را تحت تأثير قرار ده��د؛ اگرچه تحريم
فوالدمبارکه در س��هماهۀ اول تا حدودي اين شرکت را
در يک ش��وک فروبرد ،اما خوشبختانه شاهد اين بوديم
که ب��ا تدابير ارزش��مندي ک��ه در فوالدمبارکه صورت
گرف��ت بههيچعن��وان بزرگتري��ن گروه فوالدس��ازي
کش��ور در برابر اين تحريمها س��ر فرود نياورد و قد خم
نک��رد و راه خود را مجددا ب��از يافت.مهندس عظيميان
با اش��اره به دستاوردهاي فوالدمبارکه در شرايط سخت
تحري��م گفت :عليرغم همه محدوديتها خوش��حاليم
که اعالم کنيم فوالدمبارکه در  6ماهۀ نخس��ت س��ال
 98توانس��ت بهاندازۀ کل س��ال  97فروش داشته باشد
و بهتماميبرنامهه��اي خود در صادرات نيز دس��ت يابد.

او با اش��اره به ديگر موفقيتهاي کسبش��ده در گروه
فوالدمبارک��ه گف��ت :فوالدمبارک��ه ب��ا ن��گاه قوي به
دانشافزايي ،توسعه و خلق ارزش براي ذينفعان توانسته
اس��ت راه تعال��ي خود را همچنان با ق��درت طي نمايد؛
تا جايي که در س��ال جاري با بس��ياري از شرکتهاي
دانشبنيان و دانش��گاهها و انجمنهاي دانش��ي کشور
ارتب��اط مؤث��ري برقرار کرده اس��ت و توانس��ته با اين
رويکرد ب��ه توليد محصوالت جديدي دس��ت يابد ،که

دني��ا قرار خواهد گرفت و به کش��ور در اي��ن زمينه نيز
خدمات ارزن��دهاي ارائه خواهد کرد.حميدرضا عظيميان
در ادام��ه گفت :امروز مدي��ران و کارکنان فوالدمبارکه
مفتخرن��د که با تولي��د اقتصادي و ايج��اد ارزشافزوده
در جامعه شورونش��اط و اميد تزري��ق کنند.وي در ادامه
ضمن قدردان��ي از تالش مديران عام��ل پيش از خود
در فوالدمبارک��ه گفت :پيشازاين عزيزان تالش کردند
ت��ا فوالد مبارکه را با خريد بلوکي س��هام برخي معادن
ازنظر تأمين سنگآهن در حاشيۀ امنيت قرار دهند ،اما با
شرايطي که اخيرا پيش آمد و شرکتهاي بزرگي مانند
فوالد مبارکه و ذوبآهن با مش��کل تأمين س��نگآهن
مواجه شدند به اين نتيجه رسيديم که فعاليتهاي قبل
کاف��ي نبوده اس��ت .ازاينرو فوالد مبارک��ه با همراهي
س��ازمانهاي رسميکش��ور ،اقدامات جديت��ري را با
س��رمايهگذاري در اکتش��اف در دس��تور کار قرار داده و
در چارت سازماني خود معاونتي بهعنوان معاونت معدن
ايجاد کرده است.مديرعامل فوالد مبارکه از خام فروشي
و ع��دم تخصيص س��نگآهن داخلي به فوالدس��ازان
کش��ور بهعنوان معضل اصلي ي��اد و تصريح کرد :اين
کنفرانس فرصتي اس��ت براي همافزايي و رس��يدن به
راهکارهايي براي رونق هرچه بيشتر توليد که اميدوارم
ب��ا همکاري همهجانبۀ بخش دولتي و خصوصي به اين
مهم دستيابيم.

توليد فوالد موردنياز لولههاي انتقال نفت و گاز و بينياز
س��اختن کش��ور از واردات اين قبيل محصوالت از آن
جمله است.مديرعامل گروه فوالدمبارکه در ادامه اظهار
داش��ت :امروز در اين کنفرانس خرسندم که اعالم کنم
فوالدمبارکه پس از  30سال از عمر پرخير و برکت خود،
طي پنج س��ال آينده ،فقط توليدکنندۀ فوالد و ورقهاي
ف��والدي نخواهد بود و به ش��رکتي ب��ا قابليت صاحب
تکنولوژي صنعت فوالد در کنار ساير شرکتهاي مطرح

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي عنوان کرد؛
اردبيل،پروين حس�يني :مان��ور آماده به کاري
مولدهاي اضطراري صنعت برق استان با حضور
مدير عامل و مديريت برق اردبيل و رئيس گروه
مديريت بحران و پدافند غير عامل و همکاران
مرتب��ط برگزار ش��د مانور آمادگ��ي مولدهاي
اضطراري مراکز طبقه بندي ش��ده ش��رکت
توزيع نيروي برق استان اردبيل در هفت نقطه
از مراکز مهم  ،جهت ارزيابي نحوه پاسخگويي
و مقابله با بحران در زمان بروز حوادث و بالياي
طبيعي برگزار شدش��رکت توزي��ع نيروي برق
اردبيل با بيان اينکه رزمايش سنجش آمادگي
مراکز حساس  ،با موفقيت برگزار شد ،گفت :اين
مانور ،حرکتي بود براي ارزيابي وضعيت مراکز
حساس اس��تان اردبيل .رئيس گروه مديريت
بحران وپدافند غير عامل ايمانپرست با يادآوري
تعاريف پدافند غيرعامل اف��زود  :ارکان پدافند
غيرعامل ش��امل افزايش بازدارندگي ،کاهش
آسيب پذيري ،ارتقاء پايداري ملي با مشارکت
مردميو تس��هيل مديريت بحران در مقابله با
تهديدات و اقدامات نظاميدشمن ميباشد.
بستري بيش از هزار زائر اربعين در
بيمارستانهايايالم

ايالم،آذر يعقوبيان :رئيس دانشگاه علوم پزشکي
ايالم گفت :بيش از هزار مورد مصدوم تصادفي
اربعين حسيني در بيمارستانهاي مرکز استان
بستري شدند.محمد کريميان رئيس دانشگاه
علوم پزش��کي اي�لام اظهار داش��ت :از  ۱۳تا
۲۵مهرم��اه بيش از  ۹۸هزار خدمت درماني به
زائران اربعين حسيني در سطح استان ايالم ارائه
شده اس��ت.وي افزود :از مجموع خدمات ارائه
شده بيش از  ۱۰۳۷مورد مربوط به مصدومان
تصادفي و سوانح رانندگي که در بيمارستانها و
مراکز درماني استان بستري شدهاند ،و مابقي نيز
مربوط به بيماريها و خدمات درماني مورد نياز
زائران بوده است.
مهندس پورهنگ :اربعين ،نماد جهاني
وحدت شيعيان است

خوزس�تان ،ليال زرگانيان :مدير عامل شرکت
نفت و گاز اروندان از موکب ش��هداي رمضان
اين ش��رکت و ديگر مواکب مس��تقر در پايانه
مرزي ش��لمچه بازديد کرد.مهندس جهانگير
پورهنگ ،در اين بازديدحرکت عظيم عاشقان
اه��ل بيت عصمت و طه��ارت(ع) را بي مانند
دانس��ت و گفت :اربعين حس��يني نماد جهاني
وحدت ش��يعيان اس��ت و خدا را ش��اکريم که
توانستيم در اين رويداد که فرهنگ عاشورايي
را به همگان نش��ان ميدهد ،مشارکت داشته
باشيم .وي افزود :ستاد اربعين حسيني صنعت
نفت جنوب ،متشکل از س��اير شرکتهاي زير
مجموعه وزارت نفت در جنوب ،انسجام قابل
قبول و عملکرد خوبي را رقم زد و موفق ش��د
خدمات ارزندهاي را در هر دو پايانه مرزي چذابه
و شلمچه ارائه داده است.

حجم صادرات غيرنفتي کشور  ۷درصد افزايش يافت

بوش�هر ،س�هيال کرم پور :مديرعامل س��ازمان بنادر و
دريانوردي گفت :در نيمه نخس��ت امسال با وجود همه
تهديدات و مش��کالتي که از طري��ق اعمال تحريمها

متوجه حمل نقل دريايي و کش��تيراني ش��د واردات و
صادرات غيرنفتي به ترتيب رشد  ۲۴و هفت درصدي پيدا
کرد.محمد راستاد در حاشيه افتتاح نيروگاه گازي بوشهر
در جمع خبرنگاران اف��زود :در زمينه حجم کلي تخليه
و بارگي��ري در بنادر پنج درص��د افزايش ميزان فعاليت
داش��تيم.وي بيان کرد :عمده فعاليتها ش��امل کاالي
اساس��ي در بندر امام خميني بود که  ۴۹درصد نس��بت
به مدت مشابه پارسال با حدود  ۹ميليون تن رشد داشته
است.راستاد ادامه داد :در ساير بنادر کشور از جمله بوشهر
حجم کلي تخليه و بارگيري حدود سه درصد رشد داشته
است.وي در ارتباط با نيروگاه گازي  ۴,۵مگاواتي بوشهر

مشکالت و مسائل کارخانه آسفالت
شهرداري رشت بررسي شد

در جريان برنامه بازديد شهرداري رشت از کارخانه
آسفالت مسائل و مشکالت اين واحد توليدي مورد
بررس��ي قرار گرفت.دکتر ناص��ر حاج محمدي در
بازديد از کارخانه آس��فالت ش��هرداري به بررسي
و ارزياب��ي مس��ائل اين کارخان��ه پرداخت.در اين
برنامه بازديد ميثم حرفت خواه سرپرست سازمان
عمران و بازآفريني ش��هري ش��هرداري رشت به
تش��ريح عملکرد و اقدامات کارخانه توليد آسفالت

شهرداري پرداخت.ش��هردار رشت هم با تاکيد بر
اينک��ه براي اجراي موفق پروژه نهضت آس��فالت
در ش��هر ،اين کارخانه بايد با تمام توان و امکانات
به توليد آس��فالت مبادرت ورزد ،خواس��تار تالش
مضاعف همگان ش��د.دکتر ناص��ر حاج محمدي
همچنين قول داد همه مسائل و مشکالت مرتبط
با کارخانه توليد آس��فالت ش��هرداري را با جديت
پيگيري نمايد.

نيز گفت :اين پروژه با سرمايه گذاري بخش خصوصي با
 ۱.۵يورو سرمايه گذاري ارزي و  ۵۰ميليارد ريال سرمايه
گذاري ريالي داش��ته است.راس��تاد اضافه ک��رد :ايجاد
ظرفيت و توس��عه زيرس��اختهاي بندري بويژه اسکله
يک روند براي عرضه خدمات بندري اس��ت تا تناسب
مناسب بين تقاضا ايجاد شود.وي گفت :در استان بوشهر
عالوه بر بندر اصلي بنادر کوچک استان نيز قابليتهاي
بااليي ب��راي جابجايي کاال بين بنادر داخلي ،کاپوتاژ و
صادرات و واردات منطقهاي دارند.راس��تاد تصريح کرد:
هر چه زيرساختها توسعه يابد تمايل بين تجار و فعاالن
اقتصادي که از بنادر استان بوشهر استفاده ميکنند براي

فعاليتهاي تجاري بيشتر ميشود.وي يادآور شد :احداث
زيرساخت و توسعه ظرفيت براي بهبود وضعيت تجاري
و افزايش ميزان حمل و نقل موثر خواهد بود.راستاد در
زمينه توسعه ظرفيت حوضچه بندر کنگان در سفر سال
گذش��ته ،رئيس جمهور دس��تور دادند مبني بر اينکه با
اعتبار  ۱۰۰ميليارد تومان (نيمياز اين اعتبار توسط ازمان
بنادر و دريانوردي و مابقي از منابع اعتبارات) اين پروژه
اجرا شود.وي افزود :براي اين پروژه مطالعات اوليه انجام
شده و ترجيح اين است تا در قالب طرح و اجرا بتوانيم در
حداقل زمان ممکن تا پايان سال جاري عمليات اجرايي
توسعه ظرفيت حوضچه بندر است را آغاز کنيم.

شهردار رشت از روند ساخت تصفيه خانه
شيرابه زبالههاي سراوان بازديد کرد

دکت��ر ناصر حاج محمدي با حض��ور چندين باره در دفنگاه
زبالههاي س��راوان آخرين وضعيت س��اخت تصفيه خانه را
بررس��ي کرد.دکتر حاج محمدي براي چندمين بار در طول
هفته گذش��ته ،امروز هم به محل دفنگاه زبالههاي سراوان
رفت و از نزديک در جريان آخرين وضعيت س��اخت تصفيه
خانه شيرابه زبالههاي سراوان قرار گرفت.وي در گفت وگو
با دست اندرکاران اجراي اين پروژه خواستار سرعت عمل و
دقت نظر آنها در اجراي تصفيه خانه شيرابهها شد و گفت:

کار ش��ما سبب خواهد ش��د تا اهالي منطقه سراوان از رنج
آلودگيهاي ناش��ي از دفن زباله در اين محل ،رهايي يابند.
شهردار رشت خاطر نشان کرد :تمام سعي و تالش الزم را
به کار بگيريد تا در زمان وعده داده شده ،اين پروژه تحويل
مردم گردد.گفتني است شهردار رشت پنجشنبه گذشته در
برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه باران همراه فرماندار اين
شهرس��تان توضيحات کاملي در باره اجراي اين پروژه ارائه
دادند.

در بازديد شهردار رشت صورت گرفت؛

ش��هردار رش��ت در جريان بازديد از روند
ساخت س��ولههاي جديد پردازش زباله در
کارخانه کود آلي رش��ت ،از سرعت عمل
اج��راي اي��ن پروژه اب��راز رضاي��ت کرد.
دکتر ناصر ح��اج محمدي از کارخانه کود
آلي رش��ت بازديد ک��رد و از نزديک روند
اج��راي س��ولههاي جديد پ��ردازش زباله

در اين کارخانه را بررس��ي کرد.ش��هردار
رش��ت در اين برنام��ه بازديد گفت :زماني
که تصدي ش��هرداري رش��ت را بر عهده
گرفت��م ،ظرفيت پ��ردازش زبال��ه در اين
کارخانه به ش��دت کاه��ش يافته بود.وي
گفت :به دليل فرس��ودگي ماش��ين آالت
و خط پ��ردازش زباله ،ترميم و بازس��ازي

کارخان��ه ضروري به نظر ميرس��يد که با
مس��اعدت و همراهي مسئوالن استان به
ويژه اس��تاندار محترم و نقش ويژه جناب
آق��اي دکتر نوبخت اعتب��ارات الزم براي
ترمي��م کارخانه تخصيص داده ش��د و به
س��رعت عمليات ساخت دو س��وله سالن
پردازش آغاز شد.دکتر حاج محمدي خاطر

آلي رش��ت هم توضيحات الزم را در باره
چگونگي و روند اج��راي پروژه به اطالع
شهردار رشت رساند.

مديرکل حراست شرکت مهندسي آبفا کشور مطرح کرد؛

خوزس�تان،فرج :مدي��رکل حراس��ت و امور
محرمانه ش��رکت مهندسي آب و فاضالب
کش��ور در نشست با سرپرس��ت و معاونين
و مديران ش��رکت آب و فاضالب روستايي
استان خوزستان با تقدير از عملکرد صنعت
آب اس��تان خوزس��تان در خدمترساني به
زوار اربعين حس��يني (ع) گفت :صنعت آب
در سراس��ر کش��ور در خدمترساني به زوار
اربعين حس��يني عملکرد ش��ايان و در خور
داش��ته اند ،که در اين ميان عملکرد صنعت
آب اس��تان خوزس��تان و مجموعه خدوم و
تالش��گر آبفا روس��تايي قابل تقدير اس��ت.
عبدالکريم محرميراد ادامه داد :اميد اس��ت
اين روند بمانند ساليان قبل ادامه پيدا کند و

ادغام شرکتهاي آبفا شهري روستايي راهگشا و قطعي است
روند خدمترساني به سطح مطلوب تري نيز
افزايش يابد.وي با اشاره به ادغام شرکتهاي
آب و فاضالب شهري و روستايي در سطح
کشور اظهار کرد :هدف از اين تصميم که با
کارشناس��ي انجام خواهد شد افزايش سطح
کيفي خدمترساني به اهالي شريف روستايي
است.محرميراد افزود :تکريم کارکنان آبفا
روستايي خوزستان و استفاده از ظرفيتهاي
باالي��ي که در اين مجموع��ه وجود دارد ،از
ديگر اهداف ادغام اس��ت که در مجموع در
خدمترس��اني به مردم خود را نشان خواهد
داد.در ادامه اين نشس��ت سرپرست شرکت
آبفا روس��تايي اس��تان خوزس��تان ب��ا بيان
اينکه روحيه جه��ادي و تالش در کارکنان

آبفا روستايي خوزس��تان در باالترين سطح
وجود دارد ،گف��ت :توانمنديهاي مجموعه
آبفا روستايي را ميتوان در خدمترساني به
اهالي شريف روستايي در بحرانهايي چون
خشکسالي ،سيل و زلزله ارزيابي کرد.عادل
حرباوي ادامه داد :با توجه به زيرساختهاي
موجود در مجموعه آبفا روستايي خوزستان و
ميزان درآمد ماهيانه حاصل از فروش آب در
روس��تاها  ،اين غيرت و توانمندي نيروهاي
آبفا روس��تايي اس��ت که تا کنون شرکت را
فع��ال نگه داش��ته اس��ت.وي يادآور ش��د:
مجموع��هاي با  1846نيرو و افزون بر 183
هزار مش��ترک در سرتاسر استان خوزستان
درآمدي برابر با يک پزشک متخصص دارد

.سرپرست ش��رکت آبفا روستايي خوزستان
بيان کرد :س��ير نزولي اعتب��ارات و افزايش
تورم بس��يار تاثير گزار است اما عملکرد آبفا
روستايي بخوبي نشان دهنده تالشيست که
براي تامين آب ش��رب روس��تاهاي استان
ش��ده است .در بحران س��يل که بسياري از
روستاها دچار مشکل قطعي آب شده بودند
و خطوط انتقال و ش��بکه دچار شکس��تگي
ش��ده بودند ،ظرف  48س��اعت مجدد وارد
مدار ش��دند و دغدغه تامين آب براي اهالي
شريف روس��تايي وجود نداشت .اينها نشان
از غي��رت و تعه��د کارکنان آبفا روس��تايي
است.سرپرس��ت ش��رکت آب و فاض�لاب
روستايي استان خوزستان در بخش ديگري

برگزاري همزمان
 3نمايشگاه در اصفهان

اصفهان،مريم کرباليي« :نخستين نمايشگاه
مبلمان و دکوراس��يون اداري ،ماشينآالت،
محص��والت و ملزوم��ات اداري»« ،دومين
نمايش��گاه کاال ،خدم��ات ،تجهي��زات
فروش��گاهي و فروش��گاههاي زنجيرهاي»
و «چهارمي��ن نمايش��گاه تخصص��ي در و
پنجره و صنايع وابس��ته» ،س��ه نمايشگاهي
هس��تند که ط��ي روزهاي  30مهر تا س��وم
آبان به ص��ورت همزم��ان در محل برپايي
نمايش��گاههاي بينالملل��ي اس��تان واقع در
پل شهرس��تان برپ��ا خواهند شد.نخس��تين
نمايش��گاه مبلم��ان و دکوراس��يون اداري،
ماش��ينآالت ،محصوالت و ملزومات اداري
اصفه��ان با حض��ور  18مش��ارکتکننده از
اس��تانهاي تهران و اصفه��ان و در فضايي
به مساحت يکهزار و  200مترمربع فضاي
نمايشگاهي برپا ميش��ود .در اين نمايشگاه
انواع ماش��ينآالت و ملزوم��ات اداري مانند
مبلمان و صندليهاي اداري ،ميزهاي کاري
و تحرير ،اتوماس��يون اداري و دکوراس��يون
داخلي اداري به نمايش درميآيد و برندهاي
معتبري همچون گروه توليدي چوکا ،پرشين
پالست ،ايمن گس��تر ،مديران صنعت ،پيام
صنعت ،پاويد ،سهالننما ،مبتکران و صندوق
نسوز کاوه حضور دارند.در کنار اين نمايشگاه،
دومين نمايش��گاه کاال ،خدم��ات ،تجهيزات
فروشگاهي و فروش��گاههاي زنجيرهاي برپا
ميشود که  900مترمربع فضاي نمايشگاهي
وسعت خواهد داشت.مش��ارکتکنندگاني از
اس��تانهاي اصفهان ،ته��ران و آذربايجان
ش��رقي در اي��ن نمايش��گاه حض��ور دارند و
فروش��گاههاي زنجيرهاي ،نمايندگي کاالها
و برندها ،فعاالن دکوراس��يون فروشگاهي،
سيس��تمهاي حس��ابداري و انب��ارداري،
توليدکنندگان و ارائه دهندگان نرمافزارهاي
فروش��گاهي و ديگ��ر خدم��ات و تجهيزات
مرتب��ط با عنوان نمايش��گاه ،توانمنديهاي
خود را به نمايش ميگذارند.
راه اندازي مرکز رصد و پايش
رخدادهاي شبکه برق اهواز

سولههاي جديد کارخانه کود آلي رشت با سرعت در حال ساخت است

نش��ان کرد :اميدارم با دقت نظر پيمانکار
مربوطه هر چه س��ريعتر عمليات س��اخت
دو س��وله جديد به پايان برسد و با نصب
دستگاههاي الزم بتوانيم ظرفيت پردازش
زبالهها را در اين کارخانه به سطح مطلوب
برسانيم.گفتني است در اين برنامه بازديد
سجاد حس��يني سرپرس��ت کارخانه کود

مرکزي،ت�ارا محمدي :مدي��رکل راهداري و
حم��ل و نقل جادهاي اس��تان مرکزي گفت:
بيش از  817هزار تردد وس��ائل نقليه در 24
مهرماه جاري و ايام اربعين در جادههاي استان
به ثبت رسيده که  40درصد نسبت به پارسال
افزايش دارد.به گ��زارش روابط عمومياداره
کل راه��داري و حمل ونقل جادهاي اس��تان
مرکزي ،علي زندي فر اظهار داش��ت132 :
ه��زار و  129وس��يله نقلي��ه در اين مدت به
استان مرکزي وارد و  122هزار و  277وسيله
نقليه نيز خارج ش��ده است.مديرکل راهداري
و حمل و نقل جادهاي استان مرکزي گفت:
ميانگين سرعت وس��ايل نقليه در اين مدت
در جادههاي اس��تان  85کيلومتر بر ساعت و
درصد تخلفات سرعت غير مجاز اين وسايل
 10درص��د بوده اس��ت.زندي ف��ر ادامه داد:
پرترددتري��ن جادههاي اس��تان در اين مدت
از نظر متوسط نرخ س��اعتي عبور و مرور به
ترتيب آزاد راه تهران -س��اوه با يک هزار و
 ، 559آزاد راه س��اوه –ته��ران پبا يک هزار
و  243و اراک  -بروج��رد با يک هزار و 257
وسيله نقليه بوده اس��ت.وي افزود :بيشترين
س��رعت متوس��ط تردد جادهاي اس��تان در
ل نقليه در آزادراه
اين مدت مربوط به وس��اي 
س��اوه به تهران با  107کيلومتر بر س��اعت،
س��لفچگان به اراک ب��ا  105و آزادراه تهران
به ساوه با  104کيلومتر بر ساعت بوده است.

از س��خنان خود با اش��اره به پروژه آبرساني
ب��ه روس��تاهاي غيزانيه به عن��وان يکي از
پروژهه��اي بزرگ ش��رکت آب و فاضالب
روستايي خوزس��تان اظهار کرد :اين پروژه
يک��ي از اقدامات ارزش��مند کارکنان خدوم
ش��رکت آب و فاضالب روستايي خوزستان
اس��ت که با تاکيد و تالش مستمر استاندار
خوزس��تان براي تامين اعتب��ار مورد نياز در
سال جاري به بهره برداري ميرسد.حرباوي
افزود :در حال حاضر مشکالتي مانند وجود
معارض وجود دارد ،با رفع مش��کل معارض
روند پيش��رفت فيزيکي پروژه آبرس��اني به
روس��تاهاي غيزانيه نيز س��رعت داده شده
است.

خوزس�تان،فرج :مع��اون بهره ب��رداري برق
اه��واز :با برنام��ه ريزيهاي انجام ش��ده و به
منظور ارتقاء پايداري خطوط شبکه توزيع ،و
براي حساسيت نظارت دائميو مستمر ،مرکز
رص��د و پايش رخدادهاي ش��بکه برق اهواز
راه اندازي ش��د .معاون بهره برداري شرکت
توزيع ني��روي يرق اهواز بيان داش��ت :اين
مرکزکه اختصارا»مرصاد» نام گذاري ش��ده
با هدف مش��اهده روزانه عيوب شبکه،انجام
دس��تورکارهاي ترموويژن ،تجزيه و تحليل
به موقع ولحظهاي اشکاالت شبکه و اصالح
آن ،يکسان سازي فرآيندترموگرافي و ارسال
گزارشات ،همسو س��ازي اهداف شرکت در
مسيرتحقق چشم انداز۱۴۱۰در زمينه کاهش
خاموش��ي و تلفات ش��بکه راه اندازي ش��ده
است.س��عيدآقائي همچنين افزود :به منظور
راه ان��دازي اين نرم افزار و تحقق اهداف آن
اقداماتي مهميهمچون اختصاص دو شيفت
کاري ظهر و شب بمنظور هماهنگي با نفرات
بازدي��د کننده خط��وط ،تعيين رئي��س اداره
فوريتهاي برق ۱۲۱به عنوان مديرکش��يک
مرصاد،تعيين مديرکشيک شيفت شب مديران
بهره برداري ،نصب سيستم  AVLبر روي
همه خودروهاي بازديدکننده و اس��تيجاري
ش��رکت کننده در طرح ،کنترل بوسيله نرم
افزار  GPS binانجام شده است.

