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یکصدو هفتاد و هشتمین جلسه شورای 
مسکن با دستورکار طرح اقدام ملی 

در استان گیالن برگزار شد

رشت  - علی حیدری: با هدف تسریع در اقدامات طرح 
اقدام ملی مسکن ورسیدگی به مشکالت پیرامون آن، 
یکصد و هفتاد وهشتمین جلسه شورای مسکن استان به 
ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن وبا 

حضورسایر اعضاء تشکیل شد.
و  راه  کل  اداره  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
شهرسازی استان گیالن، یکصد و هفتاد وهشتمین جلسه شورای 
مسکن استان با حضور مهندس علی اوسط اکبری مقدم معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری گیالن، مدیرکل راه وشهرسازی 
گیالن و سایر اعضا درمحل سالن جلسات استانداری برگزار و 
آخرین وضعیت پروژه های باقیمانده مسکن مهر و نیز آخرین 
اقدامات انجام شده برای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در 
استان بررسی شد. در این جلسه پس از ارایه گزارش از پیشرفت 
پروژه های طرح اقدام ملی توسط مدیرکل راه و شهرسازی و طرح 
مسایل و مشکالت اخذ پروانه توسط مدیرکل بنیاد مسکن استان 
مقرر شد، موارد مربوط به کمیسیون ماده ۵ در اولین جلسه 
کمیسیون ماده ۵ مطرح و حل و فصل گردد. همچنین با توجه 
به تعرفه پروژه های اقدام ملی به شرکت های زیر ساخت، طرح 
و برآورد اولیه از وضعیت خدمات رسانی به پروژه های اقدام ملی 
طی مدت ۱۹ روز آینده به دبیرخانه شورای مسکن اعالم گردد 
واداره کل نوسازی مدارس استان نیز نسبت به بررسی سایت ۶۷۰ 
واحدی دیداس رشت اقدام و ضوابط مربوط به ساخت مدرسه را 
اعالم نماید. در ادامه جلسه مشکالت پروژه های باقیمانده مسکن 
مهر استان نیز مطرح و مقرر شد تمامی دستگاه های دیربط با 
جدیت نسبت به اتمام پروژه ها تا مهلت مقرر اقدام نمایند. در 
این نشست هرکدام از مدیران دستگاههای اجرایی و حاضران در 
جلسه گزارشی از عملکرد حوزه کاری خود را در حوزه مسکن مهر 

و طرح اقدام ملی مسکن به شورا ارائه کردند.

امضا تفاهم نامه همکاری شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه 
گلستان با جهاد دانشگاهی استان

نفتی  های  فراورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر   - گرگان 
منطقه گلستان از امضا تفاهم نامه همکاری این شرکت با 

جهاد دانشگاهی استان گلستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه گلستان، عیسی افتخاری ضمن اعالم این خبر 
گفت: این تفاهم نامه به منظور استفاده از توانایی های علمی، 
پژوهشی، فناوری و آموزشی با هدف تقویت و توسعه همکاری 
فی مابین، دسترسی و بکارگیری دانش و فناوری روز در اجرای 
طرحهای پژوهشی بر اساس موضوعات مرتبط با نیازهای متقابل 
منعقد شده است.وی با تاکید براینکه مراکز علمی می بایست در 
راستای پویایی سیستم با مراجعه به دستگاههای اجرایی جهت 
تامین نیازهای پژوهشی اقدام نمایند افزود: جریان سازی در 
دستگاههای اجرایی و همچنین جمعهای استانی از طریق ایجاد 
شبکه های فکری میان مراکز علمی و دانشگاهها از اولویتهای 
پژوهشی در حال پیگیری است.مدیر شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی منطقه گلستان ابراز امیدواری کرد این تفاهم نامه در 
مسیر اجرایی خود نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.تاکنون 
۲۵ تفاهم نامه فی مابین شرکت ملی پخش فراورد های نفتی 
منطقه گلستان با مراکز علمی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی به 

امضا رسیده است

برگزاری نشست مشترک حوزه 
اداری مالی استانداری تهران 
با معاونت برنامه ریزی وتوسعه 

فرمانداری شهریار

شهریار - فریبا میرزایی پندار: نشست مشترک مدیرکل و 
کارکنان امور اداری مالی استانداری تهران با معاونت برنامه 
ریزی فرمانداری شهریار با حضور مهندس طاهری فرماندار 

شهرستان شهریار در فرمانداری شهریار برگزار گردید. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار؛ نشست 
مشترک کارکنان حوزه اداری مالی استانداری تهران با معاونت 
برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهریار با حضور مهندس طاهری 
فرماندار شهرستان شهریار، محمدی مدیرکل امور اداری مالی 
استانداری تهران و اشجعی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری 
برگزار  شهریار  شهرستان  فرمانداری  جلسات  سالن  محل  در 
شد.مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار به ضرورت توجه 
به حوزه اداری مالی در ادارات و دستگاه ها که می تواند پویایی 
سایر بخش ها را بدنبال داشته باشد تاکید کرده و با بیان اینکه 
این حوزه به سبب آنکه تمامی مبااحث اداری و مالی را عهده دار 
است می تواند با برنامه ریزی درست، کمک به کارکنان در جهت 
پیشرفت آنها را از راه های مختلف فراهم کند، مسائل و نکات 
مرتبطی را در خصوص امور اداری و مالی تشریح کرد.  نماینده 
عالی دولت در شهرستان شهریار افزود: خواستگاه وجود انگیزه های 
سالم در مجموعه که منجر به تغییرات چشمگیر و سازنده می شود 
منحصراً به حوزه اداری مالی مرتبط می شود و لذا اگر قوت یا 

ضعفی در سیستم وجود دارد از همین حوزه سرچشمه میگیرد. 

۶۵ درصد جمعیت شهري استان همدان 
تحت پوشش شبکه فاضالب است

فاضالب شرکت  توسعه  و  بهره برداري  معاون   - همدان 
آب  و فاضالب استان همدان با بيان اينکه هفت رودخانه 
استان همدان به فاضالب آلوده است، گفت: ورود فاضالب 
خاکستري که به طور غيرمجاز به سيستم جمع آوري آب 
آلوده  را  استان  رودخانه  وارد شده، هفت  هاي سطحي 

کرده است.
فرهاد  همدان،  استان  آبفاي  عمومي  روابط  گزارش  به 
بختياري فر در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينکه از ساليان دور 
مردم همدان به علت نبود شبکه جمع آوري فاضالب چاه هاي 
جذبي حفر مي کردند، اظهار کرد: به علت حجم باالي فاضالب 
خانگي و براي جلوگيري از پر شدن چاه هاي جذبي مردم فاصالب 
خود را به بيرون از منزل خود رها مي کردند. وي با بيان اينکه 
رودخانه هاي خروجي شهر همدان بيشترين آلودگي را دارند، 
تصريح کرد: با توجه به جمعيت شهري و وجود چهار رودخانه 
و زيرشاخه هاي گسترده در سطح شهر همدان بيشترين آلودگي 
رودخانه ها مربوط به شهر همدان است. معاون بهره برداري و 
توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب استان همدان افزود: شرکت 
آب و فاضالب استان توانسته رودخانه عباس آباد و زيرشاخه 
فرعي اين رود در حصار مطهري را از فاضالب پاکسازي کند و 
فاضالب اين رودخانه جمع آوري شده است. بختياري فر با اشاره 
به اينکه ۶۵ درصد از جمعيت شهري استان تحت پوشش شبکه 
فاضالب است، ادامه داد: دبي ورودي به تصفيه خانه فاضالب 
۱۳۰.۷۰۰ مترمکعب در شبانه روز است. معاون بهره برداري و 
توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب استان همدان تصريح کرد: 
پاکسازي فاضالب رودخانه عين آباد تويسرکان درحال اجراست 
که هزينه آن ۵۰ ميليارد ريال بوده و تاکنون ۲۵ درصد پيشرفت 

فيزيکي دارد. 

پاسخگویی مطالبه مردم در 
دیدارهای چهره به چهره با 

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل 

اردبیل- رحیمی: اسماعیلی مدیر عامل شرکت گاز استان 
اردبیل دیدار چهره به چهره مردم با مسئوالن را در تسهیل 
حل  فرآیند  به  بخشیدن  شتاب   و  خدمت رسانی  روند 
مشکالت امری مهم تلقی نمود و گفت : مطالبه گری مردم از 
مسئولین باعث ایجاد فرهنگ پاسخگویی در بین مسئولین 
شده و موجب ارایه خدمات بهینه به مشترکین خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، سردار 
اسماعیلی مدیر عامل این شرکت از برگزاری 4۶ جلسه مالقات 
چهره به چهره با آحاد مردم و نمایندگان نهادها و سازمانها در 
سال ۱۳۹8 خبر داد و گفت: مراجعه مردم به شرکت گاز استان 
و پیگیری مطالبات شان را نشانه اعتماد ملت به نظام مقدس 
اسالمی دانست و مالقات عمومی مردم با مسئوالن را  در تسهیل 
روند خدمت رسانی و شتاب  بخشیدن به فرآیند حل مشکالت 
آنان را بسیار تاثیر گذار تلقی نمود. وی در حاشیه جلسه مالقات 
چهره به چهره از مالقات ۹4 مورد از مشترکین در سال ۹8 خبر 
داد و اظهار داشت: مالقات عمومی مدیران با مردم در راستای 
توصیه بزرگان دین مبین اسالم مبنی بر اینکه نیازهای مردم را 
نعمت الهی دانستن و همچنین بنا به سیاست های دولت" تدبیر 

و امید"به صورت هفتگی انجام می شود. 

کاهش پیک مصرف و خوداتکایی 
در تامین برق با راه اندازی دیزل 
ژنراتور ۷۵۰ کیلوولت آمپری در 

حوزه ستادی برق باختر 
: به منظور برقرسانی به ساختمان  اراک - امید عبدی 
در  باختر  برق  ابنیه موجود در محوطه  و  حوزه ستادی 
مواقع بحران و یا ایام پیک بار شبکه دیزل ژنراتور ۷۵0 

کیلوولت آمپری حوزه ستادی برق باختر راه اندازی شد.
“علی انصاری  “دبیر کمیته  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
این شرکت ضمن بیان خبر فوق افزود:ماموریت این دیزل تامین 
برق حوزه ستادی بین ساعات ۱۲تا ۱۵ ایام پیک و اوج مصرف 
می باشد که هم اکنون نیز در ساعات یاد شده به  به تولید برق 
می پردازد. وی در ادامه افزود:  ازدیگر مزایای این دیزل  استفاده 
در مواقع خاموشی وسیار و قابل حمل بودن آن است  که در مواقع 
بحرانی ورخدادهاو حوادث می توان ژنراتور را به محل حادثه دیده 
برد و برق مورد نیاز را تامین نمود. وی در پایان اظهار داشت:این 
تفاهم نامه همکاری در مدیریت بارشبکه  سراسری به عنوان اولین 
توافقنامه مبادله شده برق منطقه ای باختر  با شرکت توزیع نیروی 
برق استان مرکزی در زمان پیک بار شبکه سراسری بوده که 
بر اساس آن  در ساعات پیک بار مقدار انرژی تولیدی با نصب 
کنتوربه ازای هر کیلووات ساعت در مدت زمان اوج بار به مبلغ 
۶۷۵۰ ریال به فروش می رسد که به عنوان پاداش مولد برای 

تامین برق در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اراک خبر داد؛

برگزاری جشنواره بهار قرآن به 
مناسبت ماه رمضان در اراک

اراک-  سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
رمضان  مبارک  ماه  به مناسبت  گفت:  اراک  شهرداری 
جشنواره بهار قرآن در سه بخش قرائت، مفاهیم و اذان 

در اراک برگزار می شود.
ماه مبارک  فرا رسیدن  تبریک  با  حمید کربالیی حسنی 
رمضان، اظهار کرد: این جشنواره هم زمان با ماه مبارک رمضان 
اذان برگزار  آغاز شده است و در سه بخش قرائت، مفاهیم و 
می شود. وی ادامه داد: در بخش قرائت و اذان رده های سنی زیر 
۱۵ سال و باالی ۱۵ سال از آقایان و در بخش مفاهیم نیز بانوان در 
تفسیر سوره یاسین با هم به رقابت می پردازند. سرپرست سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک افزود: عالقه مندان 
برای شرکت در این جشنواره می توانند به منظور کسب اطالع 
از قوانین و نحوه ارسال آثار به سایت سازمان فرهنگی، اجتماعی 
 www.arakmcsso.ir آدرس  به  اراک  شهرداری  ورزشی  و 
مراجعه کنند و مهلت ارسال آثار تا پایان ماه مبارک رمضان است.

اخبار ایراناخبار ایران فوالد در خدمت اقتصاد ملی
حمیدرضا عظیمیان
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه

زمان  هر  از  بیش   99 سال  در  ایران  اقتصاد 
دیگری به توسعه و پیشرفت نیاز دارد. فشار 
تحریم ها، موانع داخلی و هیچ عامل دیگری 
کشور،  اساسی  نیاز  تحقق  مقابل  در  نباید 
با  ایران  اقتصاد  بایستد.  تولید  جهش  یعنی 
برخورداری از نیروهای جوان و تحصیل کرده، 
منطقه،  نفری  میلیون  بازار 400  به  دسترسی 
و  معادن،  مانند  درونی،  پتانسیل های  وجود 
نباید در دام رکود  وجود راه های استراتژیک 
قرار گیرد. البته فشارهای خصمانۀ آمریکا در 
در  اقتصادی  رشد  شد  سبب  اخیر  سال  سه 
کارنامۀ اقتصادی ایران منفی شود، ولی بدنۀ 
تولید و صنعت کشور همچنان استوار است و 
به راهش ادامه می دهد و اتفاقاً همین ایستادگی 
نماد میزان زیاد تاب آوری اقتصاد ایران است. 
و  اشتغال  ایران،  جامعۀ  امروز  مسئلۀ  اگر 
معیشت مردم است، باید برای رفع دغدغه های 
عمومی، مسیر توسعۀ اقتصاد ملی را تسهیل 
در  قدرت،  افزایش  بدون  کشوری  هیچ  کرد. 
موفق  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  یا  رشد 
موضوع  این  درک  با  و خوشبختانه  نمی شود 
شعار  نیز  ایران  اقتصاد  در  موجود،  شرایط  و 
استراتژی های  پیشانی  در  تولید«  »جهش 
اقتصادی و ملی قرار گرفته تا نیاز مهم ایجاد 

اشتغال و ثروت در کشور محقق شود.
صنایع کشور به کدام سمت می روند؟

»جهش تولید« استراتژی اصلی پیش روی کشور 
این شعار، بخش های صنعتی و تولیدی  با  است و 
می دانند که باید مسیری رو به توسعه را طی کنند. 
دارد.  فاصله  نقطۀ مطلوب  با  البته وضعیت کنونی 
واقعی  بخش  رشد  گذشته،  سال  سه  در  متأسفانه 
اقتصاد کشور منفی بوده و صندوق بین المللی پول 
پیش بینی کرده این روند تا پایان سال ۹۹ در اقتصاد 
ایران ادامه یابد و رشد اقتصادی به ۵- درصد برسد. 
ایران در دورۀ رکود تورمی  از منظر علمی، اقتصاد 
کشور  نیاز  زمانی  دورۀ  این  در  آنچه  و  گرفته  قرار 

است سرمایه گذاری های جدید و توسعۀ صنایع مولد 
و باالدستی است. البته با توجه به فراگیری بیماری 
کرونا و فشار ناشی از تحریم ها، دولت احتماالً با ۱4۰ 
هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد بود. 
پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس برای کسری 
بودجه عدد ۱8۵ هزار میلیارد تومان است. در کنار 
آن، تورم هم در بخش تولید به ۳۶/۷ درصد رسیده و 
این رقم اثر تسهیالت پرداختی بانک ها را نیز کم کرده 
است. بنابر گزارش بانک مرکزی، طی ۱۲ماهۀ سال 
۱۳۹8 معادل ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت از 
سوی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی تخصیص 
داده  شده که در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل، ۲۶ 
درصد رشد داشته است؛ درحالی که رشد نقدینگی 
تولیدکننده  تورم  از ۳۱ درصد،  بیش  این سال  در 
معادل ۳۶/۷ درصد و تورم مصرف کننده معادل ۳۶/۵ 
درصد اعالم  شده؛ بنابراین میزان پرداخت تسهیالت 
مالی بانک ها به نرخ ثابت، نسبت به سال قبل حدود 
۱۰/۵ درصد کاهش یافته است. علی رغم کاهش رشد 
۷ درصدی تولید ناخالص ملی در سال ۹8، نسبت 
تسهیالت پرداختی بانک ها به تولید ناخالص ملی از 
حدود 4۰/8 درصد در سال قبل به ۳۹/۶ درصد تولید 
ناخالص ملی در سال مذکور نیز کاهش  یافته است. 
باوجود  کشور،  می دهد صنعت  نشان  وضعیت  این 
پتانسیل های قابل توجه، نیاز به حمایت های جدی و 
اساسی دارد. البته نکتۀ قابل تأمل در مورد وضعیت 
تولید و صنایع کشور مربوط به تاب آوری صنایع است. 
صنایع با وجود تحریم ها و فشارهای مالی طی دو سال 
گذشته ایستادگی کرده اند و اجازه نداده اند وضعیت 
اشتغال کشور با بحران مواجه شود و همچنان نیز 

می توان به افق های جدید امیدوار بود.
رفع موانع تولید برای فوالد و 

صنایع باالدستی
شاید یکی از مهم ترین موضوعاتی که در یک 
ایران مطرح شده موضوع  اقتصاد  در  دهۀ گذشته 
اقتصاددانان  برخی  است.  صنایع  از  حمایت  شیوۀ 
معتقدند حمایت از صنایع به معنای تزریق منابع به 
آن هاست؛ یعنی حمایت از صنعت را تنها در قالب 
موضوعات مالی می دانند. گروه دوم بر این اعتقادند 

که صنایع بیش از منابع مالی، به رفع موانع تولیدی 
نیازمندند. شاید یک دهه قبل هرکدام از این راهکارها 
می توانست به صورت جداگانه مؤثر باشد، ولی امروز 
و در میانۀ تحریم ها، صنایع نیازمند حمایت مالی و 
ساختاری شده اند. البته رفع انواع موانع تولید، مانند 
تسهیل شرایط تأمین اجتماعی، مالیاتی، گمرکی 
و بانکی به نفع تولید و اشتغاِل بیشتر برای کشور، 
مقدم بر هر عملی است. دولت در این مقطع زمانی 
صنایع  دوش  بر  تحریم ها  از  ناشی  فشارهای  که 
رویه ها  و  روندها  تغییر  به  باید  می کند،  سنگینی 
نه  شرایط  این  تغییر  این که  مخصوصاً  بیندیشد؛ 
نیازمند تأمین منابع است و نه به شرایط آن سوی 
مرزها و تحریم ها وابستگی دارد. نمونۀ آشکار این 
موضوع کاهش 48 درصدی میزان صادرات کاالیی 
بهار است. کرونا و تحریم ها دلیل  کشور در فصل 
غالب بوده، ولی موانع صادرات نیز نقش کمی نداشته 
است. در این موقعیت، جهش تولید، ایجاد اشتغال و 
کمک به معیشت مردم درگرو رفع موانع تولید قرار 
دارد. از منظر اقتصاد کالن، موقعیت صنعت فوالد با 
موقعیت دیگر صنایع کشور متفاوت نیست. البته فشار 
تحریم ها بر این صنایع به شدت سنگین شده و یک 
نمونۀ آن اقدامات خزانه داری آمریکاست که می کوشد 
با شناسایی روندهای مالی، هر شخص و شرکتی را 
که با صنعت فوالد ایران در ارتباط است زمین گیر 
کند. بااین حال مسیر توسعه در این بخش نه متوقف  
شده و نه می توان آن را متوقف کرد. رسالت صنعت 
فوالد امروز کمک به افزایش رشد اقتصادی، حفظ 
اشتغال و به گردش درآوردن چرخ های اقتصاد ملی 
است و از این منظر، دوران حساسی پیش روی این 

صنعت قرار دارد.
فوالد چه کرد و چه می کند؟

دورانی صورت  در  کشور  فوالد  توسعۀ صنعت 
می گیرد که از هر نظر موقعیت اقتصاد ملی حساس 
است؛ هم کرونا روندها و رفتارها را تغییر داده و هم 
تحریم ها مدام روی  هم تلنبار می شود. اما در این 
کارنامۀ  در  بزرگ  دستاورد  چندین  زمانی  مقطع 
صنعت فوالد کشور ثبت  شده است. یکی از مهم ترین 
و استراتژیک ترین آن ها مشارکت قابل تحسین صنعت 

به  گوره  نفت  انتقال  لولۀ  راه اندازی خط  در  فوالد 
جاسک است. برای اولین بار در تاریخ اقتصاد کشور، 
لوله های فوالدی مناسب برای انتقال نفت ترش در 
کشور به کمک فوالد مبارکه و فوالد اکسین تولید 
شده است. همین اقدام موجب صرفه جویی چندین 
میلیون دالری در کشور شده و عالوه بر آن، صنعت 
فوالد را نیز از نظر فناوری تولید و تجربۀ ساخت، 
چندین گام به پیش رانده است. هم زمان، راه اندازی 
ابر پروژه نورد گرم شمارۀ ۲ نیز موفقیت بزرگ دیگری 
است که در کارنامۀ فوالد مبارکه و اساساً صنعت فوالد 
کشور به ثبت رسیده است. این اقدام »پویش تولید، 
تداوم و امید« برای فوالد مبارکه است. با راه اندازی 
ابر پروژه نورد گرم شمارۀ ۲ ظرفیت تولید کالف گرم 
در فوالد مبارکه به ۷.۲ میلیون تن  خواهد رسید و 
بر این اساس نه تنها از واردات بی نیاز خواهیم شد، 
بلکه امکان صادرات نیز خواهیم یافت. همین امروز 
نیز بخشی از ورق های موردنیاز صنایع خودروسازی، 
صنایع نفت و گاز و لوله سازی و لوازم خانگی در داخل 
تولید می شود. همچنین هم زمان با افتتاح نورد گرم 

قابل توجهی برای جوانان کشور  شمارۀ ۲، اشتغال 
ایجاد می َشود. خوشبختانه صنعت فوالد، به خصوص 
فوالد مبارکه، با قدرت مسیر توسعه را ادامه می دهد 
و نمونۀ بارز آن رشد سود عملیاتی فوالد مبارکه است 
که در سال گذشته به رقم قابل توجه ۶۲ درصد رسید. 
سال گذشته فروش صادراتی فوالد هم رشد ۱4۶ 
درصدی داشت و میزان فروش وزنی فوالد نیز با رشد 
۵ درصدی همراه بود و به رقم ۶ میلیون و ۱۳۰ هزار 
تن رسید. در فرودین ماه امسال هم میزان فروش 
فوالد ۱۱ درصد رشد کرد و حتی عملکرد سهام فوالد 
با بازدهی بیش از ۲4۰درصدی در سال جاری همراه 
بوده است.  امروز اقتصاد، رونق تولید و بهبود وضعیت 
صنایع به یکی از مهم ترین موضوعات کشور بدل شده 
و باید تمام الزامات برای تحقق اهداف باالدستی و 
دست یابی به جهش تولید رعایت شود. اقتصاد ایران 
زمانی از دام رکود خارج می َشود که صنایع مهمی 
مانند فوالد مسیر رشد و توسعه را در پیش گیرند 
و به عنوان پیش ران اقتصاد ملی با قدرت،کشور را در 

مسیر پیشرفت قرار دهند.

تبریز- لیال پاشایی: با حضور قائم مقام مدیرعامل و معاونین شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی مراسم معرفی و شروع بکار تعدادی از کارمندان جدید الورود 

شرکت آبفا استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در این مراسم معاون منابع انسانی شرکت آب و 
فاضالب استان ضمن خوشامدگویی به نیروهای جدید االستخدام عنوان کرد: پذیرفته 

شدگان حاضر در آزمون برگزار شده با کسب رتبه برتر توانستند استخدام شوند که این امر 
نشان از آمادگی، انگیزه و پایه علمی باالی آنان دارد . مهندس جداری همچنین با تاکید بر 
جایگاه واالی خدمت رسانی به مردم به ویژه در شرکت های آب و فاضالب، افزود: شما در 
جایگاهی استخدام و بکارگیری شده اید که شأنی بسیار واال دارد و در همین راستا انضباط 
کاری، اخالق اداری، رعایت سلسله مراتب اداری همچنین نحوه پاسخگویی و تکریم ارباب 
رجوع را باید سرلوحه کار خود قرار دهید . معاون مالی و پشتیبانی شرکت آبفا آذربایجان 
شرقی نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه نیروهای انسانی یک سازمان، سرمایه و بازوان 
قدرتمند یک ارگان و یا نهاد محسوب می شوند، اظهار کرد: التزام به رعایت شئونات 
اداری و اجتماعی بسیار ضروری است و از وظایف تمامی کارمندان محسوب می شود. 
مهندس پایا اضافه کرد: کمک و همیاری به کارمندان جدید برای ارتقا بازدهی و خدمت 
با تجربه است . مهندس عباسپور قائم مقام  رسانی یکی از مسئولیت های کارمندان 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی نیز با خاطرنشان کردن تاریخ 
برگزاری آزمون در سال گذشته، عنوان کرد: این آزمون در سال گذشته برگزار شد که 
افراد با کسب نمره قبولی و طی مراحل استخدامی و فرایند مصاحبه و گزینش کار خود 
را به اتمام رسانده و از هم اکنون مشغول بکار خواهند شد. مهندس ابراهیم زاده معاون 
امور مشترکین و درآمد نیز در خصوص چگونگی روند جذب و استخدام نیروهای جدید 
اظهار داشت: تمامی مراحل استخدامی با شایسته ساالری و طبق قوانین اداری انجام 
شده است که امیدواریم نیروهای جدید با توفیق الهی فعالیت و خدمت رسانی خود را با 
موفقیت آغاز کنند. الزم به ذکر است در ادامه مراسم هر کدام از معاونين شرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی توضيحاتي را در خصوص حوزه کاري خود به  کارمندان 
جدیداالستخدام ارائه کردند و در پایان سوگندنامه و منشور اخالقی قرائت و مورد امضای 

نیروهای جدید قرار گرفت.

قم - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بر لزوم تالش 
برای ایجاد رضایتمندی آحاد مردم از خدمات در نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، دکتر 
علی جان صادق پور در مراسم تودیع و معارفه بیش از ۱۰۰ نفر از 
معاونین، مدیران، کارشناسان مسئول شرکت یکپارچه آب و فاضالب 
استان که با حضور معاون اداره کل اطالعات برگزار شد در سخنانی 
اظهار داشت: خدماتی که شرکت آب و فاضالب انجام می دهد شامل 
همه آحاد جامعه هدف در شهر و روستا می شود. وی با بیان اینکه 
خدمات آب و فاضالب به صورت ۲4 ساعته در تمام خانه ها، مراکز 
اقامتی، صنعتی، فرهنگی و آموزشی ارائه می شود، یادآور شد: در 
حال حاضر تقریباً ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و روستایی استان 
آبرسانی می شود و حدود 4۰ درصد جمعیت شهر نیز تحت پوشش 
شبکه فاضالب قرار دارند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
قم با بیان اینکه کیفیت خدمات آب و فاضالب می تواند در تمام 

حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی تأثیرگذار 
باشد، خاطرنشان کرد: در همین راستا نقش این شرکت از زوایای 
مختلف دارای اهمیت و قابل توجه است و همین امر مسئولیت 
کارکنان را نسبت به سایر دستگاه ها سنگین تر می کند. وی با بیان 
اینکه فعالیت های شرکت آب و فاضالب اثر پروانه ای دارد گفت: 
فعالیت هایی که انجام می شود صرفاً تأمین آب یک خانوار نیست 
بلکه گاهی اجرای یک پروژه کوچک می تواند اثرات ملی و بین المللی 
داشته اشد. دکتر صادق پور بر ضرورت توجه به اهمیت نقش آب 
در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها تأکید و تصریح کرد: همه 
ما در تمام دستگاه ها و شرکت های خدمات رسان در نظام مقدس 
جمهوری اسالمی در کنار وظایف شخصی، یک مسئولیت اجتماعی 
هم به عهده داریم که آن هم تالش برای ایجاد رضایتمندی مردم 
از خدمات است. وی به اقدامات شرکت آب و فاضالب در حوزه 
اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت: در همین راستا برای 
نخستین بار از ساخت اسکروپمپ ساخت داخل حمایت کردیم 

که امیدواریم به عنوان یک رویکرد در تمام کشور تأثیرگذار باشد. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم اقتصاد مقاومتی، اتمام 
پروژه های نیمه تمام، حمایت از تولید داخل، بهسازی آموزش نیروی 
انسانی، تعامل و همکاری با ذی النفعان و تمام دستگاه های حاکمیتی 
و غیر حاکمیتی، رضایتمندی ارباب رجوع، کاهش هزینه ها، ایجاد 
فضای صمیمی و جذاب در محیط کار و... را از جمله سیاست های 
شرکت یکپارچه آب و فاضالب برشمرد. وی با بیان اینکه اعتقاد 
ما به خودباوری است، اقتصاد مقاومتی را تنها راهکار برای قوی تر 
شدن کشور و برون رفت از مشکالت دانست و افزود: ما معتقدیم با 
خودباوری و تکیه بر اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از امکانات موجود، 
می توان با بهترین کیفیت کشور را اداره کنیم. دکتر صادق پور در 
ادامه افزایش تعامالت و هم افزایی را از جمله مزایای یکپارچه سازی 
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی برشمرد و خاطرنشان 
شد  آغاز  یکپارچه سازی  طرح  که  گذشته  سال  اواخر  از  کرد: 
کوچک ترین وقفه و ناهماهنگی در فعالیت های دو شرکت آبفای 

شهری و روستایی ایجاد نشد و پروژه ها با قدرت و قوت به کار خود 
ادامه داد. معاون اداره کل اطالعات استان نیز در این مراسم با اشاره 
به یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی و 
مسئولیت هایی جدید کارکنان این شرکت اظهار داشت: هر کس در 
هر جایگاهی که مشغول به فعالیت است باید وظایف خود را به خوبی 
بشناسد و بهترین عملکرد را داشته باشد که این مهم حال خوب 
جامعه را به دنبال دارد. وی دقت در سیاست گذاری و هدف گذاری 
را وظیفه مدیران دستگاه ها دانست و یادآور شد: باید تمام کارکنان 
برای ایجاد همدلی، باال بردن بهره وری سازمان و افزایش رضایتمندی 

ذی النفعان تالش خود را به کار ببندند.

کوهسار- محمد رنجبرکهن: جلسه کمیته منابع درآمدی 
شهرداری کوهسار  با محوریت بررسی موضوع افزایش سطح 

درآمد و جذب بودجه حداکثری برگزار شد.
حضور   با  کوهسار   شهرداری  درآمدی  منابع  کمیته  جلسه 
مهندس عظیمی شهردار ، مهندس جمعدار عضوشورای اسالمی 
شهر،  مهندس حشمی پور معاونت  ، حسینی   ریاست واحد  
تشخیص و وصول درآمد های شهرداری کوهسار ، مهندس جمعدار 
دبیر کمیته درآمدی، و مسئولین  واحدهای مربوطه درآمدی ،  با 
بودجه  جذب  و  درآمد  سطح  افزایش  موضوع  بررسی  محوریت 
ابتدای این جلسه مهندس اکبر  حداکثری برگزار گردید که در 

جمعدار دبیر کمیته درآمدی گزارشی از مصوبات جلسه قبل را قرائت 
و خواستار توضیح  روند اجرایی پرونده های در دست اقدام  توسط 
مسئول مربوطه شد. درادامه مهندس مجید عظیمی شهردار کوهسار 
ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل جلسات با هدف ارتقای درآمد زایی 
منطقه و پیگیری هر چه بیشتر و سریعتر  وضعیت مطالبات ، با 
اشاره به بدهی پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ به شهرداری کوهسار  
گفت: شهرداری مکلف است هر چه زودتر نسبت به اخذ طلب خود 
از این پرونده ها اقدام کند. شهردار کوهسار  در ادامه افزود: ارائه 
آمار بدهکاران ، شناسایی و معرفی همه واحدهای تجاری غیر مجاز 
سطح شهر  برای تهیه گزارش کارشناسی و ارجاع به کمیسیون 

ماده صد جهت اخذ تصمیم و همچنین شناسایی تمامی تخلفات 
ساخت و سازها  در دستور کار قرار گرفت.  وی افزود: وصول به 
موقع درآمدهای پیش بینی شده، مدیریت منطقه را در ارائه خدمات 
کارآمد و مکفی و نیز تحقق اهداف، برطبق برنامه های تدوین شده 
یاری  می کند لذا بسیار ضروری به نظر می رسد، عوامل مؤثر در 
معوق شدن مطالبات شهرداری شناسایی شده و راهکارهایی جهت 
چگونگی وصول آن پیشنهاد و اجرا شود. مهندس مجید عظیمی در 
جلسه کمیته درآمدی بر تالش همه جانبه بخش های مختلف برای 
وصول درآمدهای مصوب و رویکرد مشارکت محوری در موضوعات 
درآمدی تأکید کرد وافزود: در میان بخش هاى مختلف مدیریت 

شهرى، تامین منابع مالى و درآمدى شهردارى  اهمیت ویژه اى 
دارد زیرا ازیک سو کسب درآمد شهردارى  تاثیر عمده اى در ارائه 
خدمات به شهروندان دارد و از سوى دیگرفقدان درآمد کافى نه تنها 
سبب عدم ایجاد خدمات ضرورى در شهرمی شود بلکه اساساً اجراى 
تمامى طرح ها و برنامه هاى شهرى را با مشکل مواجه خواهد نمود. 

مدیرعامل شرکت آبفای استان قم تاکید کرد:  

تالش برای ایجاد رضایتمندی در جامعه با ارائه خدمات مطلوب

برگزاری جلسه کمیته منابع درآمدی شهرداری کوهسار

با حضور قائم مقام مدیرعامل و معاونین شرکت آبفا استان؛

مراسم معرفی کارمندان جدیداالستخدام آب و فاضالب آذربایجان شرقی برگزار شد

اهواز - رحمان محمدی: مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد: شرایط 
کرونایی با توجه به گستره عملیاتی، تاثیری در روند عملیات حفاری چاه های نفت 

و گاز توسط ناوگان این شرکت در مناطق خشکی و دریایی کشور نداشته است.
مهندس سید عبداله موسوی در توضیح بیشتر در این باره افزود: انجام کار در چنین 
وضعیتی در چارچوب اجرای دقیق پروتکل ها و ابالغیه های بهداشتی کشوری و صنعت نفت 
در راستای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با بیماری کووید - ۱۹ صورت می پذیرد. وی گفت: 
با تمهیدات به کار گرفته شده،  غربالگری و تست روزانه سالمت کارکنان اقماری، نیروهای 
ماموریتی، پشتیبانی، ستادی و رعایت نکات بهداشتی همکاران در محیط کار، تالش به عمل 

آمده تا در تحقق اهداف و برنامه های تبیین شده صنعت نفت وقفه ای ایجاد نشود و کار به 
روال عادی استمرار یابد. موسوی اظهار کرد: افزایش بهره  وری و کارایی بیش از پیش شرکت 
مورد تاکید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران است و ملی حفاری تمام مساعی 
خود را در سال جهش تولید بر روی محورهای توسعه ای و کیفیت بخشی به خدمات به 
موازات کمیت و کیفیت کار معطوف داشته است. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با 
اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های شرکت در اجرای پروژه های حفاری، افزود: برنامه های 
این شرکت در بکارگیری دکل های حفاری، بازاریابی، روزآمد سازی تجهیزات  با استفاده از 
امکانات شرکت و هم افزایی با سازندگان و صنعتگران داخلی براساس جدول کاری دنبال می 
شود اما با اتخاذ راهکارهای بهداشتی و خود مراقبتی و فاصله گذاری اجتماعی، شرایط ایمن 
برای استمرار کار ایجاد گردیده است. وی به بسیج امکانات شرکت در بخش های مدیریت 
های ایمنی، بهداشت و محیط زیست، اداره فوریت های پزشکی مدیریت منابع انسانی و 
همکاری موثر بخش های عملیاتی، پشتیبانی اشاره کرد و گفت:  در عمل با توجه به اشتغال 

بالغ بر ۱۵ هزار نفر در این شرکت،  به استناد پایش کارشناسان بهداشت و درمان صنعت نفت 
اهواز ، این شرکت از نظر اقدامات پیشگیرانه و نتایج حاصل از آن با توجه به وسعت عملیاتی 
از وضعیت خوبی برخوردار می باشد. موسوی فرهنگ سازی، آموزش های بهداشتی کارکنان 
قبل از اعزام به مناطق عملیاتی و در حین کار، گند زدایی بیش از  ۳۱ هزار  بار محیط های 
کاری و شهرک های سازمانی را از اقدامات مهم در راستای حفظ سالمت مجموعه کارکنان 
و خانواده های آنان برشمرد و خاطرنشان کرد: پایش و غربالگری افزون بر 44 هزار مورد برای 
کارکنان دستگاه های حفاری و نیروهایی که به صورت ماموریت به موقعیت دکل ها اعزام 
می شوند، ارسال و توزیع بیش از ۳۵4 هزار ماسک و دستکش و ۱۶ هزار لیتر مواد ضدعفونی 
و بررسی مستمر سالمت کارکنان توسط پزشکان مقیم در مناطق عملیاتی همسو با اجرای 
کامل دستورالعمل های بهداشتی در مباحث کاهش نیروها بویژه کارکنان دارای بیماری های 
زمینه ای و دور کاری، از اقدامات شاخص در ارتباط با پیشگیری موثر و مقابله با تبعات شیوع 

ویروس پرخطر  کرونا به شمار می آید.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

شرایط  کرونایی با توجه به گستره عملیاتی تاثیری در روند عملیات 
حفاری چاه های نفت و گاز نداشته است

۱۴


