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 ، منــی مو یــم  مر - ن صفها ا
خبرنگارتوســعه ایرانی- حمیدرضا 
شیروانی مدیرعامل شــرکت عمران 
شهر جدید فوالدشــهر، ضمن حضور 

در ذوب آهن اصفهان، با مهندس ایرج 
رخصتی سرپرست مدیریت عامل این 

شرکت دیدار و گفتگو کرد .
مهندس رخصتی در ایــن دیدار، 

تعامل و همکاری شرکت عمران فوالد 
شــهر با ذوب آهن را شایسته قدردانی 
دانست و گفت: برخی مسائل فی مابین 
از جمله تعیین تکلیف مالکیت در چند 

مورد باقی مانده اســت که با توجه به 
دیدگاه مثبت و سازنده طرفین به زودی 

حل می شود .
وی افزود: فوالدشــهر توسط ذوب 

آهــن ایجاد شــد و هنوز هــم به این 
شــهر خدمات می دهیم که در حوزه 

مسئولیت اجتماعی شرکت است .
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن 
با اشــاره به برخورداری این شرکت از 
فضای سبز ریشه دار به وسعت بیش از 
۱۶هزار هکتار گفت: دانش و توانایی در 
حوزه فضای سبز موجود در این شرکت 
می تواند در فوالدشــهر برای توسعه 

فضای سبز به کار رود .
مهندس رخصتی یکــی از زمینه 
های اصلی همــکاری بین ذوب آهن و 
شرکت عمران فوالد شــهر را در حوزه 
ساخت مسکن دانست و گفت: با توجه 
به فعالیت ذوب آهن برای تامین مسکن 
کارکنان، تعامل در این زمینه بســیار 
موثر و ضروری است ضمن این که ذوب 
آهن می تواند در جهت تامین مقاطع 
ســاختمانی برای پروژه های ساخت 
مسکن فوالدشهر در قالب طرح دولت 
برای ســاخت یک میلیون مسکن در 

سال، نقش موثری ایفا نماید.
شیروانی نیز بر ضرورت هم افزایی 
ذوب آهن و شرکت عمران فوالدشهر 
تاکید کــرد و گفــت: هســته اصلی 

فوالدشهر توســط ذوب آهن بنا نهاده 
شد و مالکیت آن نیز در گذشته متعلق 
به این شــرکت بود و هم اکنون تعداد 
قابل توجهی از کارکنان و بازنشستگان 
ذوب آهن در فوالدشهر ساکن هستند.

ذوب آهن اصفهان و شرکت عمران فوالد شهر در مسیر 
هم افزایی و تعامل بیشتر

سرپرست مدیریت عامل 
ذوب آهن با اشاره به 

برخورداری این شرکت 
از فضای سبز ریشه دار 

به وسعت بیش از ۱۶هزار 
هکتار گفت: دانش و توانایی 
در حوزه فضای سبز موجود 

در این شرکت می تواند 
در فوالدشهر برای توسعه 

فضای سبز به کار رود

کرمانشاه-خبرنگارتوســعه ایرانی-فرزاد جعفری 
رئیس مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه 
با مهندس محمد مرادی مدیرعامل عامل شرکت نیروی 
توزیع برق اســتان کرمانشــاه پیرامون سیاست های 
ابالغی اقتصاد مقاومتی توســط مقام معظم رهبری، 

دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابــط عمومی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان کرمانشاه، جعفری با اشاره به وظایف مرکز 
گســترش اقتصاد مقاومتی اســتان کرمانشاه و شعار 
امسال، عنوان کرد: همکاری و تعامل در رابطه باتحقق 
شعارسال، تولید، دانش بنیان، اشتغال زائی و... در استان 
کرمانشاه، همکاری وتعامل دوجانبه، عملیاتی کردن 
همکاری در رابطه با حرکت به سمت تسهیل سرمایه 

گذاری در استفاده از انرژی های پاک، پنل های خورشیدی، هوشمندسازی مصارف برق خانگی، صنعتی و … ازجمله وظایف 
این مرکز است.

وی با بیان اینکه همکاری و تعامل با شــرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به عنوان یکی از بسترهای اصلی اقتصاد 
مقاومتی، گفت: رفع موانع و مشکالت انرژی کارگاه های تولیدی، صنایع و…، کارآفرینی درصنعت برق، رفع مشکالت مردم 
و همچنین جذب کارآفرینان و سرمایه گزاران ذیل سیاست های اقتصادمقاومتی، از موضوعات مهم و مورد تعامل با شرکت 

توزیع برق استان کرمانشاه است.
در ادامه، مهندس مرادی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته این 
شرکت در حوزه اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و گفت: برق به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت های توسعه و اقتصاد توانسته نقش 

مهمی در حوزه اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی، رساندن برق پایدار و مطمئن را وظیفه اصلی 
شرکت توزیع برق استان کرمانشاه دانست و اظهار کرد: در این راستا کاهش زمان خاموشی ها، افزایش رضایتمندی مشترکین، 

کاهش تلفات برق و وصول صد درصدی مطالبات سرلوحه کار این شرکت است.

قزوین - مصطفی مرادی ،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرمخابرات منطقه قزوین در دیدار از مرکز تلفن شهید رجایی گفت: 
رضایتمندی مشتریان در کنار منافع استراتژیک سازمان جزو اولین اولویت های خدمت رسانی در مخابرات از گذشته تاکنون 
بوده است.  مدیرمخابرات منطقه قزوین در دیدار از مرکز تلفن شهید رجایی، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و سال 
نو به کارکنان و ضمن قدردانی از تالش و اقدامات مؤثر آنها در ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت به شهروندان، سالی سرشار از 

موفقیت همراه با سالمتی برای آنان و خانواده های محترمشان از خداوند متعال مسئلت کرد.
مهندس نصرآبادی با اشاره به برنامه های سالجاری مخابرات منطقه بیان داشت: تالش های همکاران جهادگر این عرصه، 
در پایداری ارتباطات ستودنی است و همه باید دست به دست هم دهیم تا زندگی مردم که امروزه بر بستر شبکه ارتباطی شکل 

گرفته دچار وقفه و مشکل نشود.
وی در ادامه ی این بازدید ، در دیدار با همکاران اداره نگهداری و پشتیبانی ارتباطات سیار منطقه قزوین ، مستقر در مرکز تلفن 
شهید رجایی، بیان نمود: حوزه ی همراه ، جزء الینفک و جدایی ناپذیر مخابرات مناطق می باشد و همکاران ما در این حوزه ، با 
سختی های بسیاری در ارائه خدمات بهینه به مشترکین، مواجه گردیده و در این مواجهه ، مهمترین و راهبردی ترین شاخص که 
همانا تعصب نسبت به منافع سازمان می باشد و سبب برون رفت از مشکالت ایجاد گردیده را ، سرلوحه ی امور خود دانسته اند.

رئیس مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه:

 اقتصاد مقاومتی رویکرد اصلی شرکت توزیع برق 
استان کرمانشاه است

مدیر مخابرات منطقه قزوین؛

اولین اولویت مخابرات ، رضایتمندی مشترکین در کنار منافع 
استراتژیک مخابرات

کرمان -خبرنگارتوســعه ایرانی-جلســه فرصت های 
سرمایه گذاری، مطالعات امکان سنجی در پروژه های انرژی 

های تجدیدپذیر 
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب 

استان کرمان، این جلسه در پی مصوبات یازدهمین
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و همکاری 
مداوم شــرکت توزیع نیروی برق جنوب اســتان کرمان با 
خدمات سرمایه گذاری و به روز رسانی اطالعات مذکور در 

دستور کار قرار گرفت.
عبدالوحید مهدوی نیا، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق جنوب اســتان کرمان با قدردانی از نگاه فنی و توسعه 
ای اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، افزود: از سرمایه 
گذاری در زمینه برق با آغوش باز استقبال می کنیم و در این 
راستا برای ارائه هرگونه گزارش فنی و جامع در زمینه نیروگاه 
های خورشــیدی و بادی در نقاط مختلف اســتان کرمان، 

آمادگی کامل داریم.
وی افزود: با توجه به اســتانداردهای مطرح شده توسط 
مجامــع بین المللــی، متوســط اســتحصال از پنل های 
خورشــیدی باید ۴.۳ تا ۵.۲ کیلووات بر مترمربع باشــد. 
در حالیکه در آلمان بــه ازای هر مترمربــع، ۲.۳ کیلووات 
اســتحصال میشــود، این رقم در ایران باالی ۳ است و در 
استان کرمان و به طور مثال سیرجان، به ۶.۳ میرسد و این 
نشان میدهد سرمایه گذاری در این بخش بسیار ثمربخش 

خواهد بود.
مهدوی نیا این اختالف آماری را بدلیل عواملی از جمله؛ 
تابش طوالنی مــدت، باال بودن ارتفاع و پاکی هوا دانســت 
و افزود: مناطقی مانند ســیرجان، بردســیر و ماهان، برای 
نیروگاه های خورشــیدی و باتوجه به مطالعات انجام شده 

توسط
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، مناطقی 

مانند راین، بافت، کهنوج، ریــگان و قلعه گنج برای نیروگاه 
های بادی، مناسب هستند وجذابیت زیادی برای سرمایه 

گذاران ایجاد می کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 
همچنین خاطرنشــان کرد: برای برق دار شدن گلزار شهدا 
از ۴۹ پنل خورشیدی استفاده شــده و با برق دار شدن ۳۲ 
روستای تحت پوشش حوزه های شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب از طریق فتوولتاییک، شرکت رتبه نخست را در کشور 
داراست. صادق سلطانی نژاد، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی 
استان هم ضمن قدردانی از تالش های انجام شده نیروهای 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان، با ابراز نگرانی نسبت 
به تحت الشعاع قرار گرفتن ریل گذاری اقتصادی استان در 
کشاورزی و یا معادن بزرگ گفت: از پرداختن به سایر بخش 

های اثرگذار و آینده دار برای استان غفلت شده است.
وی افزود: باید از دو منظر زیرســاخت و سرمایه گذاری 

مناسب، به حوزه برق نگاه کرد و یکی از موارد حائز اهمیت که 
نادیده گرفته می شود، روند رصد سرمایه گذاری تا رسیدن 

به سرمنزل مقصود می باشد.
سلطانی نژاد تاکید کرد: ورود به موضوعاتی که می تواند 
استان را در بخش تولیدی به اســتاندارهای کشور نزدیک 

کند، یک تکلیف است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: با یک 
مطالعه کامل می توان حتی در جذب سرمایه های خارجی 
هم اقدامات خوبی انجام داد از آنجا سرمایه گذاری خارجی 
بعنوان یک فرصــت در زمینه انرژی مورد تاکید ســازمان 

سرمایه گذاری است.
در ابتــدای جلســه توســط مدیــر دفتــر مدیریت 
مصرف،گزارشی جامع از انرژی های تجدیدپذیر و وضعیت 
مناسب اســتان کرمان جهت انجام ســرمایه گذاری ارائه 

گردید.
نشســت مذکور به میزبانی شــرکت توزیع نیروی برق 
جنوب اســتان کرمان و باحضور مدیرکل امور اقتصادی و 
دارایی استان و هیات همراه، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق جنوب استان، معاون خدمات مشترکین، برخی مدیران 

و کارشناسان مربوطه، برگزار شد.

باحضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان برگزارشد

جلسه فرصت های سرمایه گذاری، مطالعات امکان سنجی در پروژه های 
انرژی های تجدیدپذیر 

خبر

توسعه فرهنگ کتاب و 
کتابخوانی یک مسئولیت 

اجتماعی است

ایــالم- خبرنگارتوســعه ایرانی-انجمــن 
کتابخانه های عمومی شهرستان ایالم به ریاست 
عبدالصاحب نادری فرماندار و با حضور ســمیه 
حیدری مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان 
ایالم، فاطمه رســتگار مدیــرکل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اســتان و ســایر اعضا 

برگزار شد.
نادری گفت :مظلومیت بخش فرهنگ بویژه از 
نظر مالی و بودجه باید برطرف شود توسعه فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی یک مسئولیت اجتماعی است 
و اکتفای صرف به ماموریت بخش دولتی در این 
زمینه راه بجایی نخواهد برد و هر شخص، تشکل و 
نهادی باید در این زمینه وظیفه خود را انجام دهد.

وی تاکید کرد: توســعه فرهنگ مطالعه نباید 
معطل عــدم زیرســاختهای الزم کــرد و باید با 
استفاده از امکانات موجود و بهره گیری از دانش و 

رویکردهای نوین به پیش رفت.
فرماندار ایالم با اشــاره به اینکه کتابخانه های 
عمومی باید در فضای مجازی و مدیریت منابع و 
خوراک فکری مردم نقــش آفرینی کنند و تولید 
و تبادل محتوای را در این فضای نوین را مدیریت 
کنند.تصریح کرد: کتابخانه شــهید حاج قاسم 
سلیمانی در شهر ایالم از نظر جغرافیایی و مکایان 
یابی شهری و هم از جهت فرهنگی حائز اهمیت 
فراوانی است لذا از اداره راه و شهرسازی شهرستان 
انتظار می رود محوطه ســازی آنرا اتمام و آماده 

افتتاح و بهره برداری نماید.
    

 بهره برداری از 4  مدرسه  در 
بهارستان

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
شهردار بهارستان از بهره برداری۴ مدرسه در این 

شهر خبر داد.
شهردار بهارستان ،با بیان اینکه جلوگیری از 
ساخت و سازهای غیر مجاز وظیفه شهرداری است، 
اضافه کرد: در منطقه مرغ بهارستان در این زمینه 
با مشکالتی در این زمینه روبه رو هستیم، برای این 
امر با همکاری سازمان جهادکشاورزی ۵۷ دیوار 

باغی را تخریب کرده ایم.
وی در خصــوص تعیین تکلیــف زمین های 
بایر محدوده مرکز شهر بهارســتان نیز افزود: در 
این زمینه باید توجه داشت برخی از این زمین ها 
شخصی و بخشــی دولتی اســت که مهلت داده 
شــده تا تیر ماه این زمین ها تعیین تکلیف شود 
چرا که این زمین ها منجر بــه ایجاد گرد و غبار در 

شهر می شور.
شبانی همچنین با اشــاره به اینکه امام جمعه 
بهارســتان در خصوص نبود محلی برای تجمع 
در بهارستان مطالباتی را داشتند، گفت: برای این 
امر استاندار اصفهان مهلت ۱۰ روزه برای تعیین 
تکلیف ایــن محل را در نظر گرفته تا شــهرداری 
و شــرکت عمران در این زمینه محل مناسبی را 

معرفی کنند.
وی با بیان اینکه در یک مدرســه دخترانه در 
بهارســتان ۷۰۰ دانش آموز تحصیل می کنند، 
ادامه داد: در این زمینه باید توجه داشــت که این 
مدرســه مازاد ظرفیت دانش آموز دارد و قرار شد 
چهار مدرسه جدید در این شهر بهره برداری شود.

شهردار بهارســتان به مصوبات شورای اداری 
اشاره کرد و گفت: با بیان اینکه آرامستان بهارستان 
نیز همواره تعیین تکلیف نشــده اســت، در این 
زمینه مقرر شد تا دو هفته آینده زمین آرامستان 

مشخص شود.
    

دیدار مدیر مخابرات منطقه 
مرکزی با مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزی

اراک-صادقی -خبرنگارتوسعه ایرانی -مدیر 
مخابرات منطقه مرکزی در این دیدار با اشــاره به 
تعامل نزدیک مخابرات با شــرکت آب و فاضالب 
استان مرکزی بر تداوم همکاری های فیمابین در 
خصوص  اجاره مکان های نصب بی تی اس همراه 
اول تاکید کرد وبیان کرد: برقراری ارتباطات سریع 
وبا کیفیت تلفن همراه منوط به افزایش ظرفیت 
شبکه  وتوسعه آنتن های بی تی اس است ودر این 
راستا همکاری دستگاه های اجرایی بسیار مهم و 

ضروری است .
یوسف عرفانی نسب مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزی نیز دراین دیدار برتعامل و 

تداوم همکاری های دو طرف تاکید کرد .
وي همچنین بر استمرار همکاریها در افزایش 
بهره وري و کاهش هزینه ها و ارائه خدمت هرچه 

بهتر به مردم تاکید نمود.

استانها


