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اخبار
کارآفرین مؤسس شرکت خدمات آسانسور:

رئیس خدمات فنی و مهندسی گاز خوزستان:

 162روستای استان در مرحله
طراحی گازرسانی قراردارد

وحید خوش خواهش رئیس خدمات فنی و مهندسی
شرکت گاز استان خوزستان از مطالعه و طراحی گازرسانی
 162روستا در استان خوزستان خبر داد .خوش خواهش
رئیس فنی و مهندسی گاز خوزستان با اشاره به طراحی
 970کیلومتر شبکه گازرسانی گفت :حدود  300روستا به
متراژ 2500کیلومتر در دستور کار این واحد جهت مطالعه،
کارشناسی و طراحی گازرسانی قرار دارد که این امر تا
پایان سال جاری به مرحله انجام و در نهایت جهت پیمان
سپاری تحویل خواهد شد .رئیس فنی و مهندسی شرکت
گاز خوزستان با بیان اینکه توسعه پایداری شبکه گازرسانی
روستاها در اولویت برنامههای این شرکت قرار دارد افزود :مطالعات و مسیریابی خط تغذیه پایداری شهرهای اللی
و مسجدسلیمان ،پروژه احداث ایستگاه سی.جی.اس شهرستان دزفول ،سی.جی.اس پایداری شهرستان اندیمشک و
سی.جی.اس سوم شهرستان ماهشهر ،همچنین مطالعه و مسیریابی خط تغذیه شیهون دزفول به طول  40کیلومتر،
مطالعه گازرسانی فاز دوم شهرستان اندیکا از طریق سی.ان.جی بخش چلو ،طراحی پروژه گازرسانی به بخش شهرستان
اللی که شامل 30کیلومتر خط تغذیه و  155کیلومتر شبکه داخلی جهت گازرسانی به  34روستا و تحت پوشش قرار
گرفتن  1500خانوار روستایی را میتوان از جمله برنامههای سه ماههی نخست امسال برشمرد .خوش خواهش در
خصوص تاسیسات برق و حفاظت کاتدیک اظهار داشت :تعریف پروژه تامین برق ساختمانهای اداری و عملیاتی ستاد
از طریق سلولهای خورشیدی ،طراحی بیش از 40ایستگاه حفاظت کاتدیک جهت بهبود و ارتقاء حفاظت کاتدیک
خطوط و شبکه تحت بهره برداری ،طراحی و اجرای سیستم مانیتورینگ حفاظت کاتدیک شهرستان دشت آزادگان،
تعریف و طراحی سل پالریزاسیون الکترونیکی جهت تخلیه جریان آسی بر روی خطوط گرائیه اهواز ،روستای ناشلیل
ایذه و تاسیسات ذخیره سازی ماهشهر ،پروژه بهینه سازی و اجرای  27مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک جهت ارتقاء
سامانه حفاظت کاتدیک بافت مرکزی شهر اهواز در چهار فاز از مهمترین پروژههای این شرکت در سال  98می باشد.

اگر کمکم کنند ،سرپرست  ۵۰خانوار را
مشغول کار خواهم کرد

جوان قمی در پی تأسیس شرکت خدمات آسانسور
خواستار تأمین سرمایه بیشتر برای راه اندازی کارگاه
تولیدی قطعات آسانسور ،و اشتغال سرپرست  ۵۰خانوار
است.
داود می گوید :سالها پیش پدرم بی خبر رفت و
خانواده را با هزینه های سنگین درمان مادر و مخارج
تحصیل دانشگاهی من تنها گذاشت.
این جوان با هوش قمی می گوید :برای تأمین مخارج
تحصیلم مجبور به کارگری در یک شرکت خصوصی
بازاریابی فروش و نصب آسانسور شدم اما بعد ازمدتی با
انگیزه و اعتماد به نفس باال تا سمت مدیر فروش شرکت ارتقا یافتم.
وی می افزاید :با عالقه زیادی که به این رشته داشتم آشنایی کاملی در زمینه نصب آسانسور پیدا کردم لذا همین
شناخت کامل و دقیق من از آسانسور باعث شد به سرعت مدیر فنی شرکت شوم.
داود در ادامه خاطرات شغلی اش می گوید :پس از اتمام درسم با تجربه های به دست آمده تصمیم گرفتم در
همین رشته ،شرکتی مستقل برای خود راه اندازی کنم و با پول پس انداز و فروش اتومبیل کارم را شروع کردم.
این جوان با انگیزه قمی نخستین روز اجاره دفتر شرکت و خرید قطعات آسانسور را اولین موفقیت کاری اش عنوان
می کند و می گوید :بعد از استخدام حسابدار و نیروی فنی  ،طی  ۶سال گذشته قراردادهای سودآوری منعقد شد که
با درآمد  ۲۵میلیون تومانی شرکت ،هم دستمزد کارکنان و هم هزینه پیمانکاران را پرداخت می کردم بطوریکه ماهانه
بیش از  ۶میلیون تومان نیز سود شخصی خودم بود.
وی اضافه می کند :اما با وجود نوسانات ارزی در کشور خسارات سنگینی برای ما پیش آمد که با مراجعه به کمیته
امداد و گرفتن وام اشتغال ،شرکتمان جان تازه ای گرفت به طوری که هم اکنون با کمک و سرمایه بیشتری در راستای
گسترش کارم می توانم کارگاه تولیدی قطعات آسانسور راه اندازی و برای سرپرست  ۵۰خانوار اشتغال زایی کنم.

در بازدید اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران شهری مطرح شد

نمایشگاه بزرگ ،رونق اقتصادی را به اصفهان بازمیگرداند

اصفهان – مرادیان« :کمک به توسعه اقتصادی
شهر» اصلیترین کلیدواژه بازدید اعضای شورای اسالمی
شهر و مدیران شهری اصفهان از پروژه در حال ساخت
نمایشگاه بینالمللی بزرگ اصفهان بود.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاههای
بینالمللی استان اصفهان ،رئیس و اعضای شورای
اسالمی شهر به همراه معاونان شهرداری با حضور در
پروژه در حال ساخت نمایشگاه بینالمللی بزرگ اصفهان،
آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه بزرگ شهری را
بررسی کردند .در این بازدید ،دستورات الزم برای تسریع
در روند ساخت بزرگترین پروژه اقتصادی کالنشهر
اصفهان صادر شد تا در سریع ترین زمان ممکن شاهد
بهرهبرداری از آن باشیم.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در بازدید از
این پروژه بزرگ اقتصادی با اشاره به اینکه نمایشگاه،
زمینهساز بازگشت رونق اقتصادی به کالنشهر اصفهان
است ،گفت :اصفهان به عنوان یکی از مراکز مهم و بزرگ
اقتصادی کشور ،نیازمند برخورداری از یک مجموعه
نمایشگاهی مناسب برای ارائه تولیدات و خدمات

شرکتهای سراسر کشور بود.
فتحاهلل معین افزود :اصفهان به دلیل برخورداری از
موقعیت جغرافیایی بسیار مطلوب و وضعیت اقتصادی
خاص ،میتواند به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی
کشور در زمینههای مختلفی نظیر تجارت ،صنعت و
کشاورزی مطرح شود؛ بنابراین ،بهرهبرداری از یک
نمایشگاه استاندارد ،بزرگ و مدرن میتواند جایگاه
اصفهان را در این عرصهها تثبیت کند.
وی با اشاره به اینکه روند پیشرفت فیزیکی

نمایشگاه بینالمللی بزرگ اصفهان در دو سال اخیر
بسیار مطلوب بوده است ،ادامه داد :امیدواریم هر چه
زودتر شاهد بهرهبرداری از فاز یک این مجموعه بزرگ
اقتصادی باشیم تا کمک شایانی به رونق اقتصادی بیشتر
شهر اصفهان انجام شود.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر
اینکه مجموعه مدیریت شهری و شرکت نمایشگاههای
اصفهان یکتنه به میدان آمدند و برای ساخت و تکمیل
این پروژه تالش کردند ،اضافه کرد :خوشبختانه شرکت

نماینده ولی فقیه در نشست شورای راهبردی همایش ملی نکوداشت شهید ماموستا شیخاالسالم

شهید حاج ماموستا شیخ االسالم مظهر وحدت شعیه و سنی در کشور بود

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت :شهید شیخ االسالم یکی از مظاهر
وحدت شیعه و سنی است چرا که همواره ارتباط خوبی با علمای شیعه داشت و
مردم کردستان نیز همیشه پشت سر او در حرکت بودند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه دراستان کردستان،
حضرت آیتاهلل سیدمحمد حسینیشاهرودی پیش از ظهر امروز در نشست
شورای راهبردی همایش ملی نکوداشت شهید ماموستا شیخاالسالم اظهار کرد:
شهادت باالترین مقام است و باالتر از شهادت مقامی نیست که خداوند به بخواهد
به هرکسی بدهد.
وی ادامه داد :شهادت در دنیا چیزی نیست که خداوند آن را به هر کسی
هدیه دهد بلکه ارزش و جایگاه آن فرد به نقطه ای می رسد که این افتخار بزرک
نصیب وی می شود
نماینده ولی فقیه دراستان تصریح کرد :تا پیمانه زندگی انسان تمام نشود

از این دنیا به دیار باقی نخواهد رفت ولی چه برکت بزرگی است که انسان در دنیا
شهید شود
آیت اهلل حسینی شاهرودی اظهار داشت :شهیدان خود بیش از همه می
دانستند که چه سرنوشتی در انتظار آنها است و چه اتفاقی قرار است برای آنان
بیافتد اما همواره پای اعتقاداتشان ایستادند و راهشان را ادامه دادند
نماینده ولی فقیه در استان کردستان اذعان کرد :شهادت براساس ارزش
انسانها نصیب آنها میشود ،خداوند براساس حکمت به انسانها هدیهای
میدهد و کسانی که به شهادت میرسند نیز به واسطه کارهایی است که در
این دنیا انجام دادهاند
وی گفت :امام حسین(ع) به عنوان سیدالشهدا چون ویژگیهای خاصی
دارند در جایگاه سید شهدا قرار گرفته و ما در کشور و استان کردستان هم
شهدایی با ویژگیهای خاص زیاد داریم که ماموستا شهید شیخاالسالم نمونهای
از این شهدا است.
آیت اهلل حسینی شاهرودی تاکید کرد :باید بیشتر به ابعاد شخصیتی
شیخاالسالم در قالب نکوداشت این شهید پرداخته شود.
آیت اهلل حسینی شاهرودی اظهار داشت :افراد بزرگ و علمای برجسته ای در
کشور هستند که خاطرات بسیاری با شهید شیخ االسالم دارند که می توان یکی
از مهمترین آنان را آیت اهلل مصباح یزدی عنوان کرد که همواره در محافل مختلف
از ایشان خاطراتی را بیان می فرمایند.
وی با بیان اینکه شهید شیخ االسالم یکی از مظاهر وحدت شیعه و سنی
است ،بیان کرد :شهدای کردستان به ویژه شهدای روحانی آنقدر بزرگ هستند که
سرگذشت هر کدام از آنها می تواند در قالب چندین برنامه فرهنگی تبیین شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین:

 ۶۰درصد چاههای کشاورزی قزوین به کنتور هوشمند مجهزند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین از
نصب  2500کنتورهای هوشمند در بیش از ۶۰
درصد چاههای کشاورزی استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در قزوین ،یداهلل ملکی
در جلسه شورای حفاظت منابع آبی استان اظهار
داشت :با نصب  ۲۵۰۰کنتور هوشمند تاکنون ۶۰
درصد چاههای کشاورزی استان به این سیستم
مدرن مجهز شده اند و در دو سال آینده همه
چاهها دارای کنتور می شوند.
وی ادامه داد :میزان مصرف آب در استان ۲
میلیارد و  ۳۰۰میلیون مترمکعب است که باید
۷۰۰میلیون مترمکعب مصرف کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین
افزود :برای استفاده بهینه از منابع آبی موجود

و کنترل وضعیت ایجاد شده باید دنبال روشهای
نوین آبیاری ،مدیریت و بهینه سازی مصرف ،نصب
کنتورهای هوشمند و تغییر الگوی کشت باشیم.
وی بیان کرد :با نصب  ۲۵۰۰کنتور هوشمند در
 ۶۰درصد چاههای کشاورزی کنتور هوشمند
نصب شده و تالش می کنیم امسال و سال آینده
همه چاهها به این سیستم مجهز شوند.
ملکی در ادامه اظهارکرد :استان قزوین برای
اجرای طرح بازار آب به عنوان پایلوت انتخاب شده
و با این کار زمینه فروش آب در بورس هم فراهم
می شود.این مسئول تصریح کرد :با اقدامات انجام
شده توانسته ایم زمینه صرفه جویی  ۵۰۰میلیون
مترمکعب آب را در استان فراهم کنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین

خاطرنشان کرد :در صورت  ۱۰درصد کاهش حجم
پروانه های صادر شده از سوی جهاد کشاورزی می
توانیم  ۸۶میلیون مترمکعب آب مورد نیاز باغات
را تامین کنیم.

شرکت گاز استان سمنان سرآمد دستگاههای اجرایی استان در رعایت حقوق ارباب رجوع

سمنان _ حسین بابامحمدی :بر اساس ارزیابی صورت گرفته با حضور استاندار سمنان و معاونين استاندار ،نمايندگان مردم
شهرهاي سمنان ،سرخه ،مهديشهر و شهر دامغان در مجلس شوراي اسالمي و مديران دستگاههاي اجرايي استان از شركت گاز
استان سمنان به عنوان دستگاه سرآمد در رعايت حقوق ارباب رجوع تقدير و به مدير عامل اين شركت ،تنديس و لوح استانی سطح
یک اهداء گرديد .در بخشي از اين لوح كه از سوي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع انساني استاندار سمنان خطاب به
عليرضا شريفي نژاد مديرعامل شركت گاز استان سمنان اهداء شد ،آمده است « :با استعانت از الطاف الهي و براساس آيين نامه هاي
قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان عملكرد سال  ،1397آن دستگاه بر اساس جدول امتياز شاخص هاي مدون در سطح استاني
مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت كه با اخذ امتياز  96شايسته دريافت لوح استاني سطح يك در رعايت حقوق ارباب رجوع در سطح
استان سمنان شده ايد .لذا ضمن تقدير و تشكر از جنابعالي و همكاران محترم اميد است كه با صيانت از رتبه مكتسبه در جلب رضايت
مراجعه كنندگان و ارتقاء جايگاه آن دستگاه بيش از پيش موفق باشيد».

نمایشگاههای اصفهان در اجرای این پروژه بزرگ درگیر
بروکراسیهای اداری ارگانها و دستگاههای دولتی و
تشکلهای بخش خصوصی نشد و یک تنه تالش کرد
زمینههای الزم برای تکمیل پروژه نمایشگاه بزرگ را
ایجاد کند.
 نمایشگاه بزرگ ،ویژگی آینده شهر اصفهان استمدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان
اصفهان نیز در این بازدید ،ویژگی آینده شهر اصفهان را
نمایشگاه بینالمللی بزرگ دانست و گفت :اکنون ویژگی
بزرگ شهرهای توسعه یافته ،رویدادهای نمایشگاهی آنها
است و بنابراین ،نمایشگاه بینالمللی بزرگ ،به مهمترین
مشخصه شهر اصفهان تبدیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه در براوردهای اولیه 150 ،میلیارد
تومان اعتبار به منظور تکمیل پروژه نمایشگاه بینالمللی
بزرگ پیشبینی شده است ،گفت :خوشبختانه با کاهش
و صرفهجویی اصولی در هزینههای ساخت نمایشگاه
بینالمللی بزرگ ،توانستهایم شرایط مساعدی برای
تکمیل ،افتتاح و بهرهبرداری از آن در سریعترین زمان
ممکن فراهم آوریم.
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مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت گاز
اردبیل برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با
حضور مسئوالن استانی و کشوری برگزار شد.مراسم تکریم و معارفه
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل با حضور مهندس مشایخی معاون
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ،مهندس امامی یگانه معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل ،مدیران و رؤسای دستگاههای
اجرائی ،نیروهای نظامی و انتظامی و جمع کثیری از کارکنان در سالن
اجتماعات این شرکت برگزار شد.
در این مراسم فیروز خدائی ،مدیر عامل اسبق این شرکت ضمن
عرض خیر مقدم برای کلیه مهمانان و مدعوین و با آرزوی سالمتی و
طول عمر مقام معظم رهبری ،گزارش عملکرد شرکت گاز استان را در
طول دوران تصدی خویش ارایه کرد و گفت :بحمداهلل و با کمک کلیه
همکاران و تالشگران صنعت گاز و با همراهی کلیه مسئولین و مدیران
کشوری و استانی در عرصه گازرسانی به روستاها و صنایع گامهای
مهمی برداشته شده است.
وی آمارهای موجود در شاخصهای مختلف عملکردی را رضایت
بخش عنوان کرد و با اشاره به پیشرفت های چشمگیر در گازرسانی
به روستاهای استان این مهم را در رونق تولید و اقتصاد استان بسیار
تاثیرگذار عنوان کرد و افزود :پیشرفت  4برابری در گازرسانی به روستاها
و بهره مندی  94درصدی خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی جزو
دستاوردهای مهم شرکت گاز استان اردبیل می باشد.سردار اسماعیلی،
مدیر عامل جدید شرکت گاز استان اردبیل ضمن عرض خیر مقدم به
مهندس مشایخی معاون مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ،امامی
یگانه معاون عمرانی استانداری اردبیل و کلیه مهمانان و حضار ،فرصت
خدمت را مغتنم شمرد و افزود :همگی ما مانند ید واحد هستیم و کلیه
کارکنان و رؤسا در این شرکت در راستای اهداف عالیه شرکت ملی گاز
ایران و ارایه خدمات مطلوب تالش خواهند نمود.
همچنین در این مراسم مهندس امامی یگانه معاون هماهنگی
امور عمرانی استانداری اردبیل ،ضمن خیر مقدم به کلیه حضار ،خدمات
شرکت گاز استان اردبیل را در سطح استان قابل قبول برشمرد و افزود:
امید است با برنامه ریزی های انجام شده بیش از گذشته در ارایه
خدمات با کیفیت برای مردم شریف استان پیش قدم بوده و در توسعه
زیرساختهای گازرسانی به صنایع نیز گامهای موثری برداشته شود.
در پایان این مراسم از زحمات «فیروز خدائی» مدیرعامل سابق
شرکت گاز استان اردبیل تقدیر و با قرائت حکم «سردار اسماعیلی» به
عنوان مدیرعامل جدید شرکت گاز استان معرفی شد.

تولید بیش از  ۱۰میلیون مترمکعب آب
در خردادماه سالجاری

حجم آب تولیدی در خردادماه سالجاری  ۱۰میلیون و  ۳۰۸هزار
و  ۴۸۱مترمکعب بوده که از این میزان  ۴میلیون و  ۲۹۸هزار و ۸۱۷
مترمکعب از منابع زیرزمینی و  ۶میلیون و  ۹هزار و  ۶۶۴مترمکعب
نیز از منابع سطحی و سدها بوده است.همچنین در این مدت بیش از ۴
کیلومتر عملیات توسعه و حدود  ۱.۸کیلومتر عملیات اصالح شبکه آب
انجام شده است؛ ضمن آنکه  ۲.۳کیلومتر عملیات توسعه و حدود ۳.۷
کیلومتر عملیات اصالح شبکه فاضالب انجام شده است.در حال حاضر
تعداد انشعابات آب در شهرهای استان  ۳۷۰هزار و  ۴۸۱فقره است که
شهر سنندج با  ۱۴۹هزار و  ۴۳۰فقره دارای باالترین تعداد انشعاب می
باشد؛ ضمن آنکه تعداد انشعابات فاضالب در سطح استان  ۳۵۵هزار
و  ۳۱۶فقره است که شهر سنندج با  ۱۴۸هزار و  ۵۰۵فقره انشعاب
دارای باالترین تعداد انشعاب در بخش فاضالب می باشد.همچنین در
این مدت  ۴۱۷دستگاه از کنتورهای مشترکین در سطح استان تعویض
گردیده است.در حال حاضر  ۵تصفیه خانه آب با ظرفیت  ۳۰۴هزار
مترمکعب و  ۶تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت  ۲۰۳هزار مترمکعب در
شبانه روز در مدار بهره برداری است.

