شهرستان

روزنامه اخبار صنعت دوشنبه 6تیر 1401شماره 1918

مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت  ۶۲۹:طرح نیم ه تمام حذف جمعهها از تقویم جمع آوری پسماند تر
برای رفاه کارگران شهرداری اصفهان
صنعتی در استان مرکزی شناسایی شد
اراک  -فرناز امیدی :مدیرکل صنعت ،معدن و
تجارت استان مرکزی گفت ۶۲۹ :طرح نیمه تمام صنعتی با
پیشرفتهای فیزیکی مختلف در این استان شناسایی شده
که سرعتبخشی به تکمیل آنها در دستور کار قرار دارد.
علی جودکی افزود :مجموع سرمایهگذاری در این
طرحهای تولیدی و صنعتی بیش از  ۲۸۴هزار میلیارد ریال
است و در صورت بهرهبرداری کامل ،بیش از  ۲۴هزار
فرصت شغلی جدید در استان مرکزی ایجاد میشود.
وی ادامه داد :شهرستانهای ساوه با  ۱۶۹طرح،
زرندیه با  ۱۴۷طرح و اراک با  ۱۳۰طرح به ترتیب بیشترین
طرحهای صنعتی نیمه تمام استان مرکزی را به خود اختصاص دادهاند.
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت ۳۲۲ :مورد از این طرحها پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰
درصد دارند و حمایت از این عرصههای کارآفرین برای تکمیل و راهاندازی نهایی در اولویت برنامهها است.
جودکی عنوان کرد  :میزان سرمایهگذاری در طرحهای صنعتی باالی  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی استان مرکزی
 ۱۲۵هزار میلیارد ریال است که با بهرهبرداری از این طرحها ۱۴ ،هزار و  ۳۴۵فرصت شغلی جدید در نقاط مختلف
استان ایجاد میشود.وی حمایت از اشتغال را امری ضروری دانست و بیان کرد :این مهم نیز با جدیت پیگیر میشود و
امید است در این راستا تعامل و همکاری قابل قبولی از سوی سایر دستگاههای اجرایی ذیربط صورت گیرد.
جودکی در پایان خاطرنشان کرد :بیش از  ۲هزار و  ۹۰۰واحد صنعتی کوچک ،متوسط و بزرگ در مناطق مختلف
استان مرکزی فعالیت میکنند و استان مرکزی دومین قطب صنایع مادر تخصصی و چهارمین مرکز صنعت کشور
است.

اصفهان  -مرادیان :معاون محیط زیست و
خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به اجرای
طرح جدید زوج و فرد جمعآوری پسماندهای تر
بر اساس روزهای هفته ،گفت :اجرای این طرح در
اصفهان به هیچ عنوان به تعدیل نیرو یا کاهش حقوق
کارگران خدمات شهری منجر نخواهد شد ،بلکه در
راستای ارتقای رفاه آنهاست.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری
اصفهان ،مهدی بقایی با اشاره به اجرای طرح زوج
و فرد جمعآوری پسماندهای تر از چهارم تیرماه
سا لجاری ،اظهار کرد :در گذشته جمعآوری پسماندهای تر بر اساس روزهای زوج و فرد هر ماه در تقویم
انجام میشد ،اما از چهارم تیرماه امسال ،جمع آوری طبق روزهای زوج و فرد هفته صورت میگیرد؛ به
این ترتیب که روزهای زوج شامل شنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه و روزهای فرد شامل یکشنبه ،سهشنبه و
پنجشنبه خواهد بود.
وی با بیان اینکه از روز  4تیرماه« ،روز جمعه» از برنامه جمعآوری پسماندهای تر حذف میشود،
تاکید کرد :اجرای این طرح به هیچ عنوان منجر به تعدیل نیرو یا کاهش حقوق کارگران خدمات شهری
نخواهد شد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد :یکی از اهداف اصلی اجرای
این طرح ارتقای رفاه کارگران شهرداری است تا آنها بتوانند حداقل یک شب در هفته را در جمع خانواده
خود باشند.

بازدید خبرنگاران صنعت و معدن از خط اول جبهه صنعت

اصفهان  -مرادیان :خبرنگاران حوزه صنعت و معدن کشور در
راستای افزایش تعامل و همکاری ذوب آهن اصفهان و رسانه ها و آشنایی
نزدیک تر این خبرنگاران با خط تولید در قالب برنامه تور رسانه ای از این
مجتمع عظیم صنعتی بازدید نمودند .
احمد اکبری معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت ذوب آهن
اصفهان در جمع این خبرنگاران گفت  :سرمایه های انسانی ذوب اصفهان
که امروز در بخش های گوناگون خط تولید ،شاهد تالش و کوشش آن
ها بودید ،اساسی ترین دارایی های کارخانه محسوب می شوند زیرا بدون
حضور این عزیزان و دانش و اندیشه پویای آن ها ،این ماشین آالت و
تجهیزات کارایی نخواهند داشت.
وی افزود :برای حفظ سرمایه های انسانی و توسعه شایستگی ها و
توانمندی های آن ها ،سالمتی این عزیزان در اولویت اول ما قرار دارد
و این مهم رسالت اولیه ذوب آهن اصفهان از بدو تاسیس تاکنون است.
ذوب آهن اصفهان  ۱۶هزار و پانصد هکتار فضای سبز منحصر به فرد
و دست کاشت دارد
معاون سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت شرکت تصریح کرد:
این کارخانه  ۱۶هزار و پانصد هکتار فضای سبز منحصر به فرد و دست
کاشت دارد که سرانه فضای سبز شرکت به ازای کارکنان ،بیش از یک
هکتار می باشد .

این مقام مسئول خاطر نشان کرد :این کارخانه یکی از بزرگترین و
مجهز ترین بیمارستان های سطح کشور را دارا است که در کنار خدمت
رسانی به کارکنان شرکت و خانواده های آن ها به عموم هموطنان عزیز
در امر سالمت یاری می رساند.
علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نیز در ابتدای
نشست با خبرنگاران گفت :تولید فوالد در ایران ثمره احداث ذوب آهن
اصفهان است ،این کارخانه عظیم صنعتی به عنوان یک آرمان ملی با
حضور نیروهای مختلف از سطح کشور و تالش شبانه روزی آن ها طی

چهار سال ساخته شد که این دستاورد بی نظیر به عنوان یک رکورد
ثبت گردید.
وی افزود :احداث شهر فوالدشهر از جمله دستاوردهای دیگر ذوب
آهن اصفهان است که به عنوان یک شهر مدرن ساخته شد و یک
مسئولیت اجتماعی بزرگ به شمار می رود.
مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد :از زمان ساخت
ذوب آهن تاکنون حدود  ۱۴۰هزار نفر در آموزشگاه این کارخانه آموزش
دیدند و در صنایع مختلف کشور منشا خیر و برکت شدند و این رویکرد
تاکنون ادامه دارد.
این مقام مسئول ادامه داد :دوران دفاع مقدس نیز برای ذوب آهن
اصفهان برگ زرین دیگری محسوب می شود زیرا این کارخانه در کنار
حفظ خط تولید ،برای پشتیبانی از جبهه های جنگ با اعزام  ۱۴هزار نفر
رزمنده و ارسال قطعات و تجهیزات نقش بی بدیلی را ایفا کرد که سند
افتخار آن تا همیشه جاودانه خواهد بود.
علیرضا امیری بیان کرد :ذوب آهن اصفهان با بهره مندی از انواع
گواهینامه های ملی و بین المللی مطابق با استانداردهای روز دنیا ،انواع
محصوالت فوالدی مانند ریل ،آرک معدن ،انواع تیرآهن ،میلگرد و ...را
تولید می کند و در کنار تامین نیاز بازار داخل ،نیمی از محصوالتش را
صادر می کند.

حضور شهردار نیامی در اتاق بازرگانی اصفهان

اصفهان  -مرادیان :نشست بررسی فرصتهای همکاری با نیامی
پایتخت نیجربا حضور اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و هیئت
نیجری به سرپرستی شهردار نیامی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در نشست بررسی
فرصتهای همکاری با نیامی غالمرضا اخوان فرید عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی اصفهان گفت :شهر تاریخی و صنعتی اصفهان پس از تهران
بزرگترین شهر ایران بوده و دارای بیش از 9هزار واحد صنعتی است.
وی وجود آثار تاریخی فاخر و دانشگاههای متعدد را از دیگر پتانسیلهای
استان برشمرد .رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق
بازرگانی اصفهان در ادامه افزود :استان اصفهان در بسیاری از صنایع به ویژه
در زمینه فوالد ،صنایع غذایی و دامپروری دارای رتبه برتر است.
اخوان فرید در ادامه از اعالم آمادگی شرکتهای دارویی استان برای

تامین برق پتروشیمی گچساران
از پست ساران

تعامل در زمینه انتقال فناوری و تکنولوژی حوزه دارو و تامین نیازهای دارویی
نیامی خبر داد.
همچنین محمدصادقی رئیس کمیسیون کشاورزی ،سالمت ،آب و
محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان ضمن اشاره به رتبه برتر اصفهان در تولید
محصوالت کشاورزی و دامی ابراز امیدواری کرد این سفر نتایج ارزنده ای برای
تعامل اصفهان و نیجر در زمینه کشاورزی و دامپروری داشته باشد.
شهردار و رئیس شورای شهر نیامی نیز هدف از این سفر را هماندیشی
درخصوص بررسی راهکارهای تسهیل شرایط زندگی ساکنین اصفهان و نیامی
عنوان و تاکید کرد :تعامالت طرفین باید بر اساس نیاز مردم طراحی شود.
 Omarou Dogari Moumouniاومارو دوگارو موموني با اشاره به دیرینه
بودن توافق همکاری ایران و نیجر افزود :از زمان امضاء این توافقنامه تاکنون
تعامالتی میان اتاق بازرگانی ایران و نیجر شکل گرفته است.

مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان گفت 2 :بی
در پست برق  230کیلوولت ساران این شرکت برای تامین
برق پتروشیمی گچساران احداث و برقدار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقهای
خوزستان ،محمود دشتبزرگ بیان کرد :این تجهیزات
با مشارکت پتروشیمی گچساران با هدف تامین برق این
پتروشیمی با دیماند  50مگاولت آمپر در پست برق ساران
نصب و راهاندازی شده است.
وی با بیان اینکه ارزش سرمایهگذاری صورت گرفته در
این پروژه  500میلیارد ریال بوده ،تصریح کرد :با این اقدام
زیرساخت الزم برای تامین برق پتروشیمی در حال احداث گچساران فراهم شده است.
شرکت برق منطقهای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان
و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

مهندس حسینی کارنامی خبرداد:
اخطار قطع برق به  14دستگاه اجرايي

ساری-مرآتی:مهندس حسینی کارنامی در جلسه
قرارگاه عملیاتی خبرازاخطار قطع برق به  14دستگاه
اجرایی راداد.
به گزارش خبرنگار ما از ساری ،مهندس
حسینی کارنامی در جلسه قرارگاه عملیاتی گذر از
اوج بار  1401شرکت توزیع نیروی برق مازندران
با بیان این كه براساس مصوبه هیات دولت ،ادارات
باید  30درصد مصرف خود را در ساعات اداری
کاهش و در ساعات غیر اداری هم باید  60درصد
کاهش مصرف داده باشند و نسبت به سال گذشته
 70درصد در ساعات اداری و  40درصد در ساعات غیر اداری ،مصرف کنند گفت :تاکنون به  14اداره
کل اخطار قطع برق داده شده و در هفته جاری در صورت عدم رعایت مدیریت مصرف ؛ برق این
دستگاهها قطع خواهد شد.

برای افزایش امنیت ساختمانها در برابر سرقت و اقدامات مجرمانه صورت میگیرد

پایانکار به شرط امنیت

در همکاری میان وزارت راه و شهرسازی ،شهرداریها و نیروی انتظامی صدور
پروانه و پایانکار منوط به رعایت پیوستهای حفاظتی و امنیتی میشود
بعضی از سارقان بهراحتی آب خوردن در منازل ،مغازهها و مراکز تجاری و
اداری را باز میکنند و با خیالی آسوده سراغ وسایل گرانقیمت میروند .آنها از
کنار دوربینهای مدار بسته به طرز عجیبی عبور میکنند و در نهایت اندوختههای
مالی یکخانواده یا کاسب یا اسناد ارزشمند ادارهای را سرقت میکنند .تصاویر
ضبط شده دوربینها هم اگرچه مدرکی مناسب برای مأموران نیروی انتظامی و
آگاهی بهحساب میآیند ،اما آنچه اغلب به نمایش میگذارند ،باعث حیرت همگان
بهخاطر ورود و خروج آسان سارقان و مجرمان میشود؛ تصاویری که گاهی در
فضای مجازی هم منتشر میشوند و همواره یکنکته مهم را گوشزد میکنند:
«تجهیزات امنیتی و حفاظتی اغلب ساختمانها ضعف دارد».
اگرچه بهنظر میرسد برای بعضی از سارقانَ ،دری نیست که مانع ورودشان
شود ،اما اینکه مالکان و سازندههای ساختمان ،از نظر کارشناسان برای تقویت
سیستمهای امنیتی بهره نمیبرند هم خودش نکتهای بس مهم است؛ درصورتی
که اگر نکات کارشناسان پلیس در برابر نوع تجهیزات ضدسرقت و هشداردهنده
لحاظ شود ،قطع به یقین آمار سرقت و اقدامات مجرمانه در ساختمانها کاهش
مییابد؛ به همین دلیل ،اخیرا پلیس پیشگیری انتظامی کل کشور در همکاری با
ک ماده ویژه قانونی هستند
وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها بهدنبال رعایت ی 
که براساس آن ،چنانچه در احداث یکبنا پیوستهای حفاظتی و انتظامی رعایت
نشود ،مراجع صدور پروانه حق ندارند به آن ساختمان و بنا پایانکار بدهند.
تدوین الزامات برای اجرای قانون
آنچه درخصوص رعایت اصول قانونی حافظتی و امنیتی ساختمان مطرح
میشود به بند پ ماده  ۱۰۸قانون ششم توسعه کشور برمیگردد .در ماده
6این بند قانونی آمده« :شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه مکلفند

در ترتیب صدور پروانه ساخت و بهرهبرداری از مجتمعهای اداری ،تجاری،
مسکونی و صنعتی و مراکز عمومی ،پیوستهای حفاظتی -انتظامی را لحاظ
کنند و ارائه گواهی عدمخالف و پایانکار ،منوط بهنظریه/تأییدیه مهندسین
ناظر درخصوص رعایت پیوستهای مورد اشاره است ».این بند ،در بهمنماه
سال گذشته از سوی معاون اول رئیسجمهور پس از تصویب در هیأت وزیران
اعالم عمومی شد و حاال پلیس در همکاری با شهرداری بهدنبال تدوین الزامات
آن است؛ بنابراین در آیندهای نزدیک اگر به پیوستهای الزم حفاظتی و
امنیتی برای دریافت صدور پروانه بیتوجهی شود ،به متقاضی پروانه داده
نخواهد شد .از سوی دیگر چنانچه پس از اتمام ساخت ،مشخص شود که
اصول کار رعایت نشده ،پایانکار داده نمیشود.
مهدی معصومبیگی ،رئیس پلیس پیشگیری فراجا در این رابطه میگوید:
«آییننامه نحوه اجرای بند پ ماده  ۱۰۸قانون ششم توسعه کشور توسط وزارت
راه و شهرسازی با همکاری نیروی انتظامی و شورایعالی استانها تهیه شده و به
تصویب هیأت وزیران رسیده است .اکنون کارگروهها تدوین الزامات آن در پلیس
شکل گرفته و مراحل پایانی خود را طی میکند .پس از نهایی شدن این الزامات
هر مرجع صدور پروانه اعم از شهرداریها ،وزارت مسکن و شهرسازی ،شهرکهای
صنعتی ،جهادکشاورزی و ...باید پیوستهای حفاظتی و انتظامی را رعایت کند و
اگر رعایت نکنند مراجع صدور پروانه حق ندارند به اینها پایانکار بدهند ».رئیس
پلیس پیشگیری فراجا با بیان اینکه این الزامات در مرحله نهایی شدن است ،درباره
زمان اجرایی شدن آن نیز گفت :ما برای اجرای این مقررات عجله داریم و امیدوارم
که زودتر نهایی و اجرایی شود.
بهگفته معصومبیگی؛ با اجرایی شدن این الزامات هرگونه ساختوساز باید با
استانداردها و الزامات امنیتی که پلیس اعالم میکند انجام شود و قطعا این موارد
در کاهش آمار سرقت و اقدامات مجرمانه دیگر مؤثر خواهد بود.

اخبار
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در جلسه کمیته بحران مخابرات منطقه گلستان :

بررسی اقدامات پیشگیرانه
در جهت تامین ارتباطات پایدار

اقدامات پیشگیرانه در جهت تامین ارتباطات
پایدارمخابراتی در کمیته بحران مخابرات منطقه گلستان
بررسی شد.دکتر غالمعلی شهمرادی که در جلسه کمیته
بحران سخن می گفت  :با اشاره به انجام اقدامات پیشگیرانه
به منظور تامین ارتباطات پایدار نسبت به برنامه ریزی در
این خصوص تاکید کرد و آنرا عامل مهمی در مدیریت بحران
ها دانست.وی شناسایی نقاط گپ ارتباطی  ،شنااسایی نقاط
قابل تقویت شبکه  ،شناسایی نقاط نیاز به فیبر کشی و
پوشش حداکثری ارتباطات در نقاط حادثه خیز را نیز
ضروری دانست و گفت  :با در دست داشتن این اطالعات می
توان در جهت تامین ارتباطات پایدار اقداماتی انجام داد و در
مواقع بحران و مشکالت ارتباطی در اسرع وقت رفع خرابی
نمود.مدیر مخابرات منطقه گلستان تجهیز لجستیک و
امکانات مورد نیاز و حضور به موقع در مواقع بحرانی بصورت
مجهز را خواستار شد و اهمیت این موضوع را متذکر شد.

مشکالت مخابراتی شهرستانهای مینودشت
و گالیکش بررسی شد

در جلسه ای با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان ،
مشکالت ادارات مخابرات شهرستانهای مینودشت و گالیکش
بررسی شد.دکتر غالمعلی شهمرادی با حضور در اداره مخابرات
شهرستان مینودشت  ،به بررسی مشکالت مخابراتی این شهرستان
همچنین گالیکش پرداخت.مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید
بر استفاده حداکثری از ظرفیت و توانمندی موجود گفت :از فرصت
ایجاد شده برای خدمتگذاری باید نهایت بهره مندی را داشت و در
راستای ارائه خدمات مناسب و مطلوب به مردم استفاده کرد.شایان
ذکر است در این جلسه شاخصهای کاهش ال وصولی  ،دایری تلفن
و اینترنت پرسرعت بررسی و راهکارهای رشد شاخصها ارائه و بر
ارتقا ارتباطات روستایی تاکید شد.
مدیرکل راهداری ایالم:

 ۱۷میلیارد تومان برای ساخت
پل«جزمان»هلیالن هزینه شد

ایالم-راضیه صمیم نیا :مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جاده ای ایالم گفت ۱۷ :میلیارد تومان برای ساخت و تکمیل
پل«جزمان»هلیالن هزینه شده است.سیدزاهدین چشمه خاور
اظهار داشت :پل جزمان بر روی رودخانه جزمان با طول  ۱۱۰متر
با اعتبار  ۱۷میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی ملی انجام شده
است .وی افزود :با احداث این پل  ۳۴روستا با جمعیت  ۷هزار نفر
از آن برخوردار شدهاند .چشمه خاور اظهار داشت :احداث این پل از
اهمیت به سزایی در شهرستان هلیالن برخوردار است چرا که روزانه
حدود یک هزار خودرو از روی این پل تردد میکنند.

اعضای باند زمین خواری در بهبهان دستگیر
شدند

بهبهان-دایی زاده :دادستان عمومی و انقالب بهبهان
از متالشی شدن باند زمین خواری در این شهرستان و
دستگیری اعضای آن خبر داد.علیرضا قاسمی نژاد پس از
دریافت اخبار واصله مبنی بر وجود یک باند پیچیده فروش
اراضی ،تحقیقات در این خصوص آغار شد که با به دست
آمدن دالیل و اسناد کافی ،این گزارش مورد تایید قرار
گرفت.دادستان عمومی و انقالب بهبهان گفت :اعضای ۱۰
نفره این باند با همدستی دو تن از اصحاب بنگا ههای امالک
این شهرستان با تنظیم قولنامههایی با تاریخ جعلی ،اقدام
به فروش حدود هشت هکتار از اراضی ملی به ارزش ۴۰۰
میلیارد ریال می کردند.قاسمی نژاد گفت :تعداد هفت نفر از
متهمان پرونده دستگیر و با انجام تحقیقات از آنان ،دستور
دستگیری متهمان متواری صادر شد که با تکمیل تحقیقات،
پرونده به مراجع قضایی صالح ارسال خواهد شد.وی توصیه
کرد :در خرید امالک دقت الزم را نموده و قبل از خرید
ملک،از مراجع صالح استعالم کنند .همچنین مردم مطمئن
باشند در حفظ حقوق بیت المال با هیچ احدی مدارا نکرده و
مطابق قانون و با قاطعیت با متخلفان برخورد میشود
از سوی سازمان جهانی
سکته مغزی  WSO؛

نشان «رتبه طالیی» به
بیمارستان بوعلی سینا
ساری اهدا شد

سا ر ی  -مر آ تی  :ا نجمن
جهانی سکته مغزی  WSOبعلت
موفقیت مرکز آموزشی درمانی
بوعلی سینا ساری در درمان
بیماران سکته مغزی نشان «رتبه
طالیی» را به این مرکز اهداء
کرد.این موفقیت ارزشمند را به
مجموعه مدیریت ،پزشکان و کارکنان مرکز آموزشی درمانی بوعلی
سینا ساری خصوصا» اساتید گروه آموزشی مغز و اعصاب دانشگاه
علوم پزشکی مازندران تبریک عرض می نماییم.

