مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری خبر داد:

تعمیر و راهاندازی مبدل حرارتی در تاسیسات شركت آغاجاری

مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری از تعمیر و
راه اندازی مبدل حرارتی پس از دوســال در تاسیسات این شرکت
خبر داد.
مهندس محمدرضا گودرزی بیان کرد :با پیگیری و دســتور ویژه
مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و مشارکت
مدیریت تعمیرات اساســی ماشــین آالت فرایندی شرکت ملی

مناطق نفت خیز جنوب ،تعمیرات اساسی مبدل حرارتی تاسیسات
نمک زدایی مارون  ۲که ســال ها دچار فرسودگی ،نشت و عدم
کارایی شده بود تعمیر و راه اندازی شد.
وی افزود :بــا توجه به اهمیت راهبردی ایــن مبدل در تولید و
فــرآورش نفت نمکــی ،کار تعمیــرات مبدل حرارتــی علیرغم
حساســیت باال ،با به کارگیری از امکانات شــرکت های توانمند

داخلی در کمترین زمان ممکن انجام گردید.
مهنــدس گودرزی گفت :مبــدل حرارتی یکــی از مهمترین
تجهیزاتی اســت که نقش به ســزایی در کاهش میزان نمک،
مصرف گاز ســوخت پیش گرم کن ها (در فصل ســرد سال)،
افزایــش کیفیت نفت خام صادراتی و صرفه جویی اقتصادی را
به همراه دارد.

 6شهرستان
اخبار کوتاه
روند خدمات رسانی اداره گاز منطقه
دو گرگان بررسی شد

علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان باحضور
دراداره گاز منطقه دو گــرگان از نزدیک روند فعالیت بخش
های مختلف اداری ،تاسیساتی و امداد رسانی را مورد بررسی
و بازدید قرار دادند.دربازدیدانجام شــده که مقصودلو معاون
بهــره برداری  ،رؤســای بهره برداری مرکز اســتان  ،منابع
انسانی و روابط عمومی نیز حضور داشتند طالبی با حضور در
واحدهای خدمات مشترکین،انشعابات،تعمیرات ،امدادرسانی
،اداری و فرهنگی  ،ضمن بررسی فرآیند انجام کاربه صورت
جداگانه در جریان امورات واحدها و مسائل ومشکالت موجود
قرارگرفته و پیشــنهادات و نقطه نظرات همکاران را شنیده
و توصیــه و رهنمودهای الزم را ارائــه کردند.در این بازدید
همچنین پــس ازمالحظه فرآیند خدمات دهی  ،ســئواالت
و پرسشــهایی را از پرســنل اداری مطرح نموده و از میزان
آگاهی،تســلط ودقت نظر در انجام مطلوب مسئولیت ها آگاه
شده و تکریم ارباب رجوع وارائه شایسته خدمات به مشترکین
را مــورد تاکید قراردادند.در ادامــه پس از اقامه نماز جماعت
،درنشســتی که با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت رئیسه
شــرکت گازاستان گلستان برگزار شــد ،مهندس طالبی با
تشکر از زحمات ارائه شده  ،نقش برجسته ادارات گازرسانی
بویژه مرکز اســتان را در زمینه گازرســانی و خدمات رسانی
بویژه در فصول پیش رو ایام ســرد ســال بســیارمهم و
تاثیرگــذار خواندند.در پایــان نشســت ،منوچهریان رئیس
اداره گاز منطقــه دو گرگان نیز ضمن بیان درخواســت ها
پیشــنهادات خود  ،گزارشی از وضعیت خدمات رسانی اداره
گاز منطقه ارائه نمود.
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سرپرست مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز در بازدید از منطقه اشکورات:

هدف از این برنامه تبیین مسائل و مشکالت گازرسانی به این منطقه است

ســید جالل نورموســوی سرپرســت مدیریت
هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز در بازدید
از مناطق اشکورات گیالن و مازندران گفت :هدف
از این بازدید تبیین مســائل و مشکالت گازرسانی
بــه منطقه اشــکورات و ایجــاد هماهنگی میان
سازمان های دستاندرکار است.به گزارش روابط
عمومــی گاز گیالن ،در این بازدیــد که با حضور
معــاون امور جنگل ســازمان جنگلهــا ،مراتع و
آبخیزداری کشور ،نمایندگان مردم املش و رودسر،
تنکابن رامسر و عباس آباد ،مدیران عامل شرکت
های گاز گیالن و مازندران و همچنین فرمانداران
و بخشداران رامسر و رودسر برگزار شد ،نورموسوی
اظهار داشت :انشــاءاهلل با همکاری دستگاه های
اجرایی ،پروژه گازرســانی به اشکورات رودسر آغاز
و بدون توقف انجام خواهد شــد.وی تعامل و هم
افزایی سازمان های مرتبط درجهت اجرای مناسب
این طرح بزرگ را بســیار مهم و ضرروی برشمرد
و گفت :تاکنون مجوزهای الزم برای شــروع این
طرح اخذ شده و انشاءاهلل باقیمانده مسائل در طول
فراینــد اجرای کار برطرف خواهد شد.سرپرســت
مدیریت هماهنگی امور گازرســانی شــرکت ملی
گاز در خاتمه اشــکورات را منطقه ای مناسب در
زمینه گردشــگری ،کشاورزی ،پرورش دام و طیور
و گیاهان دارویی عنوان کرد و گفت :از مســئولین
استانی و نمایندگان مردم این مناطق انتظار داریم

تا همزمان با اجرای طرح گازرسانی ،زمینه سرمایه
گــذاری را در این مناطق فراهــم کنند تا توجیه
اقتصادی اجرای گازرســانی به اشکورات بیش از
گذشــته شــود.در ادامه این برنامه نقی شعبانیان
معــاون امور جنگل ســازمان جنگلهــا ،مراتع و
آبخیزداری کشــور با اعالم آمادگی این ســازمان
برای همکاری مناسب درخصوص اجرای این طرح

بزرگ گفت :این ســازمان از هیچ کوششی برای
کمک به مردم شریف و تالشکر منطقه اشکورات
دریغ نخواهد کرد.پس از آن محمد صفری نماینده
مردم شهرســتان های رودسر و املش در مجلس
شورای اســامی ،گازرســانی را یکی از بهترین
خدمات ارائه شــده توسط نظام جمهوری اسالمی
به مردم عنوان کرد و گفت :بحمداهلل با قرار گرفتن

طرح گازرســانی به مناطق کوهستانی در الیحه
بودجه ،موانع برای گازرسانی به منطقه کوهستانی
و صعب العبور اشــکورات تا حدود زیادی برطرف
شده است.همچنین شمس الدین حسینی ،نماینده
مــردم تنکابن رامســر و عباس آبــاد در مجلس
شورای اسالمی در این خصوص گفت :گازرسانی
به اشــکورات از برکات نظام مقــدس جمهوری
اسالمی و نتیجه تالش نمایندگان مجلس و دولت
در راستای خدمات دهی به مردم شریف و تقویت
و توسعه زیرساخت های این منطقه است.در ادامه
این برنامه عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت
گاز اســتان گیالن با تشکر از حمایت های هیئت
مدیره شرکت ملی گاز و پیگیری های نمایندگان
مجلس بــرای گازرســانی به منطقه اشــکورات
گفت :بــا پیگیری های صــورت گرفته ،علیرغم
هزینه باالی گازرســانی به روستاهای اشکورات،
این طرح درآســتانه اجرایی شدن قرار دارد.وی با
بیان اینکه طرح گازرســانی به  79روستای بخش
اشــکورات رودســر و  2روســتای این بخش در
شهرستان ســیاهکل در قالب دو خوشه شوبیل و
لشکان برنامه ریزی شده است ،اظهار داشت :برای
تکمیل این پــروژه بزرگ ،به اجرای  233کیلومتر
شــبکه توزیع و  74کیلومتر خط تغذیه نیاز است.
جمــال نیکویی مجموع هزینه گازرســانی به این
روستاها را  247میلیارد تومان عنوان کرد و گفت:

برای اجرای مناســب این طرح نیازمند مجوزهای
راهداری ،منابع طبیعی ،میراث فرهنگی و تحصیل
زمین هســتیم کــه امیدواریم تا این مســائل در
اسرع وقت برطرف شــود.پس از آن قاسم مایلی
رســتمی مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران از
حمایت های مدیران شــرکت ملی گاز ،نمایندگان
مجلس و همراهی سازمان های دستاندرکار برای
گازرســانی به مناطق کوهستانی اشکورات رامسر
تشــکر و قدردانی کرد و گازرسانی به روستاهای
صعب العبور و دوردست را از برکات نظام اسالمی
دانست.وی هزینه گازرسانی به  11روستای منطقه
اشکورات شهرستان رامسر را در حدود  100میلیارد
تومان عنوان کرد و گفت :کار طراحی گازرسانی به
این مناطق انجام شده و با اخذ اعطای مجوزهای
الزم به زودی کلنگ اجــرای این پروژه به زمین
زده خواهد شد.همچنین در این برنامه محمد رضا
شــهاب زاده و ابراهیم شیرودعشوریان فرمانداران
شهرســتان های رودســر و رامســر از مدیریت و
کارکنان شــرکت گاز بجهت گازرسانی گسترده به
روستاهای کوهستانی این مناطق تشکر و قدردانی
کردند.الزم به توضیح است این بازدید در راستای
هماهنگی هر چه بیشــتر ســازمان ها در راستای
اجرای مناســب طرح گازرســانی به  81روستای
منطقه اشــکورات در استان گیالن و  11روستای
منطقه اشکورات در استان مازندران انجام شد.

برگزاری هفتمین تور دوچرخه سواری
والیت عشق

در آســتانه شــهادت حضرت علی بن موســی الرضا علیه
الســام هفتمین تور دوچرخه سواری والیت عشق با حضور
مسئوالن محلی از یادمان شهدای نجف آباد کنار مزار شهید
محسن حججی به سمت مشهد مقدس حرکت کرد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری نجف
آباد مصطفی حیدری مدیــر اداره ارتباطات و امور بین المل
گفت شهرداری نجف آباد با همکاری گروه دوچرخه سواری
پرواز و کانون خدمت رضوی شهرســتان ،سازمان فرهنگی
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری نجف آباد و اداره ورزش و
جوانان اقدام به برگزاری تور دوچرخه سواری هفت روزه ای
به مقصد شهر مقدس مشهد نموده است
حیدری افزود این تور  ۷روزه در مســیر  ۱۰۴۰کیلومتری
خود از شهرهای میمه ،قم ،نور ،جویبار ،گلوگاه ،آزادشهر می
گذرد و نهایتا پس از هفت روز رکاب زدن خود را به مشــهد
مقدس می رساند تا نایب الزیاره همشهریان عزیز باشد.
وی ادامه داد این هفتمین ســال متمادی است که این تور
دوچرخه ســواری نایب الزیاره مــردم والیت مدار نجف آباد
اســت و امسال مسیر جدیدی برای این تور دوچرخه سواری
تعریف شده است.
ایشــان ضمــن اعالم اینکه اجــرای صلــوات خاصه امام
رضا علیه الســام توســط خادمیاران کانون خدمت رضوی
شهرستان پس از سخنان ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس
و عبد الرسول امامی شــهردار نجف آباد بدرقه راهشان بود
گفت در ســال های گذشــته این تور دوچرخه سواری مسیر
جاده گرمســار را برای رسیدن به شــهر مقدس مشهد طی
می کرده است که امسال بعلت گرمای هوا مسیر خنک تری
پیشنهاد شد.

حضور رئیس اداره گاز آق قال در راهپیمایی
باشکوهدلدادگانحسینیشهرستان

راهپیمایی جامانــدگان اربعین آق قال  ،با عنوان کاروان
دلداگان حســینی از گلزار شــهدای گمنام شهرستان  ،تا
آســتان مطهر امام زاده عبداهلل (ع)گرگان برگزار شــد.در
اولین راهپیمایی معنوی اربعین حســینی شهرســتان آق
قــا ،که منتظــری نماینده گــرگان و آق قال در مجلس
شورای اســامی ،هاشمی فرماندار  ،ائمه جمعه و جماعت
 ،فرماندهــی ناحیه مقاومت بســیج و روســای ادارات و
نهادهای انقالب اســامی  ،محمد عرب ریئس و کارکنان
اداره گاز شهرســتان بــه همراه بیش از  3هــزار عزادار
حســینی از اقوام و مذاهب مختلف شهر و روستاهای آق
قال نیز حضور داشتند  ،شرکت کنندگان در این راهپیمایی
بــزرگ ضمن گرامیداشــت این ایام معنوی  ،به ســاحت
مقدس حضرت اباعبد ا ..الحســین (ع) و یاران با وفایش
ابراز ارادت کردند.گفتنی است دراین حماسه معنوی تعداد
یازده موکب مردمی در مســیر راهپیمایی عاشقان حسینی
،عهده دار پذیرایی از عزاداران شرکت کننده بودند.

دورهآموزشیکاربادادههایgisready
شرکتگازاستانگلستانبرگزارشد

علیرضا گروســی رئیس منابع انسانی شرکت گاز استان
گلســتان در این خصوص گفت :ســامانه های اطالعات
مکانی مجموعه ای از ســخت افــزار ،نرم افزار داده های
مکانی و منابع انسانی اســت که به منظور کسب ،ذخیره،
به روز رســانی  ،به کارگیری تحلیل و نمایش کلیه اشکال
اطالعات مکانی طراحی و پیاده سازی می شود.
وی افزود :در همین راســتا و با توجه به پیشــرفت های
قابــل توجه صورت گرفته در حــوزه  gis readyداده
های تاسیسات گازرســانی در مجموعه شرکت گاز استان
گلســتان و همچنین با عنایت به راه اندازی سامانه جامع
اطالعات مکانی  ignاز ســوی شــرکت ملی گاز ایران
،دوره آموزشــی کار با داده های  gis readyدر سامانه
یاد شــده برگزار شد.رئیس منابع انسانی شرکت گاز استان
گلســتان اظهار داشت :در این دوره آموزشی که با هدف
ایجاد زمینه الزم برای تســلط کاربران به این سامانه و به
منظور برداشــتن گام های عملی دستیابی به سامانه جامع
اطالعات مکانی ســازمانی  egisاجــرا گردید  ،آموزش
هــای الزم به صورت موضوعی و ابزار محور و با تاکید بر
بخشی تحت وب سامانه  ignارائه گردید.

تامین سوخت هواپیمای های
مسافری اربعین در آبادان

سیده زینب رمضانی :تأمین به موقع ســوخت هواپیماهای مسافربری از مرکز سوختگیری
هواپیمایــی آبادان در ایام اربعین حســینی در فرودگاه بین المللی آیــت اهلل جمی آبادان مهیای
خدمات رســانی شد .مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان افزود :به طور
معمول تعداد پروازهای فرودگاه بین المللی آیت اهلل جمی آبادان اعم از هواپیما و بالگرد بین  8تا
 10پرواز داخلی در روز است و در ایام اربعین حسینی تعداد این پروازها به  121پرواز صورت ارتقاء
یافته اســت .محمد بنی سعید با اشاره به اینکه  ,سوخت هوایی بالگردهای هالل احمر ،هوانیروز
ســپاه  ,نیروی دریایی ارتش و نیروی انتظامی در کنار ســوخت مورد نیاز هواپیماهای مسافربری
زوار اربعین حســینی در مرکز ســوختگیری هواپیمایی فرودگاه بین المللی آیت اهلل جمی آبادان،
تأمین و ذخیرهسازی شده است افزود  :با تالش شبانهروزی کارکنان مرکز سوختگیری هواپیمایی
این منطقه ،ســوخت هوایی  )ATK (jet a1این پروازها بــدون هیچگونه وقفهای انجام می
شــود .بنی سعید در ادامه اظهار داشــت :این مرکز سوختگیری با داشتن واحدهای سوخترسان با
ظرفیتهای  45و  20هزار لیتری و مخازنی با ظرفیت ذخیرهسازی مناسب وظیفه سوخترسانی
به ناوگان هواپیمایی کشور در فرودگاه بینالمللی آیت اهلل جمی آبادان را بر عهده دارد .مدیرعامل
این منطقه تصریح کرد  :بیشترین پروازها از فرودگاه بینالمللی شهر آبادان در ایام اربعین حسینی
به مقاصد مشهد ،تهران ،شیراز و اصفهان انجام شده است.مدیر عامل پخش فراورده های نفتی
منطقه آبادان با اشــاره به توزیع بیش از  22میلیون لیتر بنزین در ایام اربعین حســینی در منطقه
آبادان افزود :با شــروع مراسم اربعین حسینی و با افزایش تدریجی تردد وسایل نقلیه زوار حضرت
اباعبداهلل الحسین (ع) در این منطقه حدود  22میلیون و 24هزار و 780لیتر سوخت بنزین و 23
میلیون  567هزار و  300لیتر سوخت نفتگاز توزیع شد.

کاهش بیش از  ۹۲درصدی آبرسانی  ۱۴فضای آموزشی و ورزشی و  ۷۵کالس
سیار در نیمه اول امسال در اصفهان درس به امکانات آموزشی گیالن افزوده شد
بهادری :مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان خبرداد :از ابتدای سال
جاری تا کنون آبرسانی سیار نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از  ۹۲درصد کاهش
داشته است.
بنابراین گزارش حســین اکبریان مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با
اشاره به تامین و توزیع عادالنه آب در استان گفت :در بهار و تابستان سال جاری با توجه
به محدودیت منابع ،آب شــرب  ۱۰۰شــهر و  ۹۴۸روستای تحت پوشش آبفای استان
اصفهان به صورت عادالنه تامین و توزیع شد ،و آبرسانی سیار بیش از  ۹۲درصد کاهش
یافت .حسین اکبریان با بیان اینکه با پایش آنالین و کنترل از راه دور منابع و تاسیسات،
توزیع عادالنه آب درســطح اســتان انجام گرفت ،اظهار داشت :با ایجاد بستر تله متری
خطوط انتقال در بیش از  ۸۵ایســتگاه آبرسانی از تصفیه خانه آب باباشیخعلی تا انتهای
خطوط انتقال در نایین و انارک و نیز دیگر تاسیســات در ســایر شهرها و روستاها ،آب
شرب به صورت پایدار و عادالنه توزیع شد .وی با بیان اینکه در زمان اوج مصرف نیاز
آبی شــهرها و روستاهای تحت پوشش سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ  ۱۶٫۵مترمکعب
بر ثانیه است ،اعالم کرد :امســال آبفای استان اصفهان به رغم اینکه در پیک مصرف
با کمبود  ۲٫۵متر مکعب بر ثانیه برای تامین پایدار آب شــرب مردم مواجه بوده ،اما با
اجرای برخی اقدامات از جمله شناسایی و اصالح نقاط آسیب پذیر شبکه توزیع ،توانست
آب شــرب متقاضیان را تامین نماید .این در حالیســت که تله متری شبکه توزیع شهر
اصفهان نیز در توزیع عادالنه آب در تابســتان ســال جاری موثر بوده است.مدیرعامل
شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان بیان کرد :تله متری  ۲۶حوضچه فشارشکن در
منطقه  ، ۲تله متری  ۲۲حوضچه کنترلی در ســطح شــهر اصفهان و تعویض بیش از
 ۲۰۰والو و حوضچه سازی درشبکه توزیع شهرهای اصفهان ،خمینی شهر ،نجف آباد و
شــاهین شهر از جمله اقدامات در راستای توزیع عادالنه آب بوده که در دستور کار قرار
گرفته اســت .اکبریان به کاهش نسبی دما در فصل تابستان جاری اشاره کرد و اظهار
داشــت :طبق گزارش های سامانه هوا شناســی به صورت میانگین امسال دما در ماه
های خرداد ،تیر و مرداد نسبت به سال گذشته یک درجه کاهش داشته که این امر نیز
در تامین پایدار آب شــرب مردم موثر بوده اســت .مدیر عامل آبفای استان اصفهان در
ادامه به برخی از چالش های تامین پایدار آب شــرب پرداخت و تصریح کرد :طی دهه
 ۴۰تا پایان دهه  ۸۰چاه های فلمن یکی از منابع تامین آب شــرب شــهر اصفهان ،با
ظرفیت  ۳۲۰۰لیتر بر ثانیه بوده ولی از ابتدای دهه  ۹۰با خشــک شدن رودخانه زاینده
رود ،آبدهی این چاه ها به صفر رســیده است و این رویداد در سال های اخیر آبفا را در
تامین پایدار آب شرب با چالش مواجه نموده است.

تمدید ثبت برند ذوب آهن اصفهان در
سازمان جهانی مالکیت فکری ()WIPO

بهادری  -جلســه تحویل مدارک ثبت نام و نشان تجاری ذوب آهن
اصفهان ( ESCOو  ) ZOBESCOدر ســازمان جهانی مالکیت
فکری ( )WIPOبا حضور مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ،حمیدرضا
رضائی مدیر حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای ،حمید ســرال مدیر
روابط عمومی ،محمدعلی میرزا بابایی مدیرعامل شــرکت دانش بنیان
پلــکان و جمعی از کارکنــان روابط عمومی ذوب آهــن اصفهان۲۷ ،
شهریورماه در دفتر مدیرعامل شرکت برگزار شد.
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در این نشســت با اشــاره به اینکه این
شــرکت تاریخچه  ۵۰ســاله در صنعت فوالد کشور دارد  ،گفت  :ذوب
آهن پایه گذار صنعت فوالد و توســعه دهنده این صنعت در کشور می
باشــد لذا وظیفه ما اســت که نگذاریم به نام آن خدشه ای وارد شود و
ثبــت نام و برند تجاری این مجتمع عظیم صنعتی نیز می تواند صیانت
از این صنعت باشد .
وی افزود  :شــعار ذوب آهن اصفهان «با اطمینان بســازید « است و
ریشــه در کیفیت محصوالت تولیدی دارد  .درواقع کیفیت محصوالت
ذوب آهن همواره باالتر از سطح استاندارد کشور می باشد که این مهم،
بیانگر با اطمینان ســاختن است  .مهندس رخصتی  ،ذوب آهن اصفهان
را ســرمایه ملی دانســت وگفت  :این مجتمع عظیم صنعتی یکی از پر
افتخارترین کارخانه های فوالدی کشــور اســت که با روش کوره بلند
که بهترین روش برای تولید فوالد اســت محصوالت خود را تولید می
نماید و توانســته با نظارت های دائم و کنترل کیفیت محصوالت خود،
بیشترین رضایت مشتریان را جلب نماید.

مدیــر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نیز در این نشســت گفت :با
توجه به مزایا و ریســک های موجود در حوزه ثبت نام و نشان تجاری
ذوب آهــن اصفهان در بازارهای صادراتی ،روابط عمومی با هماهنگی
و همکاری معاونت محترم بازاریابی و فروش شرکت تمهیدات ویژه ای
برای این موضوع اندیشید و از دوسال پیش فرآیند تمدید ثبت برند ذوب
آهن اصفهان با نام تجاری ( ESCOو  ) ZOBESCOشــروع و
در سال جاری تکمیل شد.
حمید سرال با اشاره به اینکه برند ذوب آهن با شعار با اطمینان بسازید
ثبت شــده اســت افزود  :با ثبت برند ذوب آهن از هرگونه سوءاستفاده
احتمالی جلوگیری خواهد شــد و این برند جهانی مورد حمایت سازمان
جهانی مالکیت فکری ( )WIPOقرار گرفت .
وی با اشاره به اینکه هم اکنون محصوالت تولیدی ذوب آهن عالوه بر
رفع نیاز داخل کشــور ،به بیش از  ۲۳کشور اروپایی ،آسیایی و آفریقایی
صــادر می شــود،گفت  :برای صادرات ،نام و برنــد تجاری ذوب آهن
اصفهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
محمد علی میرزا بابایی مدیرعامل شرکت دانش بنیان پلکان نیز گفت
 :با ارزش ترین دارایی هر شــرکتی برند آن می باشد که در بازار با آن
شناخته می شــود و برای حفاظت از آن حتما باید آن را ثبت و مراقبت
نمود  .وی افزود  :ذوب آهن مادر صنعت فوالد کشوراست و برند آن نیز
مانند تکه ای از خاک کشور است که باید از آن صیانت کرد .
میرزا بابایی گفت  :این شرکت با ثبت نام تجاری خود مالکیت معنوی
برند خود را دریافت و می تواند با اطمینان از آن استفاده کند .

دقیق گفت :امسال  ۱۴فضای آموزشی و ورزشی شامل  ۷۵کالس درس با زیربنای بیش از  ۱۲هزار
توگوی خبری
و  ۵۰۰متر مربع به امکانات آموزشی استان گیالن افزوده شد.علی دقیق در برنامه گف 
اظهار داشت :حدودا  ۳۱۱هزار دانشآموز گیالنی در سه هزار و  ۲۰۰فضای آموزشی با زیربنای یک
میلیون و  ۶۵۰هزار مربع در ســال  ۱۴۰۱تا  ۱۴۰۲مشغول به تحصیل خواهند بود .مدیرکل توسعه،
تجهیز و نوسازی مدارس استان گیالن با بیان اینکه حدودا  ۶۰هزار دانشآموز هم در بیش از ۸۰۰
فضای آموزشی غیر دولتی تحصیل میکنند افزود :این نهاد در هفته دولت امسال  ۱۴فضای آموزشی
و ورزشی شامل  ۷۵کالس درس با زیربنای بیش از  ۱۲هزار و  ۵۰۰متر مربع را به اداره کل آموزش
و پرورش اســتان گیالن تحویل داد.دقیق تصریح کرد :در کنار تحویل این فضاهای آموزشی جدید
و با کمک اســتاندار گیالن امسال حدودا  ۵۰میلیارد تومان اعتبار تجهیزات به نهاد تجهیز و توسعه
مدارس استان تخصیص داده شد و توانستیم معادل چهار و نیم میلیارد تومان تاسیسات گرمایشی،
 ۱۱میلیارد تومان تجهیزات هنرســتانی و  ۲۰میلیارد تومان تجهیزات انفورماتیکی تهیه کنیم.وی با
تاکید بر اینکه تا به امروز  ۳۲۰خیر  ۳۷۰فضای آموزشی با حدودا  ۱۵هزار کالس درس را در استان
گیالن احداث کردهاند ابراز داشت :میزان مشارکت خیران در ساخت و ساز فضای آموزشی در گیالن
نسبت به سطح کشور از سطح متوسط باالتر است.مدیرکل توسعه ،تجهیز و نوسازی مدارس استان
گیالن از مشــارکت  ۱۰۰درصدی خیران در پروژههای هفته دولت این نهاد ســخن گفت و اذعان
کرد :از خیرانی که به این مجموعه و انجمن خیران مدرسه ساز استان گیالن اعتماد کردند تشکر و
قدردانی میکنم.دقیق خاطرنشان کرد :کسانی که عالقمند به مشارکت در ساخت مدارس و فضاهای
آموزشی هستند میتوانند در اداره کل نوسازی مدارس ،مجمع خیران و اداره کل آموزش و پرورش
استان گیالن حضور پیدا کنند.

بنیاد مسکن کشور ساخت  ۲۷۶هزار و
 ۸۱۱واحد مسکونی را بر عهده دارد

رئیس بنیاد مســکن انقالب اســامی گفت :این بنیاد عملیات
اجرایی ساخت  ۲۷۶هزار و  ۸۱۱واحد مسکونی را بر عهده دارد.
اکبر نیکزاد در جلســه بررســی آخرین وضعیــت اجرایی طرح
ملی نهضت مســکن در چهارمحال و بختیاری بیان کرد :از این
تعــداد  ۱۸۶هزار و  ۹۶واحد مســکونی روســتایی و  ۹۰هزار و
 ۷۱۵واحد مســکونی شهری اســت .وی افزود :هماکنون حدود
 ۵۰هزار واحد مســکونی شهری و روســتایی برای آغاز ساخت
و ســاز در مرحله طراحی قرار دارد .نیکزاد تصریح کرد :ســاخت
مسکن در روستاها و شــهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت جزو
تکالیف قانونی بنیاد مســکن انقالب اســامی است .وی یادآور
شــد :با توجه به قابلیتهای فراوان بنیاد مسکن انقالب اسالمی
در اجرای طرحهــای عمرانی به پروژههایــی مانند احداث راه،
راهآهن ،خط چهار مترو تهران ،توســعه حرم حضرت عبدالعظیم

حســنی (ع) ورود پیدا کرده اســت .رئیس بنیاد مسکن انقالب
اسالمی کشــور تأکید کرد :در طرح جهش مسکن زمین رایگان
در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار میگیرد.وی اظهار داشت:
بــرای اجرای این طرح برای گرفتن پروانه ســاخت  ۳۰درصد و
برای تهیه نقشه ساختمانی  ۵۰درصد تخفیف در نظر گرفته شده
است .نیکزاد بیان کرد :در این طرح اجرای شبکه آب ،برق و گاز
از سوی دولت انجام میشــود و مشترکان فقط باید هزینههای
انشــعاب را پرداخت کنند .وی گفت :براساس آمار ادارهکل راه و
شهرســازی چهارمحال و بختیاری  ۶هــزار و  ۷۰۰متقاضی در
شهرکرد برای طرح نهضت ملی مسکن واریز وجه انجام دادهاند.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی کشــور بیان کرد :عملیات
ســاخت و ساز برای  ۳هزار واحد مسکونی آغاز شده و ساخت ۳
هزار و  ۷۰۰واحد مسکونی دیگر هم در دستور کار است.
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