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شهرستان

اخبار
طی  11ماهه سال  1396؛

شستشو و الیروبی  1040کیلومتر شبکه
جمع آوری فاضالب در شهرهای استان
مرکزی

طی  11ماهه سال سالجاری در شهرهای استان مرکزی،
 37618منهول فاضالب سم پاشی و 1040کیلومتر شبکه
جمع آوری شستشو و الیروبی شد .به گزارش روابط عمومی
شرکت آب وفاضالب استان مرکزی مهندس بهمن آنالویی
معاون بهره برداری شرکت با بیان این مطلب گفت :سم پاشی
منهول های فاضالب طی دو مرحله در سال وبه روش مه پاشی
گرم به منظور از بین بردن حشرات و حیوانات موذی که در
منهول های فاضالب زندگی می کنند انجام می شود و در
سالجاری  37618منهول فاضالب سم پاشی شده که با توجه
به موجود 27380منهول در شهرهای استان برخی از منهول
ها بسته به ضرورت  2یا  3سم پاشی شده است  .وی در ادامه
با اشاره به اینکه طبق برنامه سالجاری شستشو و الیروبی 80
درصد از شبکه فاضالب شهرهای استان در دستور کار این
شرکت قرار دارد تصریح کرد  :تا پایان بهمن ماه  1040کیلومتر
از شبکه فاضالب که  86درصد را شامل می شود در شهرهای
اراک  ،تفرش  ،دلیجان  ،محالت  ،خمین  ،مهاجران و ساوه
شستشو و الیروبی شد .وی به همسطح سازی  1624دریچه
فاضالب  ،ویدئو متری  66239متر از شبکه های فاضالب و
رفع  1485حادثه شبکه و  563فقره انشعاب فاضالب طی
 11ماهه سال جاری خبر داد و اظهار داشت :در سالجاری
بهره برداری از شبکه های فاضالب شهرهای استان شامل هم
سطح سازی ،سم پاشی منهول ،اتفاقات شبکه وشستشوی
شبکه فاضالب حدودا ً  22میلیارد ریال و بهره برداری از تصفیه
خانه ها  20میلیاردهزینه در بر داشته که از محل اعتبارات
جاری شرکت آب وفاضالب استان مرکزی تامین می شود.
مدیرکل گمرک استان سمنان عنوان کرد

 187میلیون دالر ارزش کاالهای
صادراتی سمنان در سال گذشته

مدیرکل گمرک استان سمنان گفت :ارزش کاالهای
صادراتی استان در سال  187 ،96میلیون دالر بوده است.
علی سعدالدین در دیدار با سعید ناجی معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان اظهار کرد 187 :میلیون دالر
ارزش کاالهای صادراتی استان در سال  1396بوده است .وی با
بیان اینکه در سال جاری توجه به افزایش صادرات مورد تأکید
مسؤوالن استان سمنان است ،ادامه داد :در سال گذشته بیش از
 400هزار تن صادرات از این استان صورت گرفته است .مدیرکل
گمرک استان سمنان با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از
 31درصد رشد صادرات را در استان سمنان شاهد بودهایم ،اضافه
کرد :استان سمنان به  46کشور دنیا صادرات داشته است که از
این تعداد  11کشور برای نخستین بار از تولیدات ایرانی بهرهمند
شدهاند .سعدالدین با بیان اینکه میزان کیفیت و ارزان بودن
تولیدات بهعنوان مهمترین شاخصها در توسعه صادرات استان
سمنان مدنظر قرار دارد ،افزود :فعال کردن شرکتهای مدیریت
صادرات از نیازهای اساسی استان سمنان محسوب میشود.

در نشست پایان سال کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛

واردات کاال نیاز به بازنگری دارد
پلت فرم ها مهمترین رقیب کسب و کارهای فعلی اند

اصفهان – قاسم اسد :نشست پایان
سال کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات با
حضور رییس اتاق،رییس و اعضای کمیسیون
تجارت در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی
اصفهان برگزار شد.
سهل آبادی:واردات کاال نیاز به
بازنگری دارد
سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس اتاق
بازرگانی اصفهان در این نشست گفت:در
بدترین شرایط تولید قرار گرفتیم .در شرایطی
که خودمان تولید کننده و صادرکننده فرش
دستباف به جهانیم به کشور فرش دستباف
چینی وارد می شود.
وی اضافه کرد:استان اصفهان با 2
هزار واحد نساجی نقش مهمی در تولید
منسوجات دارد ولی میلیون ها دالر پتو وارد
کشور می شود.
سهل آبادی با انتقاد از واردات کاالهایی
که در داخل کشور تولید می شود،گفت:
عوارض واردات تنباکو در کشوری که مهد
تولید تنباکو است  5درصد است ولی عوارض
تجهیزات پزشکی قلب برای درمان بیماران
قلبی  15درصد است.این نرخ ها جای تعجب
دارد.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار
دخالت نکردن دولت در روابط کار بین کارگر
و کارفرما شد و گفت:دخالت دولت باعث شده
که هیچ کارفرمایی به خود اجازه به کارگیری
کارگری ندهد.
مسعود گلشیرازی رییس کمیسیون
تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی

اصفهان در این نشست گفت:کمیسیون از
سال گذشته فعالیت های خود را بر چهار
محور اصلی مرکز رشد صادرات،هوش تجاری
و مصنوعی،مقابله با قاچاق و پیگیری قطار
پرسرعت اصفهان و تهران تمرکز داشته
است .
وی تصریح کرد:مرکز رشد صادرات به
عنوان یک مرکز زیرساختی برای شرکت
های مدیریت صادرات از سوی اتاق بازرگانی
در ساختمان کمال اسماعیل راه اندازی می
شود .
گلشیرازی توجه به برند تجاری را یکی
دیگر از فعالیت های کمیسیون در راستای
معرفی توانمندی های تولیدی استان برشمرد
و گفت:بایستی برند اعال برای محصوالت
استان اصفهان ایجاد کنیم تا در بازارهای
جهانی بتوانند حضور فعال داشته باشند.

وی قاچاق ساالنه  20میلیارد
دالر کاال به داخل کشور را رقابت غیر
منطقی با تولید کنندگان داخلی دانست
و گفت:تولیدکنندگان با یک موولفه غیر
اقتصادی در بازارهای داخل رقابت می کنند.
امیررضا حسنی تحلیلگر اقتصادی در
این نشست گفت:بنگاه های اقتصادی پیشرو
در شرایط کنونی باید واحد ( RDIواحد
تحقیق و توسعه و نوآوری) ایجاد کنند.
وی پلت فرم ها را مهمترین رقیب کسب
و کارهای فعلی دانست و گفت:بیشترین
حمل و نقل در تهران را شرکت اسنپ انجام
می دهد ولی حتی مالک یک خودرو نیست.
حسنی تصریح کرد:پلت فرم های
حسابداری،حمل و نقل و فروش کاال در حال
راه اندازی است.
وی افزود :ظرف مدت  10سال آینده

تکنولوژی به اندازه  50سال گذشته رشد می
کند.
حسنی خطاب به بازرگانان استان
اصفهان گفت:پلت فرم ها با سرعت بسیار
در حال تصاحب بازارها می باشند و تا دیر
نشده از این ابزار برای ادامه کسب و کار خود
استفاده کنید .
تحلیلگر اقتصادی بیکاری ،نظام بانکی،
فساد اقتصادی ،بدهی دولت ،هدفمندی
یارانه ها ،صندوق بازنشستگی ،سرمایه گذاری
خارجی ،نظام ارزی ،مسکن و محیط زیست
را چالش های اقتصاد ایران در سال 97
برشمرد.
وی تصریح کرد:پیش بینی اقتصاد
ایران در سال  97شامل افزایش ضربه
پذیری بازار بورس در مقابل افزایش ریسک
های سیستماتیک و مقابل بازگشت برخی
از تحریم ها ،ضربه پذیری باالی شرکت
های مصرف کننده مواداولیه در بازار بورس
،رشد شرکت های صادرکننده مواد اولیه ،
افزایششدن نوسانات در بازار بورس ،تاثیر
مثبت افزایش قیمت نفت و مواد اولیه در
سطح جهان بر شرایط عمومی بازار بوس
ایران ،رشد بیشتر شرکت های وابسته به
بخش مسکن ،پیشرو بودن فلزات اساسی
،فرآورده های نفتی ،پتروشیمی ها و معدنی
ها نسبت به سایر گروه ها ،احتمال شوک
های منفی بازار بورس با باز شدن نمادهای
بسته بویژه نمادهای بانکی و در صورت تکرار
بسته های انقباظی بانک مرکزی برای کنترل
بازار ارز است.

برای اولین بار و به همت فرماندار شاهرود صورت گرفت:

درخشش شاهرود درکشور

شاهرود  -حسین بابامحمدی:
با توجه به نشست سراسری فرمانداران
(اسفندماه  96درمحل تاالروزارت کشور )
توسط طالبی معاون ارزیابی عملکرد
وزارت کشور  14فرمانداری و 3استان

برتر اعالم شدند .ازمجموع  431فرمانداری
سراسر کشور  ،رتبه اول کشوری توسط
فرمانداری شاهرود کسب گردید که این
موفقیت توسط سیدمحمدرضا هاشمی
معاون استانداروفرماندارشاهرودبرگ زرین
دیگری برافتخارات این شهرستان خواهد
بود .پیرواین خبر دردیداربا معاون استاندارو
فرماندارشاهرود وی اظهار داشت:این
موفقیت وکسب رتبه اول کشوری باهمت
وتالش شبانه روزی معاونین  ،بخشداران
وپرسنل خدوم فرمانداری وبخشداری های

تابعه وحمایت همه جانبه مردم شریف
شاهرود بویژه حمایتهای معنوی امام جمعه
معزز ونماینده پرتالش مردم شاهرود
بدست آمده است.
شایان ذکراست امام جمعه شاهرود
نیز در آخرین خطبه سال  96دراین رابطه
گفت :فرمانداری شهرستان شاهرود به
عنوان فرمانداری برتر کشور انتخاب شده
است که به فرماندار عزیز که مدیریت
کالن ستادی شهر را بر عهده دارند
تبریک می گویم و همچنین حضرت آیت

اهلل اشرفی  ،دکترحسینی نماینده شاهرود
 ،ائمه جمعه  ،رییس شورای اسالمی
شهر شاهرود  ،شهردارشاهرود و دیگر
شهرداران شهرستان و اکثر مردم شاهرود
طی پیامهایی این موفقیت رابه مهندس
هاشمی فرماندار شاهرود و مجموعه
فرمانداری تبریک گفتند.
خاطرنشان می شود درطی  3سال
گذشته معاونت استانداری وفرمانداری
شاهرود درسطح استان سمنان نیز حائز
رتبه های برتربوده است.

5

خبر کوتاه

تقدیر از بازنشستگان
شرکت آب و فاضالب روستایی
استان گلستان

در مراسمی که با حضور مهندس شکیبافر رئیس
هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی
گلستان و هیئت مدیره کانون بازنشستگان صنعت آب و
برق استان گلستان در 2شهرستان گرگان و گنبد برگزار
شد از زحمات و تالش ارزنده عزیزان بازنشسته شرکت آبفار
گلستان (غرب و شرق استان) تقدیر شد .
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت
آب و فاضالب روستایی گلستان مهندس شکیبافر
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت احترام به
بازنشستگان و تجلیل از آنان را از آموزه های دینی و
فرهنگی بیان کرد و گفت  :ورود به دوران بازنشستگی
به معنی عدم توانایی انجام کار مفید نیست و استفاده
از شایستگی ها و تواناییهای این عزیزان ،پیوند همکاران
نسل گذشته با نسل جدید و کمک در جهت پیشبرد
اهداف شرکت است .
وی ضمن قدردانی از تالشهای صادقانه ،شبانه روزی و
بی دریغ مجموعه کارکنان آبفار گلستان که در طول سالیان
گذشته سختی ها و دشواری های خدمت رسانی به مردم
را بر خود هموار ساخته و بدون هیچگونه منتی در تمامی
شرایط ،از روزهای گرم و طاقت فرسای تابستان گرفته تا
ایام سرد و بخبندان زمستان ،امر آبرسانی را دلسوزانه و به
بهترین نحو انجام دادند ،افزود :قطعاً اگر همراهی ،همفکری
و از خود گذشتگی های خانواده های این عزیزان نبود،
شرکت به درجات وتوفیقاتی که تاکنون دست یافته و به
عنوان یک مجموعه سرآمد در استان مطرح شده ،موفق
نمی گردید.
مهندس شکیبافر اظهار داشت پرداخت به موقع
سنوات بازنشستگی ،پرداخت حق عضویت در کانون
بازنشستگان صنعت ،بیمه تکمیلی بازنشستگان از طریق
کانون ،برگزاری مراسمات تجلیل از همکاران بازنشسته
 ،کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان و  ...از
اقداماتی است که شرکت در جهت رفاه بازنشستگان
انجام میدهد .
در ادامه این مراسم مهندس خواستار عضو هیئت
مدیره کانون بازنشستگان ضمن تشکر توجه ویژه مهندس
شکیبافر مدیرعامل شرکت آبفار گلستان به مسائل
بازنشستگان به تشریح عملکرد کانون بازنشستگان پرداخت
.در ادامه بی نیاز مدیرعامل کانون بازنشستگان صنعت آب
و برق گلستان ضمن تشکر از حضور پرشور بازنشستگان در
این همایش افزود هم اکنون کانون  850عضو دارد که از
این تعداد  114نفر از بازنشستگان شرکت آب و فاضالب
روستایی استان گلستان می باشد.
وی افزود :کانون بازنشستگان صنعت آب و برق
گلستان ،کارکنان بازنشسته شرکت آب و فاضالب شهری،
آب و فاضالب روستایی ،شرکت آب منطقهای و شرکت
بهرهبرداری و توزیع آب استان گلستان را تحت پوشش
دارد.

