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 اصفهان - مریــم مومنی، خبرنگار 
توســعه ایرانی-همزمان بــا ایام اهلل 
دهه فجــر، ۵ پروژه بــزرگ صنعتی با 
ســرمایه گذاری فــوالد مبارکــه به 
ارزش بیش از ۴۰ هــزار میلیارد تومان 
کلنگ زنی  شده که این پروژه ها باعث 

اشتغالزایی بیش از ۱۲هزار نفر به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم در اقصی نقاط 
کشور خواهد شــد. آیین آغاز عملیات 
احداث این پروژه ها، ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ 
با حضور رییس جمهور در قالب آیین 
آغاز عملیات اجرایــی ۴۸ پروژه بزرگ 

صنعتی کشــور در سالن  همایش های 
صدا و سیما برگزار شد.

محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل 
شــرکت فــوالد مبارکه با اعــام این 
خبر اظهار کرد: فــوالد مبارکه یکی از 
بزرگ ترین تولیدکننــدگان فوالد در 

کشور بوده و نیاز بسیاری از صنایع مهم 
در کشــور را تامین می کند. به همین 
خاطر با برنامه ریزهای به عمل آمده و با 
عنایت به برنامه های توسعهای کشور 
و نیاز به محصــوالت جدید، عملیات 
احداث خط تولیــد محصوالت کیفی 

نورد گرم به ظرفیــت ۴ میلیون تن و با 
اعتباری بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان 

آغاز می شود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
محدودیت های قابل توجه انرژی بر سر 
راه تولید گفت: عملیات احداث پروژه 
واحدهای نیروگاه ســیکل ترکیبی با 
تکنولوژی جدید و بازده باال با ظرفیت 
۱۰۰۰ مــگاوات و با ســرمایه گذاری 
۱۳هزار میلیارد تومان همزمان با دهه 
فجر انقاب اســامی آغاز می شــود. 
همچنین ساخت بزرگ ترین نیروگاه 
خورشــیدی کشــور با ظرفیت ۵۰۰ 
مگاوات و نیروگاه عظیم بادی با ظرفیت 
۱۰۰مگاوات از جمله طرح های بزرگ 
فوالد مبارکه در راســتای تولید پایدار 
برق مورد نیاز کشور است که به زودی 
عملیات اجرایی آن ها در دستور کار قرار 
خواهد گرفت. طیب نیا خاطرنشان کرد: 
شروع ساخت واحد تولید آهن اسفنجی 
در فوالد هرمزگان به ظرفیت ۹۰۰ هزار 
تن با هدف رساندن ظرفیت تولید این 
شرکت به ۲ میلیون تن تختال یکی دیگر 
از پروژه های بزرگیست که در دهه فجر 
امســال احداث آن کلید خواهد خورد. 
همچنین پروژه احــداث واحد احیاء 
مستقیم صنایع معدنی و فوالدی ستاره 

سیمین هرمز به ظرفیت ۱.۷ میلیون 
تن نیز با سرمایه گذاری ۵۰۰۰ میلیارد 

تومان آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خبرداد؛

احداث۵ پروژه بزرگ صنعتی با سرمایه گذاری فوالد مبارکه در دهه فجر

محمدیاسر طیب نیا 
مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه با اعالم این خبر 

اظهار کرد: فوالد مبارکه 
یکی از بزرگ ترین 

تولیدکنندگان فوالد در 
کشور بوده و نیاز بسیاری 
از صنایع مهم در کشور را 

تامین می کند. به همین 
خاطر با برنامه ریزهای 

به عمل آمده و با عنایت به 
برنامه های توسعهای کشور 

و نیاز به محصوالت جدید، 
عملیات احداث خط تولید 

محصوالت کیفی نورد 
گرم به ظرفیت ۴ میلیون 
تن و با اعتباری بالغ بر ۱۸ 
هزار میلیارد تومان آغاز 

می شود.

رشت -مرجان گودرزی ، خبرنگار توسعه ایرانی-
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان گفت: در فوالد هرمزگان به دنبال ایجاد توسعه و زیرساخت ها هستیم که این مهم با تاش تمامی کارگران مجموعه و همراهی 

مسئوالن استان همراه می شود.
عطااله معروفخانی در آئین آغاز عملیات اجرایی پروژه های توسعه شرکت فوالد هرمزگان، افزود: اگر همراهی دوستی استاندار هرمزگان و مرادی  نماینده هرمزگان 

در مجلس نبود، امسال که قطع برق و گاز صنایع فوالدی کشور را آسیب زد، با کمترین مشکل در این زمینه مواجه بودیم.
وی با بیان اینکه عملکرد فوالد هرمزگان و ثبت رکوردها در تمامی حوزه ها سبب شده در بین تمامی فوالدی های کشور می درخشیم، تصریح کرد: کارگران هرمزگانی 

نجیب در سخت ترین شرایط آب و هوایی تاش می کنند تا این رکوردها ثبت شود.
معروفخانی با اشاره به اینکه اگر امروز شاهد آغاز چهار توسعه ای فوالد هرمزگان هستیم به همت طیب نیا در مجتمع فوالد مبارکه اصفهان بوده است، اظهار کرد: از 

زمان حضورش در صدر فوالد مبارکه اصفهان، دستور تسریع آغاز اجرای طرح های توسعه ای در فوالد هرمزگان را صادر کرد.
وی با بیان اینکه در ماه های آینده طرح های بزرگتر و مهمتر را در استان هرمزگان آغاز می کنیم، عنوان کرد: فلسفه وجودی فوالد مبارکه ایجاد توسعه ها و زیرساخت 

های صنعتی کشور است که در هرمزگان در حال پیاده شدن است.
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به اینکه این طرح های توسعه ای سبب افزایش اشتغال در استان هرمزگان می شود، خاطرنشان کرد: در فوالد هرمزگان به دنبال ایجاد توسعه و زیرساخت ها هستیم که این مهم با تاش تمامی کارگران مجموعه و همراهی 

مسئوالن استان همراه می شود.
وی در پایان احداث مدول سوم تولید آهن اسفنجی، احداث واحد دوم تولید گازهای صنعتی، احداث سیلوهای ذخیره آهن اسفنجی و احداث مگامدول احیا مستقیم شرکت ستاره سیمین هرمز چهار پروژه توسعه ای این شرکت عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان:

فوالد هرمزگان پیشتاز در ثبت رکوردهای فوالدی در کشور است

 قزوین - مصطفی مــرادی ، خبرنگار توســعه ایرانی-
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین گفت: 
از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۸۰تن بار بیش از حد مجاز در 

راههای این استان شناسایی شد.
بگزاش خبرنگار ما؛ جواد حق لطفی در این باره اظهار کرد: 
امسال با انجام ۸۴ گشت کنترل اضافه تناژ معادن و بازدید از 
۴۸۹ دستگاه خودرو ۱۱6خودروی متخلف شناسایی شدند.
وی اضافه کرد: میزان اضافه تناژ شناســایی شده از این 
تعداد خودرو ۳۸۰ تن بــوده که امیدواریم با افزایش عوامل 
نظارتی، شاهد رعایت بیشتر نکات ایمنی از سوی رانندگان 

نیز باشیم.
حق لطفی ادامه داد: اضافه تناژ بــار یکی از عوامل مهم 
تخریب رویه آسفالت جاده ها و ابنیه فنی است که عاوه بر 
وارد کردن هزینه های فراوان احتمال وقوع تصادفات را در 

بین کاربران جاده ها و خودروها افزایش می دهد.

وی گفت:به منظور جلوگیــری و برخورد با تخلف های 
صورت گرفته مربوط به اضافه تناژ بار تیم هایی متشــکل 
از کارشناسان حمل و نقل و پلیس راه با استقرار در پاسگاه 
های پلیس راه و در قالب گروه های سیار با استفاده از سامانه 
باسکول سیار متخلفان دارای اضافه تناژ بار شناسایی و به 

کمیسیون رسیدگی به تخلفات معرفی می کنند.
حق لطفی تصریح کرد: ناوگان متخلف براساس ماده ۳۱ 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط پلیس راه متوقف و 
راننده برای رسیدگی به تخلفات به اداره کل راهداری و حمل 

و نقل جاده ای قزوین معرفی می شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین 
افزود: پس از بررسی و محاسبه و پرداخت  خسارت در سامانه 
اضافه تناژ ثبت و متخلفان به کمیسیون ماده ۱۱ )رسیدگی 
به تخلفات راننده( و کمیسیون ماده ۱۴ )رسیدگی به تخلفات 

مالک وسیله نقلیه( معرفی می شوند.

کرمانشاه - فردین کبودی ، خبرنگار توسعه ایرانی-اولین 
سرمایه گذاری خارجی صنعتی کرمانشاه با حضور معاونین 
وزیر اقتصاد و دارایی، استاندار و جمعی از مسئولین استان به 

بهره برداری رسید.
 پروژه فروآلیاژ منگنز اسام آبادغرب، که با سرمایه گذاری 
چینی ها احداث شده، در شــهرک صنعتی مرصاد اسام 

آبادغرب به بهره برداری رسید.
امیرحمزه حیدریان مدیرکل اقتصاد و دارایی اســتان 
کرمانشاه درباره این پروژه گفت: شرکت فروآلیاژ متحد شرق 
آســیا عملیات اجرایی واحد تولید فروسیلیکومنگنز را از 

شهریور سال ۱۳۹۸ آغاز کرد.
 وی سرمایه گذاری این طرح را ۱۰ میلیون یورو اعام کرد 

که توسط سرمایه گذاران چینی تامین شده است.

وی اشتغالزایی مستقیم این طرح را ۲۰۰ تا ۲۱۰ نفر و 
اشتغال غیرمستقیم آن را ۵۰۰ نفر اعام کرد.

 به گفته مدیرکل اقتصاد و دارایی اســتان کرمانشــاه، 
ظرفیت تولید این واحد تولید ۱۵ هزار تن فروسیلیکومنگنز 

در سال است.
 به گفته این مســئول، با اجرای این طــرح رونق خوبی 
در معادن استان ایجاد شــده و جلوی خام فروشی منگنز و 

سیلیس تا حد زیادی گرفته شده است.
 حیدریان ادامه داد: در کل کشور ۲6۴ هزارتن در سال 
فروسیلیکومنگنز نیاز است که از این میزان ۳۵ درصد تولید 

داخل و مابقی وارداتی است.
 وی گفت: با بهره برداری از این پروژه ۱۰ درصد نیاز کشور 

تامین خواهد شد.

 افتتاح اولین سرمایه گذاری خارجی صنعتی کرمانشاه
 

کشف 380تن بار بیش از ظرفیت مجاز در راه های قزوین شد
 

خبرخبر

افتتاح38 پروژه آبرسانی 
روستایی در استان قزوین 

قزویــن - مصطفی مرادی ، خبرنگار توســعه 
ایرانی-تعداد ۳۸ پروژه آبرسانی روستایی به صورت 
همزمان با حضور ریاست جمهوری اسامی و وزیر 
نیرو به صورت ویدئوکنفرانسی در روستای رادکان 

شهرستان تاکستان، افتتاح شد. 
داراب بیرانوندی در این خصوص اذعان کرد: این 
پروژه ها با صرف اعتباری بالغ بر ۱۴6 میلیارد ریال 
در قالب چهار مجتمع آبرسانی روستایی با جمعیت 

۲۲۳۳۵ نفر به بهره برداری رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان قزوین 
ادامه داد: حجم عملیات این پروژه ها شامل: تأمین 
منابع آب با ظرفیت ۸۱ لیتــر بر ثانیه، چهار هزار و 
۳۳۵ متر مکعب مخزن ،۳۵ کیلومتر خط انتقال و 

۲۴ کیلومتر شبکه توزیع است.
وی از حمایت مســئولین استانی، نمایندگان 
مجلس شورای اسامی و مشارکت مردم در اجرای 

این طرح ها تقدیر نیز کرد.

    

پیشرفت ۶0 درصدی بزرگراه 
شمالی کرج

کرج -کبری ، خبرنگار توسعه ایرانی- سرپرست 
معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج گفت: پروژه 
بزرگراه شمالی 6۰ درصد، پروژه کنارگذر مهرشهر 
۵۷ درصد و پروژه زیرگذر ماهان- آزادی ۷۷ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
محمدرضــا احمدی نژاد با اشــاره بــه اینکه 
پروژه های عمرانی شاخص شــهر با سرعت قابل 
قبولی در حال تکمیل هستند، اظهار کرد: یکی از 
این پروژه ها زیرگذر ماهان-آزادی است که تا کنون 

۷۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی ادامه داد: برای تکمیل این پروژه، اقداماتی 
شامل رفع معارض لوله فاضاب، لوله آب و لوله گاز، 

انجام شده است.
این مســئول تاکید کرد: عاوه براین، تکمیل 
عرشــه های -و دوربرگردان های این پروژه هم به 
پایان رسیده و خاکبرداری عرشــه -نیز در حال 

انجام است.
احمدی نژاد در ادامه به آخرین وضعیت پروژه 
کنارگذر مهرشهر هم اشاره کرد و گفت: این پروژه 
از بلوار دانش تا مسیح پاکدل ۲۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و تکمیل آن نقش به سزایی در تسهیل 
دسترسی به فرودگاه پیام و کاهش ترافیک محدوده 

مهرشهر خواهد داشت.
وی ابراز کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه کنارگذر 

مهرشهر، ۵۷درصد گزارش شده است.
سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج 
گفت: یکی دیگر از مهمترین پروژه های عمرانی در 
دست اجرا بزرگراه شمالی است که با احتساب کار 
اضافه ۷۳ درصد و بدون احتســاب آن 6۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
    

۹۹ درصد روستاهای گیالن 
دارای برق هستند

 رشــت -مرجان گودرزی ، خبرنگار توســعه 
ایرانی-مدیرعامل توزیع برق استان گیان با بیان 
اینکه پست های برق در گیان پس از انقاب رشد 
۱۴ درصدی داشــته اند، گفت: بیش از ۹۹ درصد 

روستاهای گیان دارای برق هستند.
 محمد اسماعیل هنرمند  با بیان اینکه پست های 
برق در گیــان پس از انقاب رشــد ۱۴ درصدی 
دارند، اظهار کرد: تعداد مشترکان رشد ۲۲ درصدی 
و روستاهای دارای برق نیز رشد 6 درصدی داشتند 
و بیش از ۹۹ درصد روســتاهای گیان دارای برق 

هستند.
 مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گیان با 
اشــاره به بهره برداری از 6۳۸ پروژه به ارزش ۱۲۸ 
میلیارد تومان در دهه فجر امسال، بیان کرد: این 
طرح ها شــامل برق دار کردن 6 روســتا و تبدیل 

شبکه های سیمی به کابل خود نگهدار است.
 وی با بیان اینکه حدود ۷۵ هزار مشــترک در 
سراسر گیان در قبال تبدیل شبکه های سیمی 
به کابل خودنگهدار از نعمت برق برخوردار شدند، 
افزود: طرح های ارتقای کیفیت و رفع ضعف برق 

نیز اجرا شد.

استانها


