
اصفهان –سمیه کربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-
مدیرعامل ذوب آهن گفت: برخی از چالش های 
مشــترک به ویژه در بخش مواد اولیه برای دو شرکت 
ذوب آهن و فوالد مبارکه وجود دارد که در جهت سامان 
دادن به وضعیت بازار و حل مشکالت موجود همکاری 

مشترکی شکل خواهد گرفت.
ایرج رخصتی مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان 
در جریان بازدید از غرفه فوالد مبارکه در چهاردهمین 
نمایشــگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، 
ماشین آالت و صنایع وابسته )متالکس( اظهار کرد: فوالد 
مبارکه جز صنایع خلق شده توسط انقالب اسالمی و از 
افتخارات ملی و جهانی است و من نیز به وجود فوالد 

مبارکه افتخار می کنم.
وی با اشاره به همکاری های مشترک بین شرکت های 
فوالد مبارکه و ذوب آهــن گفت: برخی از چالش های 
مشــترک به ویژه در بخش مواد اولیه برای دو شرکت 
ذوب آهن و فوالد مبارکه وجود دارد که در جهت سامان 
دادن به وضعیت بازار و حل مشکالت موجود همکاری 

مشترکی شکل خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان درباره محصوالت 
این شرکت و مشارکت در طرح ملی مسکن توضیح داد: 

محصوالت ذوب آهن عمومی تر بوده و مصرف کنندگان 
آن عموم مردم هستند. از حدود ۱۵ سال پیش و به دنبال 
تغییر فناوری در ساخت و ســاز مسکن مدیران وقت 
ذوب آهن از جمله دکتر بهرام سبحانی این احساس را 

کردند که ذوب آهن باید از فوالدهای عمومی عبور کند.
رخصتی افزود: از همان زمان تولید فوالدهای تخصصی 

در ذوب آهن دنبال شد و زیرساخت های این کارخانه 
به گونه ای شکل گرفت که امروز به دنبال آن با تکمیل 
زیرساخت ها و توسعه های مستمر شــاهد تولید ۱۲ 
محصول جدید در چند ماه گذشته بودیم. این محصوالت 
به لحاظ استحکام و معادالت مهندسی، لبه های فناوری 
دنیا را دنبال می کند و کامال به روز اســت. برای نمونه 

فوالدهای بال پهن که به تازگی ذوب آهن موفق به تولید 
آن ها شده، باعث می شوند که ستون ها در ساختمان ها 

دیگر حجیم نباشند.
وی تصریح کــرد: به دلیل کیفیت و اســتحکام باالی 
محصوالت جدید ذوب آهن، حجم اســتفاده از فوالد 
در ساختمان ســازی و به طبع آن هزینه های ساخت 
و ســاز کاهش می یابد. این محصوالت باعث افزایش 
سرعت ساخت و ساز مسکن در کشور شده و با تسریع 
ساخت وسازها، هزینه ســرمایه گذاری هم پایین آمده 
است. از همین روی جوامع مهندسی و مرکز تحقیقات 

مسکن همکاری جدی با ذوب آهن دارند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه »رئیس جمهور 
قول ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را به جامعه 
دادند« تاکید کرد: مطمئن هستم با رویکرد فعلی به این 

آمار خواهیم رسید و جای نگرانی نیست.
رخصتی گفت: در حــال حاضر ۹۵ درصد از ســبد 
محصــوالت ذوب آهن را محصوالت جدید شــکل 
می دهند. برای تولید فوالد عمومی نیز رقبای دیروز و 
رفیق های امروز ما هستند که نیاز کشور را مرتفع می کنند. 
در صورت نیاز کشور به فوالدهای عمومی نیز ذوب آهن 

با قدرت همچنان توان آن تولید را خواهد داشت.

 7
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم: 

 دولت بدون پشتیبانی مردم نمی تواند کاری انجام بدهد
ایالم -حسن بیگی،خبرنگار اقتصاد سرآمد-دکتر ناصری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم در هفته دولت و در آیین افتتاحیه پروژه های توزیع برق شهرستان ایالم اعالم کرد: به همت همکاران 
سختکوش شرکت توزیع نیروی برق استان و حمایت های بی دریغ استاندار جهادی ایالم با اعتبارات اجرای بالغ بر۳/۲۴۴ میلیارد ریال شبکه های برق شهرستان ملکشاهی در قالب ۹ پروژه توسعه، اصالح و 

بهینه سازی شد.
وی افزود: توسعه و اصالح شبکه های برق روستایی و شهری ، اصالح شبکه فشار ضعیف و روشنایی معابر و نصب دست هوایی در روستای حسین آباد و حیدر آباد بخش سیوان، روستای شانکبود، روستای 

چالسرا و چشمه داوی بخشی از پروژه های انجام شده در این شهرستان است.

مدیرعامل ذوب آهن اعالم کرد؛

آمادگی ذوب آهن برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن

 انتخاب سازمان جهاد کشاورزي  آذربايجان شرقي  به عنوان پاسخگوترين دستگاه اجرايي کشور

  تسهیل عرضه آثار هنری با تکیه بر
 »کارآفرينی اجتماعی« از مشهد کلید خورد

ایران زمین 7اخبار 7ایران زمین ایران زمین

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد- 
سازمان جهاد کشاورزي استان آذربایجان شرقي 
به عنوان پاسخگوترین دستگاه اجرایي کشور معرفي شد.
، براساس گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسي 
آزاد بــه اطالعات از مجموع  ۱8۲۹ دســتگاه فعال در 
سامانه ۴۴۵ دستگاه و ســازمان به همه )۱00درصد(

درخواست هاي شهروندان پاســخ داده اند. مجموع 
درخواست هاي ثبت شده براي این دستگاه ها 8 درصد 
کل درخواست ها در سامانه را شامل مي شود. 8۵ دستگاه 
و موسسه سریعترین پاسخگویي  را داشته اند و در مهلت 
۱0 روزه و کمتر از آن به مردم پاسخ داده اند. همچنین 

۳۹۳ موسسه بدون شــکایت هستند یعني پاسخ هاي 
ارایه شده براي شهروندان رضایت بخش بوده است . 
از میان دستگاه هایي که سریعترین پاسخگویي را داشته 
اند ۲6 موسسه بیش از ۱0 درخواست دارند که به نسبت 
تعداد پاسخ و سریعترین زمان پاسخگویي جز دستگاه 
هاي برتر این گزارش محسوب مي شوند که سازمان 
جهادکشاورزي استان آذربایجان شرقي در این لیست 
به عنوان پاسخگوترین دستگاه اجرایي کشور انتخاب 

و معرفي شده است .
 این گزارش آماري در پایگاه اطالع رساني سامانه انتشار 
foia.farhang. و دسترسي آزاد به اطالعات به نشاني

gov.ir و بخش اسناد سامانه براي دسترسي عموم منتشر 
شده است. گفتني است کمیسیون انتشار و دسترسي 
آزاد به اطالعات به دســتور رئیس جمهور با ترکیب 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي )رئیس کمیسیون(، وزیر 
ارتباطات و فناوري اطالعات یا معاون ذي ربط، وزیر 
اطالعات یــا معاون ذي ربط، وزیر دفاع و پشــتیباني 
نیروهاي مسلح یا معاون ذي ربط، رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزي کشــور یا معاون ذي ربط، رئیس دیوان 
عدالت اداري ، رئیس کمیسیون فرهنگي مجلس شوراي 
اسالمي و دبیر شوراي عالي فناوري اطالعات کشور 

تشکیل شده است.

مشهد – فاطمه صبوری،خبرنگاراقتصادسرآمد-
»نمایشــگاه هنر ایران« به عنوان پلتفرم آنالین و 
تســهیلگر عرضه آثار هنری و صنایع دستی، بر مبنای 
کارآفرینی اجتماعی و با محوریت اســتان خراســان 
رضوی از مشهد آغاز به کار کرد. سهیل پروازی، مدیر 
اجرایی این سامانه با اشاره به حضور هنرمندانی شاخص 
در کشور گفت: در تعامل با دستگاه ها و دانشگاه های 
مرتبط با حوزه هنر و صنایع دستی، نخستین اکوسیستم 
آنالین اقتصادی در حوزه هنر و صنایع دستی در قالب 
نمایشگاه مجازی هنر ایران راه اندازی شد.وی با اشاره به 
موانع موجود در مسیر رشد و توسعه هنر در کشور اظهار 
کرد: تا زمانی که اقتصاد حوزه هنر و صنایع دستی که رابطه 
مستقیمی با معیشت هنرمندان دارد، تقویت نشود، آنچنان 

که باید شاهد رشد و رویش های جدید توسط هنرمندان 
ایرانی نخواهیم بــود. این خأل را می توان به واســطه 
پلتفرم هایی با محوریــت کارآفرینی اجتماعی پر کرد. 
مدیر این برنامه در ادامه تصریح کرد: نمایشگاه هنر ایران 

بر مبنای کارآفرینی اجتماعی و با توجه به حوزه معیشت 
هنرمندان برنامه ریزی شده و به ارائه خدمات رایگان می 
پردازد و فضای بسیار مستعدی را برای ثبت آثار هنری و 
فروش بدون واسطه آثار هنرمندان به وجود آورده است.

وی افزود: این برنامه پس از طی موفقیت آمیز مراحل 
مطالعات و پیاده سازی با دریافت مجوزهای الزم از مرکز 
توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، آماده ارائه خدمات به هنرمندان بوده و 
تاکنون بیش از ده هزار اثر هنری و محصوالت صنایع 
دستی را در دل خود جای داده است.مدیر نمایشگاه هنر 
ایران در ادامه به خدمات رایگان و آنالین آموزش، خرید 
و فروش آثار هنری در این نمایشگاه اشاره و اظهار کرد: 
ارتباط مستقیم و بدون واسطه هنرمندان و خریداران آثار 

هنری و محصوالت صنایع دستی از طریق وبسایت و 
اپلیکیشن این سامانه فراهم شده است.وی درباره مدت 
زمان نشر آثار هنری و محصوالت صنایع دستی توضیح 
داد: هنرمندان به صورت دائمی و بدون تاریخ انقضاء به 
ثبت آثار و محصوالت صنایع دستی می پردازند و این 
امر از ویژگی های مهم پلتفرم »نمایشگاه هنر ایران« به 
شمار می آید.پروازی در پایان گفت: خدمات و قابلیت 
های فراوانی ویژه هنرمندان و هنردوستان، فعاالن عرصه 
هنرهای تجمسی، صنایع دســتی، گرافیک دیجیتال، 
عکس و فتوگرافی در گروه های نقاشی، خوشنویسی، 
مجسمه سازی، نگارگری، نقاشی- خط فراهم شده است 
که جهت دسترسی به آن می توان از طریق نشانی اینترنتی 

honariran.org اقدام کرد.

 3 ماه زودتر از موعد مقرر؛
گاز به روستای فیض آباد زرندیه استان مرکزی رسید

اراک-غالمی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی از گازرسانی به 
روستای فیض آباد از توابع شهرستان زرندیه استان مرکزی خبر داد و در این خصوص گفت: 
با کار جهادی کارکنان پرتالش این شرکت و به برکت هفته دولت سه ماه زودتر از موعد 

پروژه بهره برداری این روستا به بار نشست.
محمدرضا سمیعی در مراسم افتتاح پروژه گازرسانی به روستای فیض آباد که با حضور 
نماینده مردم شریف شهرستانهای ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی،فرماندار 
شهرستان زرندیه و مسئولین محلی این شهرستان برگزار شد، در خصوص گازرسانی به 

روستای فیض آباد شهرستان زرندیه گفت:
گازرسانی به این روستا از محل تسهیالت داخلی شرکت گاز استان مرکزی اجرا گردیده 
است که هزینه تامین کاال و اجرای این پروژه بالغ بر۳۴میلیاردو8۴7میلیون ریال شده است.

وی ادامه داد: جهت گازرسانی به روستای فوق 6هزار و ۱7۲ متر شبکه گاز از نوع پلی اتیلن 
اجرا و یک عدد ایستگاه تقلیل فشار تی بی اس به ظرفیت ۲هزار و۵00مترمکعبی همچنین 

۴7عدد علمک نصب گردیده است.
سمیعی در پایان گفت: با جایگزینی سوخت پاک گاز طبیعی به جای دیگر سوختها ساالنه 

۹۴هزار لیتردر مصرف فرآورده های نفتی صرفه جویی اقتصادی خواهد شد.

 سرپرست دامپزشکی ایالم :
گوشت شترمرغ ایالم به عراق صادر می شود

 ایالم- حسن بیگی، خبرنگار اقتصاد سرآمد-سرپرست دامپزشکی ایالم گفت: صادرات 
گوشت شترمرغ تولیدی این استان به کشور عراق مطابق با استانداردهای جهانی، در برنامه 

ریزی های مسووالن استان قرار گرفته است.
یونس احمدی اظهار داشت: اســتان ایالم دارای یک واحد تولید و پرورش شترمرغ در 
شهرستان ملکشاهی است که این واحد در هر دوره تولید، ۵00 قطعه شترمرغ را پرورش 

می دهد.
وی افزود: باتوجه به اینکه شترمرغ های این واحد تولیدی استانداردهای الزم برای صادرات 
را دارند، به این واحد مجوز صدور گوشت شترمرغ به عراق با نظارت و تایید کارشناسان 

دامپزشکی صادر شده است.
سرپرست دامپزشکی ایالم با اشاره به اینکه امسال ۲00 تن گوشت مرغ تولید استان برای 
اولین بار مطابق با استانداردهای جهانی به کشور عراق صادر شده است، یادآور شد: تعداد 
معدودی از کشــورهای دنیا امکان صادرات مرغ به بازارهای خارجی را دارند و امکان 
صادرات مرغ استاندارد برای هر کشوری امکان پذیر نیست و استان ایالم با نظارت و تایید 

کارشناسان دامپزشکی موفق به صادرات مرغ استاندارد به عراق شد

 استاندار :
 لرستان  اولین استان در پرداخت اعتبارات 

تکمیل پروژه های عمرانی است

 خرم آباد-  رضا حبیبی،خبرنگاراقتصادسرآمد-فرهاد زیویار استاندار لرستان در جلسه 
شورای بانک ها و دستگاه های اجرایی استان، با بیان اینکه اولین استان در کشور هستیم که 
پرداخت اعتبارات برای تکمیل پروژه های عمرانی را آغاز کرده ایم، عنوان کرد: این پرداخت 
در قالب ماده ۵6 و به منظور تسریع روند ساخت بیمارستان ۵۵0 تختخوابی نیایش خرم آباد 

پرداخت شده است.
وی ضمن تقدیر از تالش مسئولین و پرسنل دستگاه های اجرایی در جذب و پرداخت 
اعتبارات تبصره ۱8 به دستگاه ها، اظهار کرد: بخش اندکی از این اعتبارات تخصیصی برای 

چند دستگاه باقیمانده که امیدواریم تا پایان شهریورماه پرداخت شوند.
استاندار لرســتان همچنین گفت: دوره کاری که در آن قرار داریم متفاوت از دوره های 

گذشته است.
زیویار ادامه داد: در این دوره تالش ها و زحمات بیشتر شده اما نتیجه آن که ارائه خدمات بیشتر 

و بهتر به مردم و رشد کشور بوده حائز اهمیت است.
وی خطاب به مسئولین دستگاه های مختلف اجرایی تصریح کرد: ما در کنار هم و با تالش 

بیشتر می توانیم بهتر عمل کرده و وضعیت کشور را بهتر کنیم.

مدیر صندوق بیمه روستاییان و عشایر  استان البرز خبرداد؛
 تسریع در روند بیمه ورزشکاران 
 داوران و مربیان شهرستان طالقان 

کرج-معصومه عینی،خبرنگاراقتصادسرآمد-   بشــیری مدیر صندوق بیمه روستائیان 
کشاورزان و عشایر استان البرزبا حضور در اراه ورزش و جوانان شهرستان طالقان با عباسی 

رئیس اداره ورزش و جوانان این شهرستان دیدار و گفتگو کرد 
در این نشست بشیری با توجه به لزوم تامین اجتماعی برای اقشار مختف جامعه گفت : 
تامین اجتماعی برای تمامی اقشار جامعه یک امر حیاتی می باشد و نقش مهمی در آینده افراد 

بخصوص در زان پیری و ناتوانی خواهد داشت 
بشیری با اشاره به امکان استفاده ورزشکاران از مزایای صندوق عنوان کرد : ورزشکاران ، 
داوران و مربیان ۱8 تا ۵0 سال  نیز در قالب مشاغل فصلی می توانند با کمک 70 درصدی 
دولت در پرداخت حق بیمه از مزایای بلند مدت صندوق شامل ازکارافتادگی ، بازنشستگی 

و مستمری بازماندگان عضو صندوق شوند 
عباسی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان طالقان نیز با استقبال از این طرح گفت : تامین 
اجماعی میتواند اهمیت و نقش بسزایی در آینده ورزشکاران ، داوران و مربیان خانواده آنان 
داشته باشد  عباسی افزود : با توجه به اینکه اکثر ورزشکاران سنی بین ۱8 تا ۵0 سال دارند و 
مشمول بیمه اجباری نمی باشند ، میتوانند با تحت پوشش قرار گرفتن در این صندوق نسبت 

به آینده اطمینان خطر داشته باشند .
عباسی خاطرنشان کرد : اداره ورزش و جوانان از طریق تبلیغات محیطی ، فضای مجازی و 
....  جهت آشنایی هر چه بهتر مشموالن به معرفی صندوق پرداخته و متقاضیان را به کارگزار 

صندوق در این شهرستان معرفی خواهد کرد .

همزمان با هفته تعاون صورت گرفت؛
بازدید مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت 
کار از مرکز بزرگ گردشگری و خرید و کافه 

کارآفرینی در پدیده شاندیز

مشهد-فاطمه صبوری،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکل دفتر توسعه 
کارآفرینی وزارت کار از مرکز بزرگ گردشگری و خرید و کافه 

کارآفرینی در پدیده شاندیز بازدید کرد.
دکتر زندوکیلی ضمن بازدید ازکافه کار آفرینی در پدیده شاندیز و 
حضور در مسابقه حضوری شهر ریاضی گفت:یکی از نهادهایی که 
ذیل مرکز توسعه کارآفرینی وجود دارد، مراکز مشاوره و کارآفرینی 
هستند که این مراکز مشتمل بر ۴ مجوز فعالیت می کنند.وی افزود: 
یکی از مجوزهای مراکز مشاوره کارآفرینی، کافه های کارآفرینی 
می باشــند.دکتر زند وکیلی ادامه داد: در این راستا، فضاهای کار 
اشتراکی می توانند با دورهمی فعاالن و استارتاپ ها و تلفیق این 
دو که در بازدید از کافه کارآفرینی دژ نیز شاهد بودیم، صنایع و بازار 
را به ایده پردازان وصل کنند و فرصت ورود به کسب و کارهای 
نوین نیز مهیا شود. گفتنی است: مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه این بازدید از برگزیدگان 
مسابقه حضوری شهر ریاضی در کافه کارآفرینی دژ پدیده شاندیز 

تقدیر کرد.

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان:
 200اتوبوس برای اعزام زائران اربعین 

در نظر گرفته شده است

گرگان-آذری،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای گلستان گفت: ۲00 دستگاه اتوبوس برای اعزام زائرین 
از ۱۵ تا ۳0 شهریورماه در استان تدارک دیده شده عادل مصدقی در 
گفتگویی با موضوع اربعین در محل پایانه مسافری گرگان اظهار 
کرد: ۲00 دستگاه اتوبوس برای اعزام زائرین از ۱۵ تا ۳0 شهریورماه 
در استان تدارک دیده شده است.وی با اشاره به نزدیک شدن طرح 
رسمی اعزام زائرین اربعین حسینی)ع( اعالم کرد: به طور متناوب 
زائرین اعزام شدند ۴۴ دستگاه اتوبوس از استان به کربالی معلی 
رفتند و این روند همچنان ادامه دارد و به طور رسمی اعزام زائرین از 
۱۵ شهریورماه آغاز می شود. به گفته وی، با توجه به تقاضای زائرین 
و شیفتگان سفر اربعین، تاکنون حدود ۳0 هزار نفر در سامانه سماح 
ستاد اربعین ثبت نام کرده و ۱۲ هزار نفر برای استفاده از ظرفیت 

ناوگان عمومی اعالم آمادگی کردند

 شهردار یزد: 
دیوان عدالت امکان بازبینی آرای غیرقابل 
اجرای ماده 100 شهرداری ها را فراهم کند

یزد – علی احمدیان،خبرنگاراقتصادسرآمد-شــهردار یزد در 
نشست شورای اداری استان اظهار داشت: یکی از مشکالتی که در 
شهرداری ها با آن روبه رو هستیم، آرای کمیسیون ماده ۱00 که منجر 

به تخریب شده، اما دلیل اولیه آن وجود ندارد.
ابوالقاسم محی الدینی در نشست شــورای اداری استان یزد که با 
حضور حجت االسالم و المسلمین غالمحسین اژه ای رئیس قوه 
قضائیه رئیس قوه قضائیه برگزار شد، با بیان اینکه این مشکل مختص 
یزد نیست و در تمام شهرها وجود دارد از جمله در تهران نزدیک به 
70 هزار رای صادر شده، عنوان کرد: از جمله دالیل این طرح ها تغییر 
طرح های تفصیلی، وارد شدن حریم به داخل شهر و موارد مختلف 

دیگر است که امروز این دالیل برطرف شده است.
شهردار یزد تصریح کرد: با توجه به اینکه دلیلی بر این تخریب ها 
وجود ندارد، مشکالتی با اجرای آرا به وجود می آید و باید جلوی آن 
را بگیرد به همین دلیل دو پیشنهاد به صورت مکتوب ارائه می شود.

وی گفت: پیشنهاد اول شهرداری ها آن است که ریاست دیوان اجازه 
بازگشت یک مرتبه دیگر این آرا به کمیسیون ها برای بررسی دوباره 

را صادر کنند و به این واسطه موضوع چنین آرایی را برطرف کنیم.

  دیدار مدیر مخابرات منطقه مرکزی
 با شهردارغرق آباد

اراک-غالمی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مهندس لطفی مدیر مخابرات 
منطقه مرکزی با شهردار غرق آباد از توابع شهرستان ساوه دیدار 

وگفتگو کرد.
دراین نشست نفیس قدیرلی شهردار غرق آباد خواستار همکاری 
مخابرات جهت ایجاد شبکه فیبر نوری برای نصب دوربین های 
نظارتی در شهر غرق آباد شد .  در ادامه مهندس لطفی مدیر مخابرات 
منطقه مرکــزی اظهار آمادگی کرد،مخابــرات نهایت همکاری 
ومساعدت الزم را برای راه اندازی دوربین های نظارتی شهری در 

غرق آباد به عمل خواهد آورد.
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اخبار

 مدیر کل صمت استان مرکزی:

13۸ جواز تاسیس واحدهای صنعتی 
در استان مرکزی صادر شد

اراک-غالمی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکل صنعت، معدن و 
تجارت استان مرکزی گفت: ۱۳8 جواز تاسیس واحدهای صنعتی 

امسال در نقاط مختلف این استان صادر شد.
علی جودکی افزود: برآورد سرمایه  برای اجرای این مجوزهای 

صنعتی در استان مرکزی، بیش از ۵۳8 هزار  میلیارد ریال است. 
وی، میزان اشتغالزایی جوازهای تاسیس استان مرکزی در سال 
جاری را ۲ هزار و 806 فرصت عنوان کرد و ادامه داد: شهرستان  
اراک با ۳۲ جواز تاسیس بیشــترین امتیاز را در شاخص مذکور 

دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان مرکــزی اضافه کرد: 
شهرستان های شــازند، آشــتیان، تفرش و کمیجان با یک جواز 
تاسیس کمترین شمار مجوزهای صنعتی صادره استان را در سال 

جاری به خود اختصاص داده اند.
جودکی بیان کرد: ۱۳۵ پروانه بهره برداری صنعتی نیز امسال در 
استان مرکزی صادر شد که در صورت تحقق این مهم، یک هزار و 

6۵۲ فرصت شغلی جدید در استان ایجاد می شود.
وی اضافه کرد: مجموع سرمایه گذاری در پروانه های بهره برداری 
استان مرکزی بیش از ۵7 هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال برآورد می شود.
بیش از ۲ هزار و 800 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در 

نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند.
استان مرکزی دومین قطب صنایع مادر تخصصی و قطب چهارم 
صنعت کشور است و از نظر تنوع محصوالت صنعتی در کشور 

آوازه دارد.

  آب پایدار 
برای توسعه پایدار

 

به همت پرسنل سخت کوش مجتمع مس سونگون، آب خام از 
سد حاجیلرچای به مجتمع مس سونگون پمپاژ و منتقل گردید.

 مدیر مجتمع مس سونگون با اشاره به هدف اجرای این پروژه یعنی تأمین 
آب مورد نیاز کارخانجات تغلیظ فازهای ۱و ۲ و سایت توسعه، گفت: 
این خط انتقال به طول ۴7 کیلومتر با لوله های فوالدی به قطر ۲6 اینچ به 
صورت تلسکوپی اجرا گردیده است و دو ایستگاه پمپاژ  نیز در کیلومتر 

های صفر و ۲۱ خط انتقال احداث گردیده است. 
 دکتر عباس زاده با اشاره به استفاده از تجهیزات مورد استفاده در ایستگاه 
های پمپاژ اعم از دستگاه های الکتروموتور، پمپ ۵ طبقه و... افزود: این 
خط انتقال با هد پمپاژ 800 متر و حداکثر فشار  ۱00 بار طراحی شده است 
و تابلوهای فشار متوسط و ضعیف، دستگاه های پیگ النچر، حوضچه 
های پیک رسیور، مخازن بتنی جهت ذخیره آب مورد نیاز جهت پمپاژ 
نیز از دیگر مشخصات پروژه هست که از سال ۱۳۹۴ یعنی اتمام تملک 
اراضی، عملیات اجرایی آن ها شروع شده بود و عملیات تکمیل و راه 

اندازی پروژه نیز توسط پیمانکار در حال اجراست.
 مدیر مجتمع مس سونگون با اشاره به اجرای خط انتقال دو مداره 6۳ 
کیلو ولت به طول ۴۲ کیلومتر جهت تامین برق مورد نیاز ایستگاه های 
پمپاژ حاجیلر چای و علیار افزود: با توجه به شرایط، توپولوژی و موقعیت 
جغرافیایی منطقه و مشکل کمبود زمین مناسب )مسطح یا شیب کم(، با 
بهره گیری از تکنولوژی GIS، تجهیزات ساخته شده در حداقل فضای 
ممکن احداث گردیده است و در خط انتقال نیز از پست ارسباران واقع در 
سونگون تا محل ایستگاه های پمپاژ تعداد ۱۹۲ دستگاه برج مشبک فلزی 

نصب گردیده است همچنین در محل 
هر یک از ایستگاه های پمپاژ حاجیلر چای و علیار یک دستگاه پست 
برق به منظور کاهش ولتاژ از 6۳ کیلو ولت به 6.6 کیلو ولت نیز تعبیه 

گردیده است.

  همکاری  شرکت فوالد سنگ مبارکه
 و شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری 

ونوآوری فوالد مبارکه

   اصفهان-سمیه کربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-
تفاهم نامه همکاری در حوزه های فناورانه، نوآورانه و دانش بنیان 
میان شرکت فوالدسنگ مبارکه اصفهان و شرکت پشتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری فوالد مبارکه )MSTID(، با هدف همکاری مشترک و 
استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های دانش بنیان طرفین، با تمرکز بر کلیه 
بخش های باالدستی، پایین دستی، بهره برداری معادن و به ویژه فرآوری 

محصوالت معدنی به امضا رسید.
شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه اصفهان به عنوان یکی از 
تامین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز گروه فوالد مبارکه ازجمله سنگ آهن، 
سنگ آهک، دولومیت، فروسیلیس، فروآلیاژها و سایر مواد معدنی، نقش 
مهمی در زنجیره صنعت فوالد کشور ایفا می کند؛ با توجه به چشم انداز و 
اهداف این شرکت در ورود به عرصه فناوری و نوآوری و در نهایت در 
حوزه اقتصاد دانش بنیان، رشد قابل توجهی در ارزش افزوده و بهره وری 

در حوزه تامین مواد اولیه صنعت فوالد کشور اتفاق خواهد افتاد.
فعالیت و رسالت شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد 
مبارکه، ارتقای فناورانه گروه فوالد مبارکه است که این مهم را با استفاده 
از سرمایه گذاری جسورانه شرکتی )CVC( و با هدف تصاحب، انتقال 
و بومی سازی فناوری های مرتبط با زنجیره فوالد به انجام می رساند. نگاه 
این مجموعه بر مبنای تجارب روز دنیا، نه تنها محدود به موارد فنی، بلکه از 
نوع کسب  وکارهای نوآورانه و فناورانه و مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان است.

عالوه بر این، مجموعه  شــرکت نوآوری فوالد مبارکه به نمایندگی از 
گروه فوالد مبارکه، ماموریت هماهنگی نوآورانه و فناورانه کلیه فعاالن 
علمی و صنعتی صنعت فوالد را دارد و همچنین ماموریت یافته عالوه 
بر ایجاد و راهبری زیست بوم نوآوری و فناوری گروه مبارکه، خدمات 
حوزه های فناوری، نوآوری و دانش بنیان را به کلیه شرکت های گروه 

فوالد مبارکه ارائه کند.
 


