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اخبار

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه:

مخابرات سرمایه مردم است

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در نشست خبری با اصحاب
رسانه سراسر کشور  ،مخابرات را سرمایه مردم دانست.به گزارش
اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان  ،صبح روز سه شنبه
 25آبان ،مهندس مجید سلطانی در نشست خبری با اصحاب رسانه
در سراسر کشور و بصورت ویدئو کنفرانسی حضور یافت .مدیر عامل
شرکت مخابرات ایران در ابتدای این نشست با اشاره به نقش رسانه
در پیشبرد هدف های راهبردی مخابرات و کمک به توسعه آن
افزود :تالش رسانه ها بر ما پوشیده نیست و زحمات رسانه ها نقش
مهمی در آگاهی مردم از اقدامات موثر و مفید مخابرات داشته
است.وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه شرکتهای مادر
مخابراتی در تمام دنیا قدمت و اهمیت زیادی دارند وسرمایهگذاری
های کالن برای توسعه آن در سراسر دنیا انجام می شودگفت :
مخابرات سرمایه مردم است و اگر به آن توجه نشود  ،سرمایه
مردمی که طی  ۵۰سال توسعه پیدا کرده است ،بدون استفاده
میشود و این به نفع مردم نیست ودر واقع کم توجهی به مخابرات
حذف سرمایه مردم است.مهندس مجید سلطانی شرکت مخابرات
را تنها شرکتی دانست که در ارائه خدمات گزینشی عمل نکرده و
در همه پهنه جغرافیایی کشور خدمات رسانی می کند و حتی با
توجه به این که پهنه جغرافیایی وسیع ،بعضی از مشترکان را در
دریافت خدمات دچار مشکل می سازد ،اما با شاخصهای مختلف
که در نظر گرفته شده است بهطور میانگین  ۸۵درصد رضایت
مشتریان را در ارائه خدمات مخابراتی کسب کرده ایم .وی شاخص
کیفیت شبکه مخابرات را از حد استاندارد باالتر برشمرد و با تاکید
بر توسعه فیبرنوری افزود :در حال حاضر  ۱۷۵هزار کیلومتر فیبر
نوری در کشور راهاندازی کردیم و سرویس تانوما نیز  ۱۸۰هزار
مشترک دارد.مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اهمیت
توسعه مخابرات در ایجاد آسایش و رفاه مردم گفت :سرمایهگذاری
در شرکت مخابرات الزامی است اما تا زمانی که ساالنه حداقل
 ۵۰۰۰میلیارد تومان برای این کار صرف نشود ،نمیتوان جهش
قابل توجه ای را شاهد باشیم .وی درادامه سخنان خود در جمع
خبرنگاران رسانه های کل کشور که بصورت ویدئو کنفرانسی در
این نشست حضور داشتند افزود :همگی ما در شرکت مخابرات
خودمان را خادم مردم می دانیم و فرهنگ مخابرات بر پایه اصل
همیشه حق با مشتری است پایه گذاری شده است .

ارتقاء تکنولوژی سایت های همراه اول
در استان گلستان

تکنولوژی سایت های همراه اول در استان گلستان در دست
ارتقاء است .دکتر غالمعلی شهمرادی با اعالم این خبر افزود :به
منظور تقویت شبکه همراه اول و افزایش کیفیت ارتباطات سیار
 ،عالوه بر تاسیس سایت های جدید در قالب عملیات فاز8
 ،سایت های قدیمی ارتقاء تکنولوژی یافته تا مردم مناطق
مختلف استان بتوانند از کیفیت بهتر ارتباطات بهره مند شوند.
وی با تاکید بر اینکه عملیات توسعه و بهینه سازی همراه اول
در استان  ،با همت کارشناسان ارتباطات سیاردر حال اجرا است
گفت  :هم اکنون در آخرین پروژه های تکمیل شده  ،سایت
جدید در جاده خاک پیرزن از توابع شهرستان علی آبادکتول
تاسیس و سایت های کاکا  ،اسبدوانی ،تامین اجتماعی و پلی
حاجی از توابع شهرستان گنبد ،سایت های النگ  ،والغوز و
مایکروویو از توابع شهرستان کردکوی ،سایت های ایدرویش
و قره آقاچ از توابع شهرستان کالله  ،سه راهی رودبار قشالق
از توابع شهرستان آزادشهر ،همینطور سایت های حیدرآباد ،
نومل  ،توسکستان  ،تورنگ تپه و قلندرمحله به همراه  49نقطه
شهری گرگان ارتقاء تکنولوژی داشته و مردم مناطق مذکور
عالوه بر بهره برداری از پوشش  3Gو  4Gاینترنت همراه
اول از کیفیت مطلوب تر ارتباطات سیار نیز منتفع خواهند
شد .مدیر مخابرات منطقه گلستان اجرای عملیات نوسازی و
بهسازی سایت ها و ارتباطات همراه اول را مستمر دانست و
نمونه های ذکر شده را تنها بخش کوچکی از پروژه توسعه
همراه اول در استان برشمرد.

اختصاص  ۷۷میلیارد تومان قیر یارانه ای
برای آسفالت معابر روستاهای استان گلستان

مدیرکل بنیاد مسکن استان از اختصاص  ۳۵۰۰تن قیر یارانه
ای معادل  ۷۷میلیارد تومان در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۰
مبنی بر تخصیص قیر یارانه ای برای آسفالت معابر روستاها به
استان گلستان خبر داد و ابراز داشت :با اختصاص این میزان قیر
به بنیاد مسکن استان ،پیش بینی می شود  ۵۰۰هزار متر مربع (
بیش از  ۷۰کیلومتر ) از معابر اصلی  ۱۱۰روستای استان آسفالت
شود.مهندس حسینی افزود :در سال گذشته نیز با اختصاص ۲۰۰۰
تن قیر یارانه ای ۴۰۰ ،هزار متر مربع معادل  ۵۰کیلو متر از معابر
 ۲۲۹روستای استان توسط بنیاد مسکن استان آسفالت شد.الزم به
ذکر روستاهای استان گلستان حدود  ۳۰۰۰کیلومتر شبکه معابر
دارند که تا کنون در  ۵۰۳کیلومتر از این معابر طرح هادی اجرا
شده است.
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آزادسازی و برداشت فنس اراضی نظامی
به جهت شروع و توسعه مسیر جاده سالمت

شهردار بندر بوشهر گفت :در تعامل و رایزنی صورت با
پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی محدوده خیابان آزادگان
برای اجرا پروژه جاده سالمت آزادسازی شد.
به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و
امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر ،حسین حیدری در
تشریح جزئیات خبر آزادسازی اراضی محل اجرا پروژه جاده
سالمت اظهار کرد :طول محدوده آزادسازی شده 1850
متر مربع و به عرض  16متر است که به عنوان محل اجرا
پروژه جاده سالمت تعیین شده است.
وی بیان کرد :اجرا این پروژه عالوه بر ایجاد منظری
زیبا برای محیط شهری زمینه برای ورزش و پیادهروی شهروندان بوشهری را فراهم میکند.
حیدری اظهار کرد :در این راستا از تعامل سازنده و موثر مسئوالن پایگاه شکاری شهید یاسینی با شهرداری بندر
بوشهر قدردانی می شود که زمینه را برای اجرا این پروژه مهم فراهم کردند.
حیدری عنوان کرد :پروژه جاده سالمت از اولویت های شهرداری در حوزه ورزش است که در این زمینه تالش
شده از محدودههای ظرفیت دار برای اجرا این پروژه استفاده شود.

واگذاری بیش از۶۰۰۰هزار
اشتراک برق در اهواز

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اهوازگفت :تعداد
 ۶۰۰۰اشتراک جدید در ۸ماهه اول سال جاری در کالنشهر
اهواز واگذارشد.سرپرست این شرکت بیان داشت :به منظور رفاه
حال شهروندان محترم از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه
بیش از  ۶۰۰۰فقره اشتراک به متقاضیان برق در کالنشهر اهواز
واگذار شده است .مهرداد فارسی مدان در ادامه تصریح کرد:
در راستای بهره مندی شهروندان از خدمات مطلوب برق و با
توجه به نیاز به برخورداری از این انرژی پاک در همه بخشهای
زندگی ،تعداد  ۶۱۵۶فقره انشعاب جدید در هشت ماهه اول
سال جاری به متقاضیان اهوازی واگذار شده است که از این
تعداد که ۲۴۵فقره اشتراک روستائی و ۵۹۱۱فقره در حوزه شهری بودند .سرپرست شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره
محدودیتهای ناشی کاهش نزوالت جوی و بدنبال آن کاهش تولید نیروگاههای برق-آبی گفت :یکی از برنامه هایی که باید
همواره موردتوجه قرارگیرد مدیریت مصرف انرژی است که محدود به فصل خاصی از سال نبوده و باید به فرهنگ عمومی
تبدیل شود .فارسی مدان همچنین خاطر نشان کرد :در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان طی این مدت تعداد ۱۵۷۰
دستگاه کنتور دستکاری شده و یا معیوب شناسائی و کنتور جدید جایگزین گردید.

دستیابی به رکوردهای تولید یکی پس دیگری در پاییز ُپربار فوالد خوزستان؛

رکورد تولید ماهیانه شمش فوالدی شکسته شد

پس از سه سال رکورد تولید ماهیانه شمش در شرکت فوالد خوزستان
از زمان تاسیس تاکنون شکسته شد.
امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان با اعالم این خبر به خبرنگار
روابط عمومی افزود :پس از سه سال در آبان ماه  ،۱۴۰۰با تالش مضاعف و
همتی مثالزدنی ،فوالدمردان خوزستان توانستند با تولید  ۳۴۲هزار  ۸۲۴تُن
رکورد تولید ماهیانه شمش را ارتقا دهند.
ابراهیمی در ادامه گفت :در شرایطی که تشدید تحریمها از یک سو،
محدودیتهای برق از سویی دیگر ،شرایط تولید را با دشواری روبرو ساخته،
اما هیچکدام نتوانستند در برابر اراده و توانمندی تالشگران عرصه فوالد عرض
اندام کنند.
پاییز  ۱۴۰۰برای فوالد خوزستان پُربارتر از همیشه بود ،به طوری که
رکورد تولید روزانه و ماهیانه شمش تختال در مهرماه سال جاری شکسته شد.
در آبان ماه نیز پس از گذشت سه سال رکورد ماهیانه تولید شمش فوالدی
ارتقا پیدا کرد .پیش از این رکورد تولید در بهمن  ،۹۷با تولید  ۳۳۸هزار و
 ۷۰۴تُن بدست آمده بود.
مدیرعامل فوالد خوزستان توسعه را رمز تولید پایدار دانست و افزود:
تولید با کیفیت ،حضور در بازارهای بینالملل در کنار نگاه به توسعه ،ارکان

راهبردی مجموعه فوالد خوزستان را تشکیل میدهند .سیاست فوالد
خوزستان در عرصهی تولید ،حضور مستمر و تاثیرگذار در بازارهای بینالمللی،
تامین نوردکاران داخلی و ارزآوری است.
در بخش توسعه و با نگاه به تولید  ۵۵میلیون تُن فوالد در افق ،۱۴۰۴
در دو بخش پاییندست و باالدست زنجیره فوالد عالوه بر تعریف طرحهای
توسعه ،اقدام به سرمایهگذاری مستقیم در اکتشافات معدنی کردهایم.

وی در ادامه گفت :سرمایهگذاری در بخش معدنی پهنهی آباده-
جازموریان (ایساتیس) ،راهاندازی کارخانه کنسانتره و گندلهسازی در
منطقه سنگان در باالدست و پیگیری تملک سهام فوالد اکسین در
پاییندست زنجیره فوالد ،بخشی از فعالیتهای صورت گرفته فوالد
خوزستان را شامل میشوند.
از طرفی در شهریورماه امسال با هدف تامین اسلب مورد نیاز فوالد
اکسین و پایداری تولید ،سه طرح احداث ماشین ریختهگری اسلب ،کارخانه
اکسیژن و نیروگاه  ۵۲۰مگاواتی برق کلنگزنی شدند.
ابراهیمی در پایان اشار های هم به ضرورت تعریف طر حهای
توسعهای در مناطق جنوبی داشت و افزود :دسترسی به آ بهای
آزاد ،حاملهای انرژی و حمل و نقل ریلی و جاد های ،مواردی هستند
که مناطق جنوبی را بهترین مکان برای توسعه و دستیابی به افق
تولید  ۱۴۰۴و سرمایهگذاری در این منطقه تبدیل کرده است .فوالد
خوزستان با در نظر گرفتن شرایط زیستمحیطی و اولویت اشتغا لزایی
برای بومیان منطقه و به منظور تثبیت سهم تولید فوالد کشور ،عالوه
بر بروزرسانی تجهیزات ،تعریف و اجرای طر حهای توسعهای را در
دستور کار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران در مراسم گراميداشت هفته بسيج:

وظيفه ما در مقابل خون شهدا  ،زندگی بسيجی وار در تمامی عرصه هاي زندگی است

ساری-مرآتی :مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران در مراسم
گراميداشت هفته بسيج تاكيد کرددر دومین روز از گرامیداشت هفته بسیج

مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران با بسیجیان اداره کل دیدار کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(مازندران) ،سید محمد
نظری مدیركل راه و شهرسازي استان مازندران ضمن تبريك هفته بسيج
گفت :امروز بسیج تجمع باشکوهی از وحدت ،همدلی و یکپارچگی است که
جامعه را به سمت ارزش های متعالی اسالم رهنمود می کند و بر ماست تا با
ترویج فرهنگ بسیجی در راستای گسترش و تقویت روحیه فداکاری و ایثار
مسیر تحقق اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی را هموار نماییم .هفته بسیج
در حقیقت فرصت و بهانهای برای زنده نگه داشتن ارزشها و روح بسیجی در
آحاد ملت ،مخصوصاً جوانان پرشور و مدافعان عاشق صادق است.
وی گفت :در تمامي دوران دفاع مقدس تنها چيزي كه توانست عزم و
اراده ايثارگران و رزمندگان جان بر كف را مستحكم نمايد ،اعتقاد و ايمان
راسخ آنان و عشق به واليت بود.
وي در ادامه به برنامه گسترده دشمنان اسالم و ايران براي تضعيف اين

شهردار منطقه یک :یادواره  3500شهید شمیرانات
فرصتی برای ادای احترام به مقام شامخ شهدا ست

برگزاری یادواره شهدای سرافراز شمیرانات فرصتی
مناسب برای ادای احترام و تقدیر از ایثارگری ها و رشادت
های این اسطوره های شجاعت و پایداری در مسیر تحقق
آرمان های ایران اسالمی است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک،
حمیدرضا حاجوی شهردار منطقه یک در نشست هماهنگی
برگزاری یادواره  ۳۵۰۰شهید شمیرانات که با حضور سید
مهدی ساداتی فرماندار شمیرانات ،مصطفی اسکندری
رئیس بنیاد شهید شمیرانات ،سرهنگ سهیل گرشاسبی
فرمانده سپاه ناحیه جماران و معتمدین محلی شمیران در
آستان مقدس امام زاده صالح (ع) به میزبانی حجت االسالم والمسلمین بی آزار تهرانی تولیت این آستان برگزار شد،
ضمن تبریک هفته بسیج به بسیجیان غیور و جهادگر جامعه اسالمی ضمن بیان مطلب فوق افزود :شهدا با پیروی
از مکتب امام حسین(ع) غیورانه در راه جهاد برای حفظ کیان ایران اسالمی گام نهادند و به اسطوره های شجاعت و
پایداری در مسیر تحقق آرمان های جامعه تبدیل شدند.
حاجوی افزود :شهرداری منطقه یک با بهره گیری از ظرفیت های موجود آماده همکاری های الزم برای هرچه با
شکوه تر برگزار شدن یادواره  ۳۵۰۰شهید شمیرانات است.
سیدمهدی ساداتی فرماندار و رئیس یادواره شهدای شمیرانات نیز در این نشست گفت :شهدا روشنگر راه سعادت
هستند و برگزاری یادواره  ۳۵۰۰شهید شهرستان عینیت بخشیدن به شعائر دینی است.
وی افزود :به شهید و شهادت بدهکار هستیم و برای تعظیم شعائر دینی دستگاههای اجرایی شهرستان با همه
امکانات و ظرفیت آمادگی دارند تا زمینه ساز برگزاری این رویداد فرهنگی باشند

برگزاری نخستین
دور ه آموزشی
تیمهای واکنش
سریع آبفای
استان اصفهان

نخستین دوره آموزشی واکنش سریع آبفای استان اصفهان در
مرکز پایش و کنترل تاسیسات آب برگزار شد.
این دوره با هدف ارتقای سطح مهارتی تیم های واکنش سریع
در برابر حوادث احتمالی برای سه تیم  30نفره برگزار شد.
اعضای تیم های واکنش سریع دارای تخصص و مهارت الزم
در مهار حوادث خطوط انتقال ،شبکه توزیع ،تعمیرات پمپ ،کنترل

نظام مقدس اشاره و اظهار داشت :در حال حاضر نيز با توجه به اينكه دشمنان
نظام با ايجاد جنگهاي رواني و تبليغات گسترده فرهنگي قصد ضربه زدن به
نظام را دارند ،همين دو عنصر مهم و حياتي اعتقاد و ايمان و عشق به رهبري
و واليت مي تواند بهترين راهكار در مقابله با اين تجاوزها باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان به نقش ارزنده بسیجیان در سازندگی
کشور اشاره و خاطر نشان ساخت :بسیجیان بعد از  8سال دفاع مقدس در
عرصه های سازندگی کشور و استان نقش ارزنده ای ایفا نموده و خدمات قابل
توجه و شایانی به یادگار گذاشتند.
گفتنی است در این مراسم جناب سرهنگ شعبانی مسئول سازمان بسیج
ادارات استان ،جناب سرهنگ صالحیان فرمانده حوزه شهید مصطفی خمینی،
سروان شاکری فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارمندی و شهید باهنر ادارات
کل استان حضور و از بسیجیان نمونه اداره کل با اهداء هدایایی تقدیر بعمل
آمد .

بهسازی  ۵۰۰تابلوی شناسایی معابر و منزل در
منطقه ۱۵

 ۵۰۰تابلوی شناسایی معابر و منزل در منطقه  ۱۵در
هشت ماه نخست سال به همت اداره زیباسازی منطقه در
نواحی هفتگانه بهسازی و تعویض شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،۱۵مالک
شجاعی رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه با اعالم این
خبر گفت :در این راستا  ۴۰۰تابلوی شناسایی معابر طی
بازدیدهای انجام شده کارشناسان در معابر فاقد تابلو شناسایی
به دلیل مفقودی یا فرسودگی رصد شد یا به درخواست
شهروندان در سامانه  ۱۳۷شناسایی و نصب شد.
به گفته او ،ناحیه  ۲با نصب  ۱۰۰تابلوی شناسایی در
میان نواحی هفتگانه بیشترین تعداد بهسازی تابلو شناسایی را داشته است.
شجاعی ادامه داد ۵ :تابلوی معبر نیز در محله های هاشم آباد و شهرک بروجردی به نام معزز شهیدان باباییان ،فصیحی،
کنگرانی فراهانی ،ابراهیمی مقدم و موالیی براساس مصوبه نامگذاری شورای اسالمی شهر تهران تغییر یافته است.
رئیس اداره زیباسازی منطقه افزود :همچنین  ۱۰۰پالک منزل نیز در محالت  ۲۰گانه منطقه طی این مدت به
درخواست شهروندان در سامانه  ۱۳۷و مراجعه حضوری آنان به این اداره بهسازی شد.
او در ادامه تصریح کرد :توجه به تابلوی شناسایی معابر در ارائه خدمات امدادی ،اجتماعی و شهری بسیار اهمیت دارد و
از این رو ساماندهی و تعویض تابلوهای سطح منطقه بهمنظور رفاه حال شهروندان و جلوگیری از سردرگمی آنان برای ما از
اهمیت ویژهای برخوردار است.
شجاعی در پایان اظهار امیدواری کرد :با نصب تابلوهای نامگذاری معابر شهری بتوانیم بخشی از مشکالت شهروندان و
همچنین دستگاه های خدمت رسان و امداد رسان در مواقع ضروری را رفع کنیم.

کیفی آب ،برق ،غواصی ،ایمنی و بهداشت ،روابط عمومی ،خدمات
حمل و نقل ،پشتیبانی و تداراکات هستند.
داشتن نظم و انضباط ،پاکیزگی ،سرعت عمل و سالمت
جسمانی و روانی از دیگر ویژگی های اعضای تیم های واکنش
سریع برای کمک رسانی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی و
غیرطبیعی است.

بهبود شرایط برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حمل و نقل عمومی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در جمع خبرنگاران درباره
تصویب الیحه «تعیین ضابطه تعرفه گذاری بهای محصوالت حاصل از طرحهای
سرمایه گذاری مشارکت عمومی  -خصوصی» ،ورود  ۵۰۰دستگاه اتوبوس گازسوز
و سوابق مدیرعامل جدید شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه ،توضیح داد.
سید مجتبی شفیعی در حاشیه بیست و ششمین جلسه شورای اسالمی شهر
تهران ضمن اشاره به تصویب الیحه «تعیین ضابطه تعرفه گذاری بهای محصوالت
حاصل از طرحهای سرمایه گذاری مشارکت عمومی  -خصوصی» ،بیان کرد:
سالهاست که شرایط منابع مالی شهرداری اجازه نمیدهد مدیریت شهری مانند
گذشته بتواند با اتکاء بر منابع داخلی و دولتی ،حمل و نقل عمومی را توسعه دهد.
الزم است که براساس تکالیف قانونی و شرایط مالی مشارکت بخش خصوصی به
صورت جدی حمایت و اجرایی شود.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه مذاکراتی با بخش خصوصی و اعضای
کارگروه ماده  ۲۷قانون انجام شده است ،افزود :موضوع مذاکرات این بود که به
چه صورت میتوان زمینه مشارکت جدی بخش خصوصی در حمل و نقل عمومی
را ایجاد کرد.
شفیعی در ادامه عنوان کرد :یک قرارداد هم به عنوان نخستین قرارداد
مشارکت بخش خصوصی امضاء شده است که تاکنون منتظر تأیید شورای اسالمی
شهر تهران روی این الیحه بودیم .این تأیید امروز صورت گرفت و کلیات الیحه با

یک سری مالحظات که اصل الیحه را تغییر نخواهد داد ،تصویب شد.
او با بیان اینکه فضا برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در سیستمهای
مختلف حمل و نقل عمومی بهتر از گذشته خواهد شد ،افزود :در این الیحه تعریف
شده است که بخش خصوصی غیر از درآمدهای عملیاتی ،هزینههای غیرعملیاتی
را از محل تبلیغات ،حمایت دولت و شهرداری و  ...نیز کسب کند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره الزامات شهرداری در این
الیحه توضیح داد :شهرداری در این الیحه مکلف شده است که اگر مابهالتفاوت
هزینه جابجایی مسافر با تمام درآمدهایی که سرمایه گذاران بخش خصوصی
کسب می کنند ،دارای گپ یا فاصله بود ،آن فاصله از محل منابع شهرداری تأمین
شود.شفیعی درباره نخستین قرارداد بخش خصوصی با شهرداری ،بیان کرد :قرار
است که بخش خصوصی برای اولین بار  ۵۰دستگاه اتوبوس برقی وارد یکی از
خطوط کند .همه ابعاد این قرارداد شفاف است اما منوط به تأیید مصوبه امروز شورا
بود تا این قرارداد عملیاتی شود .به زودی ظرف ماههای آینده شاهد سرویس دهی
این اتوبوسهای برقی پاک و منطبق با تکنولوژی روز دنیا در پایتخت خواهیم بود.
او با بیان اینکه سرمایه گذاران دیگری هم هستند که نگاهشان به این قرارداد
بود ،افزود :شرکتی وجود داشت که اعالم کرده بود تا سقف هزار دستگاه اتوبوس
برقی را وارد کشور میکند ،اما منجر به انعقاد قرارداد نشد .درحال حاضر شرکت
مذکور منتظر است که آیا این خط به عنوان نمونه موفق خواهد شد یا خیر.

به گفته معاون شهردار تهران؛ حمایت شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر
تهران از این مصوبه باعث میشود که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه
حمل و نقل عمومی تشویق شود.
شفیعی درباره انقضای مخازن  CNGاتوبوسهای گازسوز ،گفت :حدود ۷۰۰
دستگاه اتوبوس به مدت سه سال متوقف هستند و علت توقف عمده آنها به خاطر
منقضی شدن تاریخ مخازن است .هفته گذشته منابع این قرارداد تأمین شد و
درحال حاضر عملیات جایگزینی آغاز شده است.
او در ادامه اضافه کرد :خودروساز به ما قول داده است که حداکثر ظرف مدت
 ۳ماه ۵۰۰ ،دستگاه از این اتوبوسها را وارد چرخه فعالیت کند.
معاون شهردار تهران همچنین درباره انتصاب شایسته اصل به عنوان
مدیرعامل جدید شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه ،گفت :متأسفانه رسانهها
سوابق این آقا را به صورت کامل منتشر نکردهاند .شرکت بهره برداری مترو تهران
وظایف بسیار متنوعی دارد و مدیرعامل چنین شرکتی الزم نیست که حتماً
مهندس برق یا مکانیک باشد .مدیرعامل جدید دارای مدرک دکتری مهندسی
صنایع و برنامه ریزی سیستمها است.
شفیعی با بیان اینکه سوابق اقتصادی و کارنامه اجرایی شایسته اصل کام ً
ال
مرتبط با مترو است ،افزود :رزومه او به صورت کامل منتشر نشده است ،او مدیر
بسیار خوش فکر و مبتکری است.

