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تقدیر معاون شرکت توانیر از 
مدیرعامل و کارکنان واحد آمار و 
اطالعات برق منطقه ای خوزستان

معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر 
اطالعات  و  آمار  واحد  کارکنان  و  مدیرعامل  از 
شرکت های زیرمجموعه به جهت ارسال آمار و 
اطالعات دقیق و به موقع که منجر به دریافت 
رسمی  آمارهای  کیفیت  به  اهتمام  "نشان 
صنعت برق" توسط شرکت توانیر شده است،            

تقدیر کرد.
در تقدیرنامه محمد حسین مالعلیا به محمود 

دشت بزرگ مدیرعامل این شرکت آمده است:
ضمن تبریک به دلیل موفقیت شرکت توانیر 
آمارهای  کیفیت  به  اهتمام  "نشان  کسب  در 
اعطا تقدیر نامه رئیس  و  رسمی صنعت برق" 
شرکت  محترم  مدیرعامل  به  ایران  آمار  مرکز 
تالش های  و  حمایت ها  از  بدین وسیله  توانیر، 
جنابعالی و تمامی همکاران حوزه آمار آن شرکت 
در تهیه و ارسال آمار و اطالعات دقیق و به موقع 

تقدیر و تشکر به عمل می آید.
با بررسی انجام شده توسط کمیته فنی مرکز 
آمار و تصویب شورای سیاست گذاری کیفیت 
توانیر دومین دستگاه  آمارهای رسمی، شرکت 
اجرایی است که موفق به کسب "نشان اهتمام 
برق"          صنعت  رسمی  آمارهای  کیفیت  به 

شده است. 
بر اساس این گزارش، گروه آمار و اطالعات 
معاونت  از  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  دفتر 
برنامه ریزی و تحقیقات، همه تالش خود را به 
کار بسته تا آمار و اطالعات دقیق و به موقع را 
به مرکز اطالع رسانی توانیر و همچنین مراکز 
درخواست کننده اطالعات ارسال نماید و کارنامه 
و گزارشات تهیه شده توسط این گروه در کمترین 
زمان و با بهترین کیفیت اطالعاتی ارائه می شود. 

150 میلیارد تومان اعتبار برای 
مهندسی و ساماندهی رودخانه 

های شهرستان آزادشهر نیاز است
مدیر عامل آب منطقه ای گلستان با حضور 
و  استان  اداری  شورای  مشترک  درجلسه 
شهرستان آزادشهر که با حضور استاندار گلستان 
شد،  برگزار  استانی  کل  مدیران  از  تعدادی  و 
گفت: اعتبارات پروژه آبرسانی به آزاد شهر طی 
سال 1400 افزایش قابل توجهی داشته است و 
از 1.1 میلیارد تومان در سال 99 به 46 میلیارد 
تومان در سال 1400 افزایش یافته است.مهندس 
سید محسن حسینی با بیان اینکه اعتبار این 
تومان  میلیارد   10 تاکنون   1401 سال  در  پروژه 
اختصاص یافته است، گفت: برخی مشکالت 
اجتماعی در این طرح تاکنون مانع اجرای کامل 
آن شده است و رفع معارض با توجه به هماهنگی 
با دستگاه های اجرائی در حال انجام است که 
امیدواریم  تا انتهای سال انجام شود.وی افزود: 
دیواره  و  ها  رودخانه  بستر  تثبیت  بخش  در 
سازی والیروبی رودخانه ها،اعتبار مورد نیاز برای 
و ۵0 کیلومتر  کیلومتر دیواره سازی  حدود 10 
الیروبی  1۵0 میلیارد تومان است که در صورت 
تامین اعتبار انجام می شود.مهندس حسینی در 
ادامه با اشاره به اقدامات الزم جهت جلوگیری 
خسارت در سطح شهر وجلوگیری از ساخت و 
سازها گفت: باتوجه به بخشنامه رییس مدیران 
بحران کشور، الیروبی و پاکسازی رودخانه ها 
ومسیل ها داخل شهرها بعهده شهرداری ها و 

داخل روستاها بعهده دهیاری ها می باشد.

راه اندازی 2 سایت جدید همراه 
اول در استان گلستان 

2 سایت جدید همراه اول در استان گلستان 
با  شهمرادی  غالمعلی  دکتر   . شد  اندازی  راه 
اعالم خبر راه اندازی 2 سایت همراه اول دیگر 
در استان ، توسعه ارتباطات سیار را از برنامه 
های مهم مخابرات عنوان کرد . وی با اشاره به 
راه اندازی سایت همراه اول در روستاهای کریم 
آباد گرگان و رضا آباد رامیان  گفت : ارتباطات 
که مجهز  این سایتها  اندازی  راه  با  اول  همراه 
بیشتری  کیفیت  از  باشند  فناوری 4G می  به 
برخوردار شده و اهالی این روستاها می توانند از 
ارتباطات مطلوب تر همراه اول بهره مند شوند. 
عادالنه  توزیع  گلستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
ارتباطات مخابراتی را در اجرای پروژه های توسعه 
ای  مد نظر دانست و گفت : تمامی مردم استان 
در نقاط مختلف از ارتباطات مخابراتی بهره مند 
و تالش مخابرات بر آن است تا نسبت به ارتقاء 
شبکه چه در بخش ثابت چه همراه فعالیتهای 

خود را برنامه ریزی نماید.

در دیدار با استاندار خوزستان مطرح شد:
لزوم سازگاری صنعت برق استان با 

شرایط اقلیمی

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در 
نشست با استاندار جدید خوزستان گفت: یکی از 
کارهایی که باید در حوزه برق دنبال کنیم سازگاری 
است.   خوزستان  خاص  اقلیم  با  صنعت  این 
محمود دشت بزرگ در نشست مدیران صنعت 
آب و برق استان با حسینی محراب استاندار جدید 
خوزستان، گزارشی از وضعیت شبکه برق انتقال 
و فوق توزیع، چگونگی عبور موفق از پیک سال 
در  موفقیت  این  تداوم  برای  برنامه ریزی  و   1401
پیک تابستان 1402 ارائه کرد. وی در این نشست 
عبور بدون خاموشی از پیک مصرف تابستان 1401 
را مرهون آماده سازی شبکه پیش از شروع پیک، 
تعامل و همکاری صنایع و مردم با صنعت برق در 
مدیریت مصرف بهینه برق، پشتیبانی استانداری 
و  ادارات  فعالیت  ساعت  تغییر  در  خوزستان 
شرکت  و  نیرو  وزارت  تمهیدات  و  برنامه ریزی ها 
توانیر در سطح کالن عنوان کرد. مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: برای پیک 
مصرف تابستان 1402 نیز در حال حاضر اقدامات 
الزم بر روی شبکه شامل بهینه سازی شبکه موجود 
و ایجاد ظرفیت سازی جدید متناسب با نقاطی که 
در شبکه افت ولتاژ وجود دارد در حال انجام بوده 
که در این رابطه الزم است هم تعامل و همکاری 
ادامه داشته  درونی صنعت برق استان کماکان 
باشد و هم استانداری خوزستان پشتیبانی الزم را 
در بخش تامین بودجه و همکاری های بین بخشی 
اعمال کند. محمود دشت بزرگ با اشاره به اقلیم 
خوزستان و افزایش دما در سالیان اخیر، تاکید 
کرد: باید در سیاست گذاری ها به این سمت برویم 
که تجهیزات صنعت برق را با اقلیم استان سازگار 
کنیم تا در مقابل افزایش دمایی که صورت گرفته، 
وی  باشند.  داشته  بیشتری  راندمان  و  مقاومت 
اظهار کرد: اقدامات الزم در این خصوص در حال 
انجام است و به سمت طراحی ترانس های قدرت 
مقاومی رفته ایم که در دمای 60 درجه سانتی گراد 
قابلیت بهره برداری دارند و مقره پلیمری متناسب با 
شرایط آب و هوایی استان که در برابر پدیده ریزگرد 
و رطوبت باال، مقاوم بوده در این شرکت ساخته و 
در حال نهایی شدن است. مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان با اشاره به رتبه نخست این 
شرکت در جشنواره شهید رجایی، گفت: بر اساس 
اجرایی  دستگاه های   1400 سال  عملکرد  ارزیابی 
بین 6۳  در  را  نخست  رتبه  شرکت  این  استان، 
دستگاه اجرایی شرکت کننده در ارزیابی کسب کرد 
که نشان از ریل گذاری صحیح و تالش کارکنان این 
شرکت در خدمت رسانی به مردم است. حسینی 
محراب استاندار خوزستان در این نشست ضمن 
تشکر از زحمات و موفقیت های حاصل شده، با 
بیان صفات و ویژگی های جهادی سردار سلیمانی 
و مردمی بودن و دغدغمندی حاج قاسم برای مردم 
کشور و جهان، از مدیران اجرایی صنعت آب و برق 
انتظار خود را در الگو پذیری از این اسطوره جهاد و 
شجاعت ابراز نمود و با توجه به اینکه خوزستان را 
مهمترین استان حوزه آب و برق در کشور دانست، 
تاکید کرد: پروژه های تولید برق پیش از رسیدن 
به ایام پیک بار به اتمام برسند و همه مدیران در 
خدمت رسانی به مردم شریف استان خوزستان با 

تمام توان در مدیران عمل حضور یابند.

بورسیه نخبگان دانشجویی توسط 
صنایع یزد برای اولین بار در کشور 
یزد- صادقی مقدم- ریس بنیاد ملی نخبگان 
استان یزد گفت: برای اولین بار در کشور نخبگان 
دانشجویی توسط صنایع در استان یزد بورسیه 
شدند. مفتاحی زاده افزود: در ابتدا درخواست 
داده شد که 180 دانشجو بورسیه صنایع شوند 
که از این تعداد بیش از 90 نفر توسط وزارت 
علوم معرفی شدند.  وی ادامه داد: در مراحل 
بعدی دانشجویانی که توسط وزارت علوم معرفی 
شدند، آموزش داده شده و با شرکت هایی که 
درخواست دادند، رایزنی کرده و درنهایت قرارداد 
و تعهدنامه مرتبط امضا شد.  وی اضافه کرد در 
بنیاد نخبگان دستورالعمل اجرایی در زمینه های 
خدمات کارآفرینی، آموزشی و ... مطرح شده 
و مبلغی به هر دانشجو اختصاص می یابد که 
بخشی از خدمات بورسیه شهید رضایی به این 

افراد تعلق خواهدگرفت.

رئیس اتاق بازرگانی در آئین گرامیداشت نود سالگی 
: ساختمان  ، گفت  بازرگانی هرمزگان  اتاق  افتتاح 
احداث شده را با ۳۵ درصد پیشرفت تحویل گرفتیم 
ودر این چهارسال توانستیم آن را تکمیل و به بهره 
برداری برسانیم. محمدرضا صفا ،افزود : قوانین خلق 
الساعه باعث بروز مشکالتی برای فعاالن اقتصادی 
و کشوری  استانی  ازطریق مسئوالن  و  شده است 

همواره پیگیر رفع مشکالت تجار بوده ایم.
وی ، مطرح کرد :  اتاق بازرگانی مقام سوم در 
تجارت خارجی و مقام نخست در حوزه آموزش در 

سال های 99 و 1400 را کسب کرده است. 
این مسئول از فعالیت اتاق های بازرگانی کیش، 
قشم، بندرلنگه، جاسک و میناب در این مدت خبر 
داد و افزود: دفتر گواهی مبدا در بندر شهید باهنر 
افتتاح و درصدد افتتاح دفتر گواهی مبدا در بندر 

شهید رجایی هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی 
هرمزگان از  افتتاح دفتر کارنه تیر، پیوستن به زنجیره 
اعتبار بخشی گواهی مبدا ICC جهانی و کسب رتبه 
اتاق  موفقیت های  دیگر  از  آموزش  زمینه  در  برتر 

بازرگانی بندرعباس یاد کرد .
وی همچنین از همدلی در شورای گفت و گو و 
رساندن رتبه این اتاق از رتبه 24 به 12 خبر داد و 
خاطر نشان کرد : ساختمان اتاق بازرگانی هرمزگان 
با المان های بومی طراحی شده و یادگاری از هیأت 
رشد  برای  کانونی  که  است  نهم  دوره  نمایندگان 
اقتصاد، جذب سرمایه گذاری محلی برای فعالیت 
های اجتماعی و زنده نگاهداشتن نیک نامان اقتصاد 
این استان همچون مشیردوانی ها و گله داری ها و 

دیگر مردان پرآوازه استان باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
خارج  تجارت  توسعه  پیکان  نوک  هرمزگان  ایران: 

کشور است 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران در این گفت : استان هرمزگان و شهربندرعباس 

نوک پیکان توسعه تجارت خارج کشور است .
غالمحسین شافعی ، در این مراسم که با حضور 
 ، اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان 
مسئوالن کشوری و استانی و خبرنگاران در سالن 
 ، شد  برگزار  بندرعباس  بازرگانی  اتاق  اجتماعات 
افزود : 70 درصد تجارت خارج از کشور در هرمزگان 

مستقر است .
شافعی با اشاره به اینکه درجه اهمیت بندرعباس 
: هرمزگان  ، عنوان کرد  در کشور مشخص است 
برای اقتصاد بار ملی را به دوش می کشد اما سهم 

آن در بودجه ملی محسوس نیست و برای توسعه 
کشور بسیار ناامید کننده است . وی ، با بیان اینکه 
 ، )ریلی  های هرمزگان  ترانزیت  به  مراسم  این  در 
هوایی، زمینی و دریایی ( اشاره شد ، خاطر نشان 
کرد : ترانزیت در خطر بسیار بزرگی است بهتر است 
مسئوالن به فکر آینده ترانزیت کشور باشند زیرا چین 

و آذربایجان ترانزیت را می بندند .
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی 
اعتمادی  بی  که  موضوع  این  به  اشاره  با  ایران 
بزرگترین مسئله بخش خصوصی است ، اضافه کرد 
: یک سرمایه گذار از برنامه و سیاست 6 ماه آینده 
دولت و مجلس در خصوص مالیات ، نرخ بهره و 
... مطلع نیست پس چگونه سرمایه گذاری مولد که 

دیربازده است را انجام دهد و این امر اقتصاد کشور 
را دچار مشکالت اساسی می کند .

بخش  و  قوی  دولت   : داشت  اذعان   ، شافعی 
خصوصی قوی در کنار هم و مکمل هم هستند و می 

توانند اقتصاد کشور را نجات دهند.
این مسئول یادآور شد : ساختمانی که امروز افتتاح 
شد در شأن و جایگاه فعاالن اقتصادی است و جایگاه 
اصلی اتاق های کشور در هیات های خارجی است .
رئیس سازمان صمت هرمزگان: مرزنشین ما نباید 

قاچاقچی محسوب شود
مراسم  این  در  هرمزگان،  صمت  سازمان  رئیس 
مطرح کرد : مرزنشین ما نباید قاچاقچی محسوب 
شود که با اقدامات نرم افزاری بایستی به این دغدغه 

پاسخ داد. 
خلیل قاسمی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در 
این سال ها تالش کرد و این ساختمان اتاق بازرگانی 
احداث شد که جای قدردانی دارد، افزود: خالئی که 
بعد از شکل گیری مناطق آزاد و ویژه  ایجاد شد، 
ثبت  به  که  است  داخلی  تجارت  قانون  در  خالء 

سفارش و مسائل ارزی و... ارتباط دارد. 
دالر  میلیارد  دو  از  : بیش  کرد  عنوان   ، قاسمی 

ظرفیت تجارت خارجی در هرمزگان وجود دارد .
وی ، با بیان اینکه  بیش از 1۵00 جواز تاسیس در 
استان داریم، خاطر نشان کرد : باید  به تجارت خرد 
محلی  توجه بیشتری شود و اتاق های مرزی باید  

بتوانند مبادالت با سایر مناطق داشته باشند. 

با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران و رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، استاندار هرمزگان و جمعی از نمایندگان

ساختمان جدید اتاق بازرگانی هرمزگان افتتاح شد
بندرعباس- خبرنگار ابتکار: ساختمان جدید اتاق بازرگانی هرمزگان با حضور شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و حاجی بابایی رییس کمیسیون 
دفتر  برداری رسید. همچنین  بهره  به  نمایندگان  از  و جمعی  استاندار هرمزگان  و  فقیه  ولی  نماینده  اسالمی،  بودجه مجلس شورای  و  برنامه 
تخصصی بسیج تجار و فعاالن اقتصادی اتاق بازرگانی استان هرمزگان نیز در این مراسم با حضور سردار اباذر ساالری فرمانده سپاه امام سجاد 

)ع( هرمزگان افتتاح شد.

هرمزگان برای 
اقتصاد بار ملی 
را به دوش           

می کشد اما 
سهم آن در 
بودجه ملی 

محسوس 
نیست و برای 
توسعه کشور 
بسیار ناامید 
کننده است

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی گیالن:
در نظر داریم  بازار ی مجزا از بازار روسیه در هندوستان ایجاد نماییم 

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در این نشست گفت: برای ایجاد رفاه باید تولید ایجاد 
نمود آنهم تولید پایدار و این ظرفیت در مردم ما وجود دارد.

علی رسولیان خاطر نشان کرد: زمانی که  تولید  ما پایدار شود ،اشتغال نیز پایدار خواهد بود.  وی با بیان اینکه منابع ما متکی 
به فعالین اقتصادی است افزود:  8۵ درصد از منابع  ما صرف هزینه های زیر ساختی می شود. 

رسولیان افزود: ما در سال گذشته منابع داخلی را دو برابر کردیم اما هنوز کسری  زیرساخت داریم.
وی در پایان یکی از مشکالت عمده را  نظام مهندسی عنوان نمود و گفت:  نهضت کارگاه سازی در سطح کشور راه اندازی 
شده است و  تصمیم داریم در استان گیالن  نیز این کار را بررسی و  شروع کنیم ، ظرفیت شهرستان تالش نیز جهت انجام این 
کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  رسولیان افزود : در بحث صادرات جهت  راه اندازی کنسرسیوم صادراتی ) شرکت تخصصی 
صادرات( کمک های مالی الزم صورت خواهد گرفت.  مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن نیز  گفت: شهرستان 

تالش به لحاظ اقلیمی دارای اراضی حاصلخیز است و به عنوان  قطب کشاورزی در صنعت تولید کیوی به شمار میرود.
محبوبی افزود: یکی از مشکالت تولیدکنندگان به خاطر مشکالت کشور روسیه  می باشد. وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی به صورت مجزا اقدام به 
صادرات کیوی می کنند خاطر نشان کرد:  برای رفع این  مشکل  با متخصصان بخش صادرات نشست هایی  برگزار شده  و تصمیم گرفتیم خوشه صنعتی  ایجاد 

کنیم.  مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی گیالن یادآور شد:  در نظر داریم  بازار ی مجزا از بازار روسیه در هندوستان ایجاد نماییم .
وی همچنین از کمبود عرصه صنعتی در شهرستان تالش خبر داد. محبوبی همچنین گفت برای 260 واحد صنعتی اخطار فسخ را صادر کردیم.

 فرماندار تالش نیز با بیان اینکه  شهرستان تالش به لحاظ زیبایی هایش  مانند نگینی می درخشد و قابلیت های بسیار زیادی دارد ، افزود:  در صورت برطرف 
شدن مشکالت، وجود پتانسیل های تالش می تواند جوابگوی بسیاری از نیازها باشد وی همچنین از مشکل آب شرب  در شهرک صنعتی تالش  خبر داد و خواستار 
رفع این مشکل شد آشوری همچنین افزود : سرمایه در گردش هم مورد نیاز واحدهای صنعتی می باشد محمدیاری، نماینده مردم شهرستانهای تالش و رضوانشهر 
نیز در ادامه  با بیان اینکه  ما باید جلوی بیکاری را بگیریم گفت: امروز  مشکل تغییر تولید پالت چوبی به پالستیکی برای تولید کنندگان  منطقه تبدیل به یک 

معضل شده است   وی همچنین از ضرورت توسعه شهرک سکام رضوانشهر  خبر داد و خواستار پیگیری  احداث شهرک صنعتی شماره 2 ماسال شد
محمد یاری یادآور شد:  انتظار میرود راه دسترسی شهرک و واحدهای راکد شهرک ها تعیین تکلیف شود وی  افزود: انتظار ما این است که  شهرک صنعتی 

تخصصی سلولوزی در منطقه ایجاد شود و  در شهرستان تالش  منطقه آزاد داشته باشیم. 

رییس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان:
اتخاذ تصمیمات جسورانه برای رفع مشکل ترافیک ضروری است

رییس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان با بیان اینکه در حوزه ترافیک باید تصمیمات جسوارنه اتخاذ شود، گفت: سهم 
حمل و نقل عمومی از سفرهای درون شهری همدان بسیار کم بوده و وظیفه شهرداری است که ناوگان حمل و نقل عمومی را به 

لحاظ کیفی و کمی توسعه دهد.
مهدی حیدری در جلسه کمیسیون فنی عمرانی شورا با حضور تعدادی از نمایندگان تاکس داران به منظور بیان مشکالت 

آنها، اظهار کرد: مشکالت تاکسی داران قابل توجه بوده و باید راهکارهایی به منظور رفع آنها اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه در این جلسه عمده مشکالت ناوگان تاکسیرانی مطرح شد، گفت: شورا نیز در راستای منافع و حقوق 
رانندگان تاکسی اقداماتی داشته و امسال برای اولین بار مصوبه نرخ گذاری را بدون ارسال به ستاد تنظیم بازار پس از بازگشت 

از هیأت تطبیق ابالغ کرد و افزایش بیشتری نیز نسبت به سال های گذشته داشت.
رییس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان بیان کرد: موضوع ترافیک یکی از مشکالت تاکسی داران است که این مورد 

به دلیل افزایش ساالنه 20 هزار خودرو بدون از رده خارج شدن خودروهای فرسوده موجب تشدید ترافیک در سطح شهر شده است.
حیدری با انتقاد از غیرفعال بودن دوربین های ثبت تخلف در چهار خیابان منتهی به میدان امام )ره( در رینگ مرکزی شهر، افزود: 1.۵ سال از عمر شورای 

ششم گذشته و معتقدیم محدوده طرح ترافیک در طرح جامع ترافیک باید بزرگ تر شده و بسیاری از خیابان ها یک طرفه شود.
وی با تأکید بر اینکه در حوزه ترافیک باید تصمیمات جسوارنه اتخاذ شود، تصریح کرد: سهم حمل و نقل عمومی از سفرهای درون شهری همدان بسیار کم 

بوده و وظیفه شهرداری است که ناوگان حمل و نقل عمومی را به لحاظ کیفی و کمی توسعه دهد.
رییس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان یادآور شد: به سهم خود به دلیل وضعیت موجود ناوگان تاکسیرانی و مشکالت مطرح شده از تاکسی داران 

عذرخواهی می کنم چراکه این قشر در بحث ارائه خدمات ولی نعمتان شورا و مسئوالن هستند.
حیدری با بیان اینکه ناوگان اتوبوسرانی نیز وضعیت مطلوبی در همدان ندارد، خاطرنشان کرد: امید است طی مدت باقی مانده از عمر شورای ششم با اتخاذ 

تدابیر و سیاست هایی بتوانیم چند مشکل عمده از مشکالت ناوگان حمل و نقل عمومی را حل کنیم.
وی در خصوص پیشنهاد نماینده تاکسی داران مبنی بر نرخ گذاری 6 ماهه نیز گفت: در صورتی که بتوانیم نرخ گذاری را هر 6 ماه و متناسب با شرایط اقتصادی 
در طول سال داشته باشیم دغدغه تاکسی داران نیز تا حدودی رفع خواهد شد. رییس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان خطاب به مسئوالن ناوگان 

تاکسیرانی اظهار کرد: امسال باید بحث نرخ گذاری کرایه تاکسی ها زودتر و با نظرسنجی از مسئولین خطوط انجام شود. 

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت  استان همدان خبر داد

 مدیر کل صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: یکصد واحد 
دولت  کارآمدن  روی  با  استان  این  معدنی  و  صنعتی  تولیدی، 

سیزدهم و ظرف 16 ماه گذشته به چرخه تولید بازگردانده شد.
 احمد شانیان در جمع خبرنگاران افزود: با روی کار آمدن دولت 
سیزدهم، موضوع بازگرداندن واحدهای تعطیل به چرخه تولید در 
دستور کار قرار گرفت و تالش شد با راهکارهای جدید زمینه های 
فعال شدن این واحدها فراهم شود. وی اظهار داشت: در حوزه احیا 
واحدهای صنعتی در استان همدان ۵0 واحد صنعتی در سال 1400 
و ۳0 واحد صنعتی نیز در سال 1401 به چرخه تولید بازگشته است.

شانیان ادامه داد: در حوزه واحدهای معدنی نیز، پارسال 10 واحد 

معدنی و امسال هم9 واحد راکد به چرخه تولید بازگشته است.
وی با اشاره به اینکه حوزه صنعت استان مسیر رو به رشدی دارد، 
بیان کرد: احیای واحدهای صنعتی، تنها بازگرداندن این واحدها به 
چرخه تولید نیست، بلکه فراهم کردن زمینه های رشد و ماندگاری 
در چرخه تولید را هم شامل می شود. مدیرکل صمت همدان بیان 
کرد: جذب سرمایه گذار جدید، یکی از مواردی و برنامه های راهبردی 
است که در ستاد رفع موانع تولید در دستور کار جدی قرار گرفته 
است. وی عنوان کرد: در مجموع در طول 2 سال گذشته در استان 
همدان 100 واحد تولیدی، صنعتی و معدنی تعطیل به چرخه تولید 
بازگشته است و این تعداد تا پایان سال جاری به 110 واحد خواهد 
اینکه واگذاری تسهیالت روستایی در  به  با اشاره  رسید. شانیان 
استان هشت برابر شده است، افزود: در 9 ماهه امسال، میزان 
به مدت مشابه سال  استان نسبت  تولیدی  صادرات محصوالت 

گذشته نزدیک به 2 برابر شده است.
وی اظهار داشت: با احیاء واحدهای راکد، در سال گذشته 6۵4 

شغل و امسال نیز ۳7۵ شغل ایجاد شد.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان همدان گفت: در ارزیابی 
عنوان  استان همدان  راکد،  واحدهای  احیاء  برای حوزه  وزارتخانه 

دومین استان را در سطح کشور به دست آورده است.

وی با اشاره به اینکه 18 ارگان در موضوع پویایی و احیا اقتصادی 
استان دخیل هستند، افزود: استان همدان فضای بسیار خوبی در 
حوزه صنعت دارد و با یک وفاق خاص، خیلی از واحدهای تولیدی 

به سمت پیشرفت و توسعه  حرکت می کند.
شانیان تاکید کرد: سال آینده 6 کالن پروژه در حوزه صنعت استان 
را در دست اقدام داریم و برای این پروژه ها موضوع آب و استفاده 
از پساب در نظر گرفته شده است. وی تصریح کرد: عملیات اجرایی 

و راه اندازی پتروشیمی ابن سینا نیز از سال 1402 آغاز می شود.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان نیز گفت: 
هر سال واحدهای تولیدی در این استان پایش می شوند و اگر 
واحدی دارای مشکل باشد شناسایی و برای رفع موانع آن اقدام می 
شود. حمید بهزادی با بیان اینکه نسبت صدور پروانه ها به صدور 
جواز 10 درصد است، افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی از طریق 
استیجار می تواند در اختیار واحد دیگر قرار بگیرد و واحد راکد به 
چرخه تولید بازگردد. وی تاکید کرد: مجموعه صنعتی استان به 
سمتی حرکت می کند تا صنایع به سمت صنایع کم آب بر حرکت 
کند. بهزادی تصریح کرد: پتروشیمی هگمتانه پی وی.سی با درجه 
پزشکی تولید می کند و اکنون با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه 

است که مجوز واردات گاز وی.سی.ام برای آن صادر شده است.

بازگشت یکصد واحد تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید 

تبریز - وحید خوش زرع: نخستین آزمایشگاه مرجع تست بارگذاری سازه های 
خطوط انتقال نیرو کشور با تایید سازمان ملی استاندارد ایران توسط بخش 

خصوصی در تبریز با برگزاری اولین تست در این محل راه اندازی شد.
 400 آویزی  بتنی  ایستای  خود  پایه  تک  برج  تست  تایپ  عملیات 
کیلوولت چهارمداره تیپ P4S-0۳ شرکت پارس ساختار با حضور مدیران 
و کارشناسان شرکت توانیر، شرکت برق منطقه ای آذربایجان، شرکت 
برق منطقه ای اصفهان، شرکت های مشاور دانشمند، مشانیر، قدس 

نیرو و منا در محل آزمایشگاه تست پارس ساختار در تبریز برگزار شد.
در این تست با وجود اعمال صد در صد بارهای نهایی به برج و تحمل نیروها 
توسط برج و نهایتا تایید برج از لحاظ تایپ تست، با اعالم مدیران شرکت پارس 
ساختار نیروی 1۳0 درصد بارهای نهایی به برج اعمال گردید و برج تک پایه بتنی باز هم مقاوم و پایدار 

ایستادگی کرد و تایپ تست با تایید مدیران و کارشناسان حاضر با موفقیت به انجام رسید.
  ISO / IEC الزم به ذکر است شرکت پارس ساختار تبریز با تجهیز کامل آزمایشگاه و با دریافت گواهینامه
1702۵ از سازمان ملی استاندارد دومین آزمایشگاه مرجع در سطح کشور )بعد از پژوهشگاه نیرو -دولتی( و 
تنها آزمایشگاه خصوصی مرجع برای تست بارگذاری Full Scale سازه های تک پایه خود ایستا و Lattice با 

سطح ولتاژ باالی 4۵ کیلوولت در سطح کشور می باشد.
شرکت پارس ساختار مبتکر و سازنده برج های تک پایه خود ایستای بتنی در سطوح ولتاژ 6۳ تا 
400 کیلوولت با تعداد مدارات مختلف به صورت کمپکت بوده که ثبت اختراع داخلی و بین المللی نیز                  

شده است.
استحکام مکانیکی بسیار باال، کاهش اشغال زمین در پای برج و حریم خط انتقال، ایجاد امنیت خاطر از 
بابت عدم وجود امکان سرقت قطعات و امکان صعود و بهره برداری راحت تر از جمله مزایای استفاده از 

برج های تک پایه خود ایستای بتنی شرکت پارس ساختار می باشد.

با توان فنی متخصصان شرکت پارس ساختار؛
 نخستین آزمایشگاه مرجع تست خطوط انتقال نیرو کشور در تبریز راه اندازی شد


