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اخبار
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در
شهرستان سپیدان اعالم کرد :

تامین مسکن مددجویان و محرومان
یک مسوولیت اجتماعی است

عطا الله زمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان
فارس با بیان اینکه تامین مسکن مددجویان
و محرومان یک مسوولیت اجتماعی است
اظهار داشت  :بنیاد مسکن دراین حوزه از
همه ظرفیت های قانونی بهره گیری می کند و
امسال ساخت  3500واحد مسکونی در استان
ویژه مددجویان نهادهای حمایتی را در برنامه
دارد  .به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن
استان فارس  ،مهندس زمانی در مراسم کلنگ
زنی آغاز عملیات اجرایی طرح ساخت مسکن
محرومین شهرستان سپیدان ادامه داد  :رفع
دغدغه های مردم در تامین مسکن مناسب به
ویژه در مناطق دوردست که دچار محرومیت
دوچندان هستند وظیفه ماست و بنیاد مسکن
دراین راستا گام برمی دارد .مدیر کل بنیاد مسکن
استان فارس دراین برنامه که با حضور دکتر
علیزاده نماینده شهرستانهای سپیدان وبیضا در
مجلس فرماندار شهرستان سپیدان ،بخشداران
بخش مرکزی وهمایجان ورؤسای ادارات کمیته
امداد  .بهزیستی وجهاد کشاورزی انجام گرفت
اضافه کرد  :تامین مسکن محرومان مسئولیت
فردی و اجتماعی و همچنین قانونی و سازمان ما
است که در تفاهم نامه با برخی نهادها تالش
خواهیم کرد تا بخشی از آنها به انجام برسد.
وی دراین مراسم که در روستای دهگاه از توابع
بخش مرکزی شهرستان سپیدان ترتیب یافت
افزود :اعطای تسهیالت  50میلیونی برای ساخت
مسکن مددجویان از جمله اقداماتی است که
بنیاد مسکن دنبال کرده است  .جمال جوادی
جهرمی فرماندار شهرستان سپیدان نیز دراین
آیین با تقدیر از خدمات بنیاد مسکن ابراز داشت
 :مردم مناطق محروم از جمله افرادی هستند
که در برهه های مختلف همراه با نظام و انقالب
بوده اند و شایسته دریافت بهترین خدمات
هستند  .جوادی جهرمی اضافه کرد :بنیاد مسکن
در سالهای مختلف خدمات کم نظیری در مناطق
روستای یو محروم این شهرستان داشته است و
در زمینه احداث مسکن محرومان و مددجویان
نیز پیشتاز بوده است  .علی شیروانی دوست
مدیر بنیاد مسکن شهرستان سپیدان نیز گزارشی
از اقدامات انجام شده دراین شهرستان ارائه
داد و اظهار داشت  :با پیگیری های انجام شده
توسط بنیاد  5روستای این شهرستان کد پروژه
گرفته است که طرح های توسعه و محرومیت
زدایی دراین روستاها امسال دنبال می شود .
مدیر بنیاد مسکن شهرستان سپیدان در ادامه
از پیگیری و تخصیص  47میلیارد و  470میلیون
ریال اعتبارات عمرانی در کمیته برنامه ریزی
شهرستان سپیدان خبر داد و گفت :این اعتبارات
برای بهسازی روستاها اختصاص یافته است .

شهرداری گرگان در تکمیل باغ مزار
استاد لطفی به تعهداتش عمل کرد
شهردار گرگان گفت :شهرداری گرگان تنها
دستگاهی است که به تعهداتش در قبال تکمیل
باغ مزار استاد لطفی عمل کرده است.عبدالرضا
دادبود اظهار داشت :در  2سال اخیر اقداماتی
در خصوص تکمیل این طرح انجام دادهایم اما
متاسفانه به غیر از شهرداری سایر دستگاهها
اقدامی انجام ندادند و به تعهداتشان عمل
نکردند .دادبود افزود :جداره سازی اطراف ،ایجاد
فضای سبز و نصب سنگ مزار بخشی از اقدامات
ما در این مدت بوده و میتوان گفت شهرداری
فراتر از حد تعهداتش عمل کرده است.
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اخبار

مدیرعامل فوالد هرمزگان در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی

گزارشی ازعملکرد  6ماهه فوالد هرمزگان در سال  99را بیان داشت
فرزاد ارزانی در ابتدای این گفت و گو با اشاره به
نقش فوالد هرمزگان در امر اشتغالزایی در استان
هرمزگان ،تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت را
 1532نفر اعالم داشت و اضافه نمود  2100نفر نیز
به عنوان نیروی پیمانکار در فوالد هرمزگان مشغول
به کارند وی درادامه از اهمیت رعایت نکات ایمنی
و حفظ سالمت این کارکنان زحمت کش گفت و
اظهار داشت :سال  99سالی بسیار متفاوت را آغاز
کردیم ،ظهور ویروس کرونا الزمه برنامه ریزی های
جدیدی در فوالد هرمزگان بود با توجه به اهمیت
سالمت کارکنان بالفاصله کمیته پیشگیری از شیوع
بیماری کرونا با حضور واحد  HSEو به ریاست
مدیرعامل به صورت هفتگی دایر گردید .یکی از
تصمیمات این کمیته ،کاهش زمان و روزهای
حضور کارکنان ستادی ،تا اواخر اردیبهشت ماه
بود .پس از آن نیز حفظ پروتکل های بهداشتی
و فاصله گذاری های اجتماعی ،از ورود کارکنان
به سرویس های رفت و آمد تا حضور در محل
کار را مد نظر قرارداده و به همین منظور کارکنان
ستادی را به دو گروه  A , Bتقسیم نمودیم تا به
صورت روزهای زوج و فرد در محل کار حضور پیدا
کنند و روزهای عدم حضور را به صورت دورکاری
انجام وظیفه نمایند و با تقویت زیر ساخت های
اطالعاتی از قبیل راه اندازی سیستم غربالگری از
طریق اپلیکیش های قابل نصب بر روی موبایل،
تبلت ،لپ تاپ و  ...و همچنین نصب دوربین های
حرارتی جهت اندازه گیری دمای بدن کارکنان در
هنگام ورود به شرکت و غیره اقدام گردید .تولید
انیمیشن و فیلم ها و پوسترهای اموزشی و توزیع
ماسک ،مواد ضد عفونی کننده و اقالم بهداشتی
نیز یکی دیگر از مواردی بوده که انجام و تاکنون
نیز ادامه دارد .رعایت تمام این موارد درصد ابتالی
کارکنان به کرونا و همه گیری این ویروس در بین
کارکنان و خانواده های آنان را بحمدا ...به حد قابل
توجهی تحت کنترل قرار داده است .نکته قابل
توجه دیگر ،کاهش چشمگیر روند ضریب تکرار
و ضریب شدت حوادث شرکت در طی نیمه اول
سال  99نسبت به سال  98بوده است به طوری
که ضریب تکرار حوادث کل شرکت از  0/97به 0/40
کاهش یافته است که بسیار حایز اهمیت است.
در این رابطه می توان به کسب گواهینامه ایزو
 45001مربوط به استانداردهای ایمنی و گواهینامه
ایزو  14001مربوط به استانداردهای مدیریتی محیط
زیست اشاره نمود.
ارزانی در بیان عملکرد تولیدی این شرکت گفت:
با شروع شیوع ویروس کرونا در چند ماهه گذشته
تاکنون ،میزان تولیدات شرکت با رعایت تمامی
پروتکلهای بهداشتی ادامه داشته و به هیچ وجه
شاهد کاهش تولید در شرکت نبوده ایم.
وی ضمن اظهار تحقق رکورد تولید ماهیانه تختال
با تولید  137.391تن در شهریورماه ،از تولید 687
هزار تن تختال در  6ماهه اول سال  99علیرغم
کاهش تامین برق به دلیل کمبود آن ،خبر داد.
رشد تولید  27هزار تنی آهن اسفنجی نسبت به
مدت مشابه سال گذشته خبر خوب دیگری است
که مدیرعامل فوالد هرمزگان به آن اشاره کرد.
ارزانی در تکمیل این خبر گفت :واحد احیا مستقیم
فوالد هرمزگان در مدت  6ماهه سال  99با تولید
 846هزار تن آهن اسفنجی ،نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  3درصد افزایش تولید داشته است.
ایشان در زمینه ارتقای کیفیت محصوالت
شرکت ،درصد تولید ذوب های مطابق با سفارش
در سال  1399را  99.54و درصد تولید تختال
های سالم را  98.62عنوان کرد و میانگین بسیار
خوب درصد تولید تختال های غیر منطبق با
سفارش را  1.38درصد اعالم نمود
ارزانی روند کاهشی مصرف انرژی را بسیار
ارزشمند اعالم کرد و گفت :در واحد احیا مستقیم
میانگین مصرف ویژه انرژی الکتریکی از KWH/
 110 TONبه  107.4 KWH/TONو در فوالد سازی
میانگین مصرف گاز طبیعی از 8.2 TON/NM3
به 6.1 TON/NM3کاهش یافته است.
وی تامین مواد اولیه شامل گندله و آهن

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان ،فرزاد ارزانی مدیرعامل این شرکت در گفت و گویی صمیمانه ضمن ابراز رضایت از عملکرد
تمامی واحدهای این شرکت گفت :هدف ما و همه کارکنان زحمت کش فوالد هرمزگان جهش تولید و دستیابی به رکورد تولید سالیانه با تولید
یک میلیون و  500هزار تن فوالد خام است که برای تحقق آن تمام تالش خود را به کار خواهیم بست.

سال  99سالی
بسیار متفاوت
را آغاز کردیم،
ظهور ویروس
کرونا الزمه
برنامه ریزی
های جدیدی
در فوالد
هرمزگان بود
اسفنجی را یکی از چالش های شرکت های فوالدی
بیان داشت که البته فوالد هرمزگان با برنامه ریزی
صحیح و عملکرد به موقع موجودی خود را طبق
برنامه از پیش تعیین شده ،حفظ کرده است .با
توجه به تحریم های ظالمانه کشور آمریکا برنامه
ریزی های الزم جهت تامین سفارشات در واحد
خرید و کلیه بخش های قطعات یدکی ،مواد اولیه
و مواد مصرفی به موقع انجام شده است و در این
راستا ،شرکت ،اقدامات الزم را به عمل آورده است.
مدیرعامل فوالد هرمزگان در بخش دیگری
از سخنان خود با اشاره به پروژه های در دست
اقدام شرکت ،اهم این پروژها را طرح توسعه فوالد
هرمزگان بیان کرد و گفت :با حمایت های فوالد
مبارکه مقرر شد که ظرفیت فوالد هرمزگان در
زیر سقف موجود از  1.5میلیون به  ۲میلیون تن
افزایش یابد که عملیات افزایش ظرفیت ،از  1.5به
 2میلیون تن آن در حال انجام می باشد .ضمن
اینکه احداث یک خط نورد ورق عریض (پلیت
میل) و همچنین احداث یک واحد احیا مستقیم
به ظرفیت  ۹۰۰هزار تن نیز در دستور کار شرکت
قرارگرفته است.
با به بار نشستن خطنورد ورق عریض در فوالد
هرمزگان که ظرفیت آن  1.2میلیون تن در سال
است  ،ورقهای خاص و  APIتولید خواهد گردید
و به طبع ،تنوع محصوالت این شرکت ،افزایش
خواهد یافت .افزایش ظرفیت از  1.5به  2میلیون
تن در زیر سقف با انجام اصالحاتی در واحد
فوالدسازی و ریختهگری و برخی زیرساختهای
شرکت عملیاتی خواهد شد .در همین خصوص
پروژههای متعددی در دست اقدام است و برخی
از آنها نیز درآینده نزدیک شروع به کار خواهد کرد.
احداث واحد تولید ورق عریض ،زمینه دستیابی
به ارزشافزوده قابلتوجهی برای کلیه ذینفعان در
کشور ایجاد خواهد کرد .به عبارت دیگر ،تختال
فوالد هرمزگان در بخش دیگری از کارخانه به ورق
عریض تبدیل خواهد شد.
بر اساس مطالعات صورت گرفته از تقاضای
بازار ،احداث خط پلیت میل مبتنی بر طراحی و
تولید محصول متمایز به لحاظ ابعاد و کیفیت های
خاص ،به عنوان بهترین استراتژی توسعه سبد
محصول گروه فوالد مبارکه در بازار در نظر گرفته
شده و حضور پایدار شرکت را در بازارهای داخلی و
صادراتی سبب خواهد شد و باعث افزایش قدرت
رقابت و افزایش سهم بازار می گردد.
از طرفی با توجه به توسعه ظرفیت صنایع کشتی
سازی ،صنایع نفت و گاز ،لوله سازی ،صنایع
پتروشیمی ،پروژه عمرانی ،ماشین آالت و  ...در
سالهای آتی نیاز این صنایع به ورق های عریض
در کشور بیش از پیش با رشد قابل توجهی مواجه
خواهد گردید و سهم شرکت فوالد هرمزگان در
تأمین نیاز بازار تعیین کننده خواهد بود.

وی پروژهای دیگری را در دستور کار دانست
که مهمترین آنها را چنین بیان کرد :احداث
سیلو و تجهیزات ذخیره سازی آهن اسفنجی،
افزایش ظرفیت غبارگیر کوره های فوالدسازی
و اصالح و بهینه سازی غبارگیرهای موجودی،
احداث واحد گاز زدایی  ،VDOBتوسعه پست
برق  ،230ایستگاه گاز شماره  ،2خط دوم
انتقال آب ،نصب لنس های اکسیژن در کوره
های فوالد سازی ،احداث تصفیه خانه جدید،
احداث یک واحد تولید اکسیژن ،اصالحات الزم
در ترانسفورماتورهای موجود و رزرو شرکت و ده
ها پروژه دیگر.
ارزانی در ادامه اظهار داشت :شرکت فوالد
هرمزگان به عنوان سازمانی مطرح در صنعت
فوالد کشور ،همواره سعی نموده است با به
کارگیری رویکرد بهبود مستمر و استراتژی های
توسعه سهم بازار ،در راستای جلب نظر مشتریان
بکوشد و اهداف خود را در زمینه برنامه های تولید
و فروش با دقت باالیی تدوین می نماید.
وی در ادامه با اشاره به شرایط سخت تحریم
های ظالمانه ای که صنعت فوالد هم از آن ها
بی بهره نبوده اظهار داشت :بدیهی است این
تحریم ها هم حوزه تامین و هم حوزه فروش را
نشانه گرفته است .در حوزه تامین از همان ابتدا
با تشکیل کارگروه بومی سازی در کنار حمایت از
شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری
و دانشگاه ها سعی در تامین و بومی سازی اقالم
در داخل کشور نموده و موفقیت های بسیاری نیز
حاصل شد .در زمینه صادرات محصول اسلب به
بازارهای جهانی ،عملکرد صادرات شرکت طی شش
ماهه ابتدای سال جاری مطلوب ارزیابی می گردد.
فوالد هرمزگان در جهت بهبود فاکتورهای قیمت،
کیفیت و پایداری در تامین محصول ،گام های
زیادی برداشته است .سعی شده است تا با اخذ
گواهینامه ها و استانداردهای بین المللی ،کیفیت
خود را به سطح مطلوب جهانی ارتقا داده و از این
طریق به عنوان یک برند ،خود را در سطح جهانی
مطرح نماید که در این ارتباط شرکت می توان به
اخذ گواهینامه های ایزو  10004و  10002در مورد
رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایت مشتریان
اشاره نمود.
ارزانی ادامه داد :شرکت به منظور کسب بهترین
نتیجه با توجه به شرایط پیش رو ،سناریوهای
مختلفی را جهت فروش محصوالت خود در دستور
کار قرار داده است .با این حال انتظار میرود با ارایه
تسهیالت ،تمهیدات و مشوق های صادراتی بیشتر
توسط دولت ،حمایت های الزم از صادرات
محصوالت فوالدی به ویژه محصول اسلب به
بازارهای جهانی به عمل آید ،در زمینه تامین نیاز
بازار داخل و پاسخ گویی مناسب به نورد کاران
کشور که در نقشه استراتژی شرکت همواره به

در حوزه حمل و نقل و ترافیک

عملکرد نیمسال نخست شهرداری منطقه  ۸تبریز تشریح شد
آذربایجان شرقی  -فالح :رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری
منطقه  ۸تبریز عملکرد این واحد در شش ماهه نخست سال جاری را
تشریح کرد.
حسین حسین پور در این خصوص گفت :به منظور رفاه حال شهروندان
و سهولت در تردد ،اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  ۸تبریز
اقدامات خاصی در شش ماهه نخست سال جاری انجام داده است.
وی با اشاره به بخشی از اقدامات این منطقه از جمله :خط کشی محوری
خیابان های اصلی سطح منطقه ،نصب تجهیزات ترافیکی در هسته مرکزی شهر
و نوسازی سیستم های قبلی ،حضور مداوم در جلسات کمیته فنی و کمیته مشترک ،ارایه نکته نظرات
منطقه و پیگیری مصوبات آن ،نیازسنجی مشکالت ترافیکی و معضالت مربوط به آن در سطح منطقه،
تهیه نقشه کامل از موارد مربوط به بهسازی مسیر معلولین و جانبازان و پیگیری رفع مشکالت و موارد
مربوطه ،ممیزی و بررسی ترافیکی در خصوص پارکینگ های سطح منطقه و تهیه شناسنامه کامل
پارکینگ های سطح حوزه گفت :همکاری با معاونت شهرسازی منطقه در راستای ساماندهی پارکینگ
ها ،پیگیری ساماندهی بارانداز دارایی و پیگیری ساماندهی باراندازهای سطح منطقه و شناسایی تقاطع
های بحرانی و گره های ترافیکی تصادف خیز منطقه به همراه پلیس از دیگر اقدامات در نیمسال نخست
سال جاری بوده است.
رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  ۸تبریز افزود :با توجه به شروع فصل بارندگی این

واحد نسبت به شستشو و بازدید منظم تجهیزات ترافیکی سطح منطقه و نظارت بر بهره برداری مطلوب
از کلیه سیستم های حمل و نقل و ترافیک ،و ارایه طرح های مربوط به کمیته فنی سازمان ،پیگیری
تصویب طرح دوربرگردان دارایی از کمیته های فنی سازمان ترافیک و کمیته مشترک ،پیگیری جهت
اجرای پروژه های اصالح هندسی معابر از جمله خیابان پشت مصلی و تقاطع پیاده راه ارک و هماهنگی با
سازمان ترافیک ،هماهنگی با عوامل راهنمایی و رانندگی بازار ،شریعتی و منصور در جهت اعمال مقررات
و نصب تابلوها و عالیم انتظامی اقدام کرده است.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد :ایمنی ترافیکی کلیه عملیات در سطح حوزه (اخذ مجوزات ترافیکی)
مانند حفاری ها ،پروژه های عمرانی ،تعمیرات روشنایی و موارد مشابه به منظور کاهش خسارت و آسیب
احتمالی به افراد شاغل در عملیات و شهروندان ،پیگیری و نظارت بر اجرای پروژه تعمییرات اساسی
زیرگذر صاحب االمر و رفع کلیه نواقص مربوط به آن ،پیگیری در راستای رفع مشکالت روشنایی در
سطح منطقه و پارکها با همکاری معاونت خدمات شهری منطقه ،پیگیری طرح های سه شنبه های بدون
خودرو ،مسیر عصر بازار ،مسیر اخصاصی حمل بار در خیابان دارایی با همکاری گروه فنی شهرداری
منطقه ،ارایه پیشنهاد در راستای بررسی مجدد مسیرهای پارکبانی در هسته مرکزی شهر و بررسی آن با
همکاری سازمان ترافیک ،اجرای نیوجرسی ترافیک در راسته کوچه و ساماندهی وضعیت قبلی ،بازدید با
کارشناسان سازمان ترافیک و زیباسازی منطقه در راستای ادغام پایه تابلوهای اضافی و زیباسازی محیط
شهری و برگزاری مناقصات مربوط به ترافیک با همکاری معاونت و سازمان ترافیک شهری تبریز از دیگر
اقدامات این واحد در  ۶ماهه نخست سال  ۹۹می باشد.

عنوان اولویت اول و یک شاخص اساسی ،قلمداد
شده ،شرکت عملکرد بسیار مطلوبی داشته
است به طوری که فروش و عرضه محصول اسلب
طی سال های گذشته در بازار داخل هر ساله
نسبت به دوره قبل با رشد قابل توجهی مواجه بوده
است .میزان فروش داخل در شش ماهه ابتدای
سال  99نسبت به مدت مشابه سال قبل گواه
این مطلب بوده و از رشد  17درصدی برخوردار
بوده است و پیش بینی می گردد همین روند
برای ماههای آینده ادامه داشته باشد .در این
ارتباط ،شرکت فوالد هرمزگان ،نقشه استراتژی
فروش خود را معطوف به تامین پایدار محصول
اسلب و پاسخگویی حداکثری به نیاز نوردکاران
داخلی نموده و بستر مناسبی را جهت افزایش
ظرفیت تولید آنها و استفاده از تکمیل ظرفیت های
خالی نورد کاران بوجود آورده است .در این راستا
شرکت سعی نموده است تامین نیاز صنایع نوردکار
به محصول اسلب کیفی خاص برای تحویل به
صنایع پایین دستی کشور را مد نظر قرار دهد
که باعث صرفه جویی ارزی ،خودکفایی و عدم
وابستگی به محصوالت خارجی و کاهش واردات
و لزوم رونق تولید در صنایع کشور خواهد
شد .از طرفی اتخاذ استراتژی فروش محصول
اسلب کیفی به بازار داخل نیز برای شرکت
باعث سود آوری ،افزایش درآمد و ارتقا تکنولوژی
خطوط شرکت خواهد شد که تولید کپسول های
گاز  ،CNGقطعات صنعتی با کربن باال ،ورق
های رویه خودرو ،صنایع کشتی سازی ،فوالد های
آلیاژی حاصل از نورد اسلب های کیفی و  ...از
جمله این دستاوردها می باشد.
وی همچنین از رشد  57درصدی درآمد شرکت
از محل فروش صادراتی و داخلی در شش ماهه
سال  99در مقایسه با شش ماهه سال گذشته
خبر داد.
ارزانی خبری هم برای سهامداران داشت و گفت:
 EPSشرکت به ازای هر سهم در شش ماهه
نخست سال جاری  847ریال می باشد.
ایشان در ادامه تعهد فوالد هرمزگان به مسئولیت
های اجتماعی را فرصتی برای خدمت به جامعه
دانست و گفت :فوالد هرمزگان در خرداد ،تیر و
مرداد سال جاری نیز همچون سال های گذشته
با کاهش تولید در کوره های فوالد سازی خود
سبب افزایش تامین برق برای رفاه مردم شریف
استان گردید .ضمن اینکه این شرکت با کمک
انساندوستانه خود به دانشگاه علوم پزشکی در
بحث تجهیز بخش های کرونایی ،جشن گلریزان
ستاد دیه و آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد،
طرح تکریم ایتام ،پویش کمک های مومنانه و
کمک های دیگر به بخش های فرهنگی و ورزشی
استان و  ...همواره تالش کرده تا به جامعه خود
خدمت کند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای
خوزستان خبر داد:

احداث ورود و خروج خط ۱۳۲
کیلوولت رامهرمز  -باغملک در
پست میداوود

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
از پایان عملیات احداث ورود و خروج خط ۱۳۲
کیلوولت رامهرمز -باغملک در پست میداوود و
برقداری آن خبر داد.محمود دشت بزرگ اظهار
کرد :عملیات احداث ورود و خروج خط ۱۳۲
کیلوولت رامهرمز -باغملک در پست میداوود
شامل تامین تجهیزات ،عملیات ساختمانی،
نصب برج و سیم کشی به طول  ۱۶کیلومتر
به پایان رسید و برقدار شد.وی ارزش سرمایه
گذاری این پروژه را بالغ بر  ۲۱۵میلیارد ریال
اعالم کرد.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای
خوزستان تامین انرژی پست  ۱۳۲کیلو ولت
میداوود را مهم ترین هدف بهره برداری از این
پروژه دانست و افزود :پایداری شبکه و کاهش
بار شبکه فوق توزیع شهرستان باغملک و تامین
برق بخش های خانگی ،کشاورزی و ایجاد
زیرساخت های الزم جهت توسعه بخش های
مختلف در منطقه ،از دیگر اهداف بهره برداری
از این پروژه است.
دشت بزرگ تصریح کرد :از مهر ماه سال ۹۸
تاکنون  ۲۳۰کیلومتر مدار خط و  ۱۱۳کیلومتر
مدار هادی پرظرفیت به بخش انتقال و فوق
توزیع شبکه تحت نظارت این شرکت در استان
های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه
شده است.

سه برابر شدن خدمات رسانی
به روستاها با یکپارچهسازی
شرکتهای آبفا
مهدی عیسی زاده ،رییس کمیسیون
اجتماعی مجلس شورای اسالمی ،در گفتوگو
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار
داشت :یکپارچه و متمرکز شدن امکانات
فنی ،لجستیکی و نیروی انسانی شرکتهای آب
وفاضالب شهری و روستایی موجب چابکی و
افزایش توان این شرکتها به خصوص در حوزه
روستایی شده و در نتیجه خدمات رسانی به
مردم در این حوزه از سرعت و کیفیت باالتری
برخوردار شده است.وی افزود :این نکته شایان
توجه است که تعداد کل شرکتهای آبفای
شهری در شهرها و شهرستانها ،حدود سه برابر
شرکتهای آبفای روستایی بوده است ،از اینرو
با یکپارچه سازی این شرکتها ،تعداد شعب
ادارات آب و فاضالبی که بعد از تجمیع ،به
روستاها خدمات ارایه میکنند ،حدود سه برابر
شده است که تاثیر زیادی در کاهش ترددها و
سرعت دسترسی روستاییان عزیز به خدمات
داشته است.عیسی زاده با بیان اینکه "یکی از
راهکارهای مهم برای عبور از تنگناها و شرایط
دشوار فعلی در کشور ،استفاده حداکثری از
داراییها و منابع موجود کشور است" ،گفت:
وجود سازمانها و شرکتهای موازی در یک حوزه
خدمت رسانی ،یکی از عواملی است که باعث
راکد شدن و بال استفاده ماندن داراییها و
سرمایههای کشور شده است.وی ادامه داد:
اصالحات در ساختار سازمانی مثل آنچه
در تجمیع شرکتهای آب و فاضالب شهری و
روستایی صورت گرفته ،میتواند زمینه افزایش
بهرهوری با به اشتراکگذاری و استفاده
حداکثری از امکانات و تجهیزات موجود این
شرکتها را که اساسا ً نوع مشابهی از خدمات را
ارائه میدهند ،فراهم نماید.

از سوی مدیرعامل شرکت گاز استان

آخرین وضعیت گازرسانی در آذربایجان شرقی تشریح شد
آذربایجان شرقی  -فالح :استان آذربایجان شرقی با  3891318نفر جمعیت
جزو استان های پرجمعیت در کشور بوده و با برخورداری از آب و هوایی
سرد و کوهستانی ،از لحاظ اقلیم بندی گازرسانی ،اکثریت شهرهای آن در
اقلیم یک قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان با توضیح اهداف گازرسانی در آذربایجان
شرقی گفت :بر اساس برنامه چشم انداز  1400تعهد این شرکت گازرسانی
به تمامی روستاهای (باالی  20خانوار) در استان می باشد که در راستای
م و به رغم شرایط اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه،
تحقق این امر مه ّ
شرکت گاز استان با طراحی پروژه های گازرسانی از مقرون به صرفه ترین روش های اجرایی ،بکارگیری
پیمانکاران مجرب ،کنترل مستمر پروژه ها براساس برنامه زمان بندی ،بومی سازی تجهیزات گازرسانی،
ثبت اختراعات و نوآوری و مشارکت کارکنان دانش محور ،در خدمت رسانی صادقانه به مردم و نیل
به اهداف سازمانی تالش می نمایند.
سیّدرضا رهنمای توحیدی تصریح کرد :گازرسانی به  240روستا در دست اجرا بوده است که به
حول و قوه الهی  86روستا همزمان با هفته دولت افتتاح گردیده و بر اساس برنامه ریزی و تصمیمات
متخذه در جلسات کنترل پروژه های اجرایی در شرکت ،عملیات گازرسانی پروژه های روستایی دیگر
نیز باالی  63درصد پیشرفت فیزیکی داشته که ان شاءا ...به زودی شاهد اتمام گازرسانی روستایی در
استان آذربایجان شرقی خواهیم بود.

