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شهرستان

چهارشنبه  19تیر 1398
شماره 2502

اخبار
به منظور پاسخگویی به درخواستهای مردمی،

مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب
در میز خدمت اولین نمایشگاه رونق
تولید استان کرمانشاه حضور یافت

به گزارش روابط عمومی
شرکت برق منطقهای غرب،
مهندس علی اسدی مدیرعامل
این شرکت به همراه تنی چند
از معاونین و مدیران برق غرب به
منظور پاسخگویی به درخواستهای مردمی ،در میز خدمت
اولین نمایشگاه رونق تولید استان کرمانشاه حضور یافت .
گفتنی است این نمایشگاه در راستای توجه بیشتر
به تولید و صنعت استان کرمانشاه و حمایت از این حوزه،
راهاندازی سرمایهگذاریهای جدید ،حفظ صنایع و تولیدات
موجود با همکاری بخش خصوصی و دولتی برگزار شد.

واگن پارس اراک قرارداد تولید 10
دستگاه لوکوموتیو باری منعقد کرد

قرارداد تولید  10دستگاه لکوموتیو باری پارس 33
فیمابین شرکت واگن پارس اراک و شرکت تجهیزات ناوگان
ریلی البرز نیرو منعقد شد .به نقل از روابط عمومی شرکت
واگن پارس ،این شرکت پس از تولید و تحویل موفقیت آمیز
 80دستگاه لکوموتیو باری مسافربری با انتقال دانش فنی از
شرکت آلستوم فرانسه و نیز تولید  25دستگاه لکوموتیو مانوری
شرکت کراس مافایی ،موفق به انعقاد قرارداد تولید  10دستگاه
لکوموتیو باری به قدرت  3300اسب بخار با شرکت البرز نیرو
شد .در فاز اول این قرارداد که تولید  10دستگاه در طول
 15ماه است ،با ساخت داخل  25درصد شروع و به تدریج
تا  50درصد افزایش خواهد یافت .شاسی ،مخزن سوخت،
کابین راننده و تجمیع لکوموتیوهای فوق در کارخانه واگن
پارس انجام خواهد شد و با اجرای این پروژه ،امکان نوسازی
شاسی و پلت فرم لکوموتیوهای موجود در کشور ،به تعداد
بیش از  300دستگاه میسر می شود .لوکوموتیو مذکور مدل
ارتقاء یافته لوکوموتیو جی ام ،مجهز به سیستم میکرو پروسور
و کنترل گاورنر الکتریکی و سیستم خنک کننده تقویت شده
است؛ که این موضوع موجب راندمان باالتر و مصرف سوخت
کمتر خواهد شد .این پروژه در شرایط فعلی کشور که تحت
تحریم های شدید بین المللی است ،می تواند موجب صرفه
جویی ارزی به میزان حداقل  12میلیون دالر شود و در صورت
اجرای فازهای بعدی پروژه تا  300دستگاه ،افزایش اشتغال
زایی و ظرفیت جابجایی بار در سطح کشور را نیز به همراه
خواهد داشت .شرکت واگن پارس ،اولین و بزرگترین سازنده
انواع لکوموتیو ،واگن های باری ،مسافربری ،مترو و متولی اصلی
تولید ناوگان حمل و نقل ریلی کشور است و تا کنون موفق به
تولید بیش از  12هزار نوع دستگاه واگن باری (نیمی از واگن
های باری موجود در کشور) 400 ،دستگاه واگن مسافربری
و ترن ست و  300دستگاه واگن مترو شده است و عالوه
بر ساخت انواع واگن ،در حوزه بازسازی و تعمیرات اساسی
خودروهای ریلی نیز ،فعالیت داشته است.

دکتر غالمرضا سلیمانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین :

ذوب آهن اصفهان در صف اول مبارزه با تحریم است

دکتر غالمرضا سلیمانی مدیرعامل شرکت سرمایه
گذاری صدر تأمین و هیأت همراه ضمن حضور در ذوب آهن
اصفهان و بازدید از خط تولید و پروژه های مختلف از جمله
پروژه  ( PCIتزریق پودر زغال به کوره بلند)  ،با مهندس
منصور یزدی زاده مدیرعامل و تنی چند از مسئولین این
شرکت دیدار و گفتگو نمودند .
وی در این بازدید گفت  :ذوب آهن یکی از نمادهای
اصلی عظمت و هویت صنعت این کشور است که دستاوردهای
بزرگی همچون تولید ریل و تربیت نیروی انسانی متخصص
برای کشور به ارمغان آورده است.
مدیرعامل صدر تامین افزود  :این شرکت در مسیر خوبی
قرار دارد و به ویژه در دو سال اخیر موفقیت های مهمی
کسب نموده است .
دکتر سلیمانی پس از بازدید از پروژه  PCIگفت :
عملکرد ذوب آهن در این پروژه و زحماتی که تالشگران
این شرکت برای پیشبرد آن در شرایط تحریم های ظالمانه
متحمل شده اند  ،ارزنده و غرورآفرین است و همچنین نشانگر
برخورداری این شرکت از تکنولوژی های مدرن در صنعت
فوالد می باشد .
وی مهمترین مشکل کنونی این شرکت را تأمین مواد
اولیه و به ویژه سنگ آهن دانست و گفت  :مجموعه دولت ،
سازمان تأمین اجتماعی  ،هلدینگ شستا و شرکت صدرتأمین

برای حل این مشکل عزم خود را جزم کرده اند و تصمیم اخیر
دولت برای اختصاص سنگ آهن به این شرکت  ،یک گام
مثبت است  ،اما این مشکل باید ریشه ای حل شود .
مدیرعامل صدر تأمین افزود  :ذوب آهن مشکالت داخلی
خود برای افزایش تولید را به خوبی حل کرده است و لذا با
تأمین سنگ آهن شاهد شکوفایی این مجتمع عظیم صنعتی
خواهیم بود .
دکتر سلیمانی  ،از تالشگران ذوب آهن اصفهان به دلیل
تولید محصوالت جدید از جمله ریل ملی نیز قدردانی نمود و
گفت  :در این بازدید  ،محموله های ریل تولید شده در ذوب
آهن را مشاهده کردم هرچند هنوز عده ای این موفقیت مهم
را باور ندارند .

وی افزود  :به زودی محموله های ریل با حضور مسئولین
وزارت راه و شهرسازی  ،بارگیری و تحویل می شود و این امر
نشانگر بی نیازی کشور از واردات ریل است .
مدیرعامل صدر تأمین  ،ذوب آهن اصفهان را در صف اول
مبارزه با تحریم و کاهش فشارهای اقتصادی توصیف نمود و
گفت  :قطعاً کشور ما با همت پوالدمردان عرصه صنعت از این
شرایط سخت عبور خواهد کرد .
دکتر سلیمانی اظهار داشت  :حداقل انتظار سازمان
تأمین اجتماعی  ،اجرای برنامه است و امیدوارم در ذوب آهن
اصفهان فراتر از آن عمل شود و رکوردهای جدیدی در عرصه
تولید ثبت گردد .
وی بر اتمام پروژه های ناتمام  ،کاهش هزینه ها و
استفاده از تمام ظرفیت های ذوب آهن اصفهان تأکید نمود
و گفت  :منابع انسانی سرمایه اصلی یک شرکت هستند و
این شرکت با  14هزار نیروی شاغل و نزدیک به  40هزار
بازنشسته که در صنعت فوالد دارای دانش و تجربه ای گرانبها
هستند  ،می تواند مدیریت دانش بسیار خوبی اعمال نماید.
مهندس یزدی زاده در این دیدار گزارشی مختصر از
شرایط کنونی ذوب آهن اصفهان ارائه داد و گفت  :در سه
ماهه اول سال جاری  ،شرایط تولید در ذوب آهن بسیار خوب
بود و رکوردهای جدید روزانه و ماهانه در تولید به ثبت رسید
که تداوم آن مستلزم تأمین مواد اولیه است .

 25نقطه آسیب پذیر سیل در مسیر رودخانه تاالر از سوی آب منطقه ای مازندران بازگشایی شد

ساری – قاسمیان :به گزارش
خبرنگار مازندران به نقل از روابط عمومی
آب منطقه ای مازندران هادی نیک
اختر مدیر امور منابع آب شهرستان های
قائمشهر ،سوادکوه ،سوادکوه شمالی،
جویبار و سیمرغ از بازگشایی  25نقطه

حادثه خیز سیل در مسیر رودخانه تاالر در
شهرستان های سوادکوه خبر داد.
وی افزود:بعد از وقوع سیالب ماه
فروردین در شهرستان های سوادکوه 25
نقطه آسیب پذیر سیل از محدوده شهر پل
سفید تا شیرگاه شناسایی و بازگشایی شد.
نیک اختر گفت :در شهرستان قائمشهر
نقاط آسیب پذیر از قبل ایمن سازی شده
بود و در شهرستان سیمرغ هم  ۲۰کیلومتر
از مسیر رودخانه تاالر در دست بازگشایی
است.
ایشان همچنین با بیان اینکه بازگشایی
تمامی مسیر رودخانه تاالر در باالدست
سوادکوه انجام شده است ،گفت که

دیوارسازی  ۶کیلومتر از رودخانه تاالر در
شهر زیراب برای ایمن سازی شهر در برابر
سیالب در حال انجام است.
نیک اختر اعتبار مورد نیاز برای ساخت
دیواره در دو طرف حاشیه رودخانه تاالر
در شهر زیراب را حدود  ۲۵میلیارد ریال
اعالم کرد و گفت :که این مبلغ از محل
اعتبارات شرکت آب منطقه ای مازندران
تامین خواهد شد .وی در خصوص الیروبی
رودخانه تاالر در محدوده شهرستان سیمرغ
گفت :عملیات الیروبی در  ۲۲کیلومتر از
رودخانه تاالر در شهرستان سیمرغ از پل
باالرستم تا پل سرخ دشت دینه سر در حال
انجام است و تاکنون /۵ ۴کیلومتر از این

مسیر الیروبی شده است.
نیک اختر تصریح کرد :برای الیروبی
رودخانه تاالر در بازه شهرستان سوادکوه
شمالی که حدود  20کیلومتر می باشد
پیمانکار آن انتخاب و بزودی عملیات
اجرایی آن آغاز می شود .مدیریت منابع
آب قائمشهر ،سوادکوه و جویبار در پایان
با تشریح سیالب فروردین ماه سالجاری
رودخانه تاالر گفت :بخشی از عملیات
الیروبی رودخانه تاالر در محدوده شهرستان
قائمشهر با همکاری شهرداری در دست
انجام است و بخشی دیگر که در محدوده
روستایی قرار دارد با انتخاب پیمانکار بزودی
عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

آغاز بهرهبرداری آزمایشی از طرح ملی سامانه الکترونیکی مشتریان گاز (سامگ)

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز
استان قم ،در آستانه میالد پر خیر و برکت
کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س)،
بهرهبرداری آزمایشی از سامانه الکترونیکی
مشتریان گاز (سامگ) در دفاتر منتخب
پیشخوان دولت آغاز گردید.

این سامانه شامل  ۲۲خدمت شرکت گاز
استان قم به مشترکین است که با محوریت
امور فناوری اطالعات و امور تعرفهها و
قراردادهای شرکت ملی گاز ایران و همکاری
شرکت گاز استان قم به عنوان پایلوت
کشوری و پس از ایجاد زیرساخت های الزم

و آزمایشهای مختلف فرایندهای مربوطه با
حضور مدیرعامل ،مدیران و رؤسای شرکت
انجام پذیرفت .شایان ذکر است این فرایندها
در راستای تکریم ارباب رجوع و پیادهسازی
اهداف دولت جمهوری اسالمی ایران جهت
الکترونیکی نمودن خدمات اجرا گردیده است.

خبر كوتاه
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه :2

بیش از  535میلیارد ریال از مطالبات
گندمکاران مازندرانی پرداخت شد

ساری – قاسمیان:
با پیگیریهای بعمل آمده
تاکنون  90درصد از مطالبات
گندمکاران مازندرانی پرداخت
شد تا کشاورزانی که محصول
خود را تا تاریخ  5تیر تحویل مراکز خرید شرکت غله دادند
وجه گندم خود را دریافت نمایند .مدیرعامل شرکت غله و
خدمات بازرگانی منطقه  2با بیان این مطلب اظهار داشت:
از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از  34هزار
و  200تن گندم به ارزش  596میلیارد و  185میلیون ریال
تحویل مراکز خرید شرکت غله گردید که با توجه به ثبت
اطالعات محموله های دریافتی در سامانه در صف انتظار
پرداخت قرار گرفتند .سید محمد جعفری افزود :با پیگیریهای
بعمل آمده گندمکارانی که تا پنجم تیر ماه محصول خود را
تحویل مراکز خرید شرکت غله دادند مطالباتشان را به مبلغ
 535میلیارد و  891میلیون ریال دریافت کردند .دکتر جعفری
اظهار امیدواری کرد  :با پیگیری های صورت گرفته مطالبات
سایر گندمکاران مازندرانی نیز بزودی پرداخت خواهد شد .وی
تصریح کرد :خرید تنها از کشاورزانی صورت می گیرد که نام
آنها در سامانه پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی ثبت شده
باشد .جعفری در پایان تاکید کرد :کشاورزان در زمان تحویل
محصول ،معرفی نامه جهاد کشاورزی ،کپی کارت ملی و شماره
حساب بانک کشاورزی خود را به همراه داشته باشند.

تقدیر آجرلو عضو شورای اسالمی شهر،
از اقدامات اخیر شهردار اراک پیرامون
مسایل ترافیکی شهر

حامد آجرلو عضو شورای اسالمی کالنشهر اراک،
خواهان تعیین تکلیف زمین های کوی امام علی(ع) شد و
بیان داشت :الزم است در این زمینه از بزرگان و معتمدین
محله در این منطقه استفاده گردد تا بتوانیم مشکل سنددار
کردن زمینهای کوی امام علی(ع) را هرچه سریعتر حل
نماییم.
وی در ادامه افزود :پالکهایی که قرار شد در این
منطقه سند دار شوند ،تعداد بسیار اندکی بود و هیچ
تناسبی با تعداد پالک های این منطقه جهت سند دار شدن
نداشت به همین خاطر تعداد کمی از مردم این منطقه
می توانستند جهت سنددار کردن زمین خود مراجعه
کنند که این یک مشکل اساسی است و می بایست هر
چه سریعتر رفع گردد .آجرلو در پایان به مشکل ترافیکی
موجود در کالنشهر اراک اشاره کرد و بیان داشت :اقدامات
مهندس شفیعی شهردار اراک در این حوزه رضایتمندی
مردم کالنشهر اراک را در پی داشته است ،لذا از اقدامات
ایشان در حوزه های ترافیکی به خصوص در خیابان دکتر
شریعتی ،خیابان محسنی ،خیابان میرزای شیرازی و
خیابان مخابرات تشکر و قدردانی می شود.

