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سال چهاردهم سهشنبه  23آبان 1396
خبر

شــرکت شــهر فرودگاهی امامخمینــی(ره) در اولین حضور
نمایشــگاهی خود در نمایشــگاه بینالمللی معرفی فرصتهای
ســرمایهگذاری در کشور به عنوان شــرکتکننده برتر در زمینه
نــوآوری در برنامههــا و خدمات قابــل ارائه در این نمایشــگاه
انتخاب شد .ستاد برگزاری نهمین نمایشگاه معرفی فرصتهای
سرمایهگذاری کشور و چهارمین نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک،
بیمه و خصوصیسازی  KIshINVEX 2017اعالم کرد براساس
بررسی نحوه مشارکت و حضور شرکتها و همچنین نظرسنجیهای
انجامشــده از بازدیدکنندگان و مخاطبان این نمایشــگاه ستاد
برگــزاری  KishINVEX 2017غرفههای برتر در حوزههای
مختلف این رویداد را معرفی کرده است.
بر اساس این اطالعیه شرکت شهر فرودگاهی امامخمینی(ره)
کــه برای اولین بار با غرفهای بر اســاس ســرمایهپذیری در این
نمایشگاه شرکت کرده بود ،در معرفی فرصتها به عنوان غرفه برتر
انتخاب شده است .استقبال بازدیدکنندگان خارجی از غرفه شهر
فرودگاهی امامخمینی(ره) و همچنین ارائه اطالعات مفید و توان
پاسخگویی مناسب به مراجعان داخلی و خارجی ،از دالیل فعالیت
رضایتبخش این غرفه است .همچنین غرفههای دیگری در زمینه
سازماندهی و برنامهریزی در معرفی خدمات و غرفهسازی ،محتوایی
و مشارکت در برگزاری و در حوزههای بینالملل و دانشبنیان به
عنوان غرفه برتر انتخاب شــدند اما در میان برترینها ،تنها یک
نهاد حمل و نقلی دولتی به چشــم میخورد که شهر فرودگاهی
امامخمینی(ره) است.

پاسخ راهآهن به یک خبر
شرکت راهآهن پس از انتشار خبری مبنی بر تاخیر قطار ترکیبی
اربعین در «جهان صنعت» پاســخی ارســال کرده که به همراه
توضیحات این شرکت منتشر میشود:
 -1تاخیر به وجود آمده به علت مسدودی خط ناشی از نقص فنی
واگن باری بوده است .این مسدودی ارتباطی به احتمال آتشسوزی
نداشته است .ضمن اینکه در پاراگراف اول به حریق در ایستگاه ری
اشاره شده که از اساس صحت ندارد.
 -2به مسافرینی که در طول مسیر بودهاند در خصوص تاخیر
قطار اطالعرســانی شده اســت .چنانچه در متن گزارش نیز در
ت برخی از مسافرین در ایستگاه ورامین
پاراگراف سوم اشاره شده اس 
از قطار پیاده شدهاند .لیکن در پاراگراف دوم به عدم اطالعرسانی
درخصوص تاخیر قطار اشاره شده است که نشان میده د بخشهای
مختلف گزارش با یکدیگر تناقض دارد.
 -3مسافرینی که بلیت قطار تهران -خرمشهر را در اختیار داشته
و فاصله زمانی قانونی بین دو قطار را رعایت کردهاند ،ضمن پوزش
از تاخیر به وجود آمده نسبت به تامین قطار تهران -خرمشهر برای
آنها اقدام شد .همچنین برخی از مسافرین که از عزیمت با قطار به
خرمشهر انصراف دادند ،کل مبلغ بلیت آنها مستر د شد.
 -4همچنین در خصوص مسافرینی که بلیت هواپیما به مقصد
نجف اشــرف در اختیار داشته و فاصله زمانی  ۴ساعته را رعایت
نمودهاند ،در صورت مراجعه و طرح موضوع ،کل مبلغ بلیت ایشان
مسترد گردید .ضمنا مسافرینی که هنوز مبلغ فوق توسط ایشان
اخذ نشــده نیز میتوانند ضمن تماس با ســامانه صدای مسافر
(شــماره  )۵۱۴۹راهنمایی الزم در خصوص استرداد وجه بلیت
خود را دریافت نمایند.
 -5به مسافرین کلیه قطارهایی که در سانحه دچار تاخیر شدند،
برابر مقررات خسارت پرداخت شده و پذیرایی به عمل آمد.
خواهشــمند است دســتور فرمایید متن فوق براساس قانون
مطبوعات در اولین فرصت در آن روزنامه درج گردد.

مدیرعامل راهآهن از امضای هفت میلیارد دالر قرارداد تامین فاینانس برای
توسعه زیرساختهای ریلی کشور خبر داد و گفت :در چهار سال گذشته به طور
متوسط  1/5میلیارد دالر به صورت مستقیم در صنعت ریلی سرمایهگذاری شده
است .سعید محمدزاده در نشست مشترک سرمایهگذاری ایرن و آلمان در حوزه
ریلی اظهار داشت :حجم روابط اقتصادی ایران و آلمان سال گذشته میالدی به
حدود  2/9میلیارد یورو رسید .ایران و آلمان میتوانند دو شریک قابل اعتماد،
همکاری بهتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه ایران در بین کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی دومین
کشور بزرگ اقتصادی است ،تصریح کرد :جیدیپی ایران در سال  2016میالدی
رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات مسکن
گفــت :زلزلههایی مثــل زلزله کرمانشــاه،
پسلرزههــای زیــادی را به دنبــال دارد و
انتظار داریم که این پسلرزهها تا دو ســه ماه
آینده نیز در منطقه ادامه داشــته باشد .علی
بیتاللهی ،رییس بخش زلزلهشناسی مهندسی
و خطرپذیری مرکز تحقیقات با بیان این مطلب
گفت :به دنبال وقوع زلزله یکشــنبه شب در
منطقه مرزی ایران و عراق که سبب خسارات
فراوان جانی و مالی در کرمانشــاه و شهرهای
ســرپلذهاب و قصرشــیرین شــده ،جلسه
اضطراری در بخش زلزلهشناســی مهندسی
و خطرپذیری ایــن مرکز با حضور جمعی از
مدیران و کارشناسان مرتبط از دیگر بخشها
برگزار شد و بر این اساس تیمی متشکل از ۹
نفر به منطقه اعزام خواهد شد.
وی افزود :تیم کارشناسی مرکز تحقیقات
راه ،مسکن و شهرسازی مشتمل بر متخصصان
حوزههای ساختمان ،حمل و نقل و معماری با
حضور در این منطقه ،ضمن ارزیابی خسارات
وارده و بررســیهای فنــی ســاختمانها و
حوزههای حمل و نقلی ،با برگزاری جلســات
کارشناسی با مسووالن در منطقه ،دیدگاهها
و رهنمودهای فنــی و تخصصی خود را ارائه
خواهند کرد.
بیتاللهــی در خصــوص مختصــات و
ویژگیهــای زلزله رویداده در منطقه مرزی
ایــران و عــراق گفت :این زلزله در ســاعت
 ۲۱:۴۸با بزرگی  7/3ریشتر در منطقه مرزی
ایران و عــراق روی داد .نکته جالب توجه در
این خصوص ایــن بود که پیش از این زلزله،
ســاعت  ۲۱:۳۰زلزلهای با بزرگی  5/4ریشتر
و همچنین دو پیشلرزه کوچک در ســاعت
 ۲۱:۱۸به وقوع پیوســت و در نهایت پس از
نیمساعت زلزله اصلی رخ داده است.
مدیر بخش زلزلهشناســی مهندســی و
خطرپذیــری ادامــه داد :وقوع ایــن زلزله با
بزرگی  7/3در ایــن منطقه که تحت عنوان
ایالت لرزه زمینســاخت زاگرســی از آن یاد
میشود ،در چند دهه گذشته بیسابقه بوده
اســت چرا که در این منطقه همواره شــاهد
وقوع زلزلههای کوچک و متوســط بودهایم.
وی با اشاره به ثبت رکوردهای زلزله از سوی
دســتگاههای شــتابنگاری مرکز تحقیقات
راه،مسکن و شهرســازی گفت :با وقوع این
زلزله دستگاه شتابنگاری مرکز تحقیقات در
ایستگاه بجنورد در فاصله  ۱۲۰۰کیلومتر از
منطقه وقوع زلزله ،رکورد را به ثبت رســانده

بررسیهای اولیه مرکز تحقیقات راه و مسکن از زلزله غرب کشور؛

کرمانشاه تا  ۳ماه میلرزد

اســت .همچنین در منطقه وقــوع زلزله نیز
بیش از  ۲۰ایســتگاه ،رکورد را ثبت کردهاند
که این رکوردها به صورت مستمر به روزرسانی
میشود.
بیتاللهی همچنین از تهیه گزارش فوری
مقدماتی زلزله یکشــنبه شب از سوی بخش
زلزلهشناسی مهندســی و خطرپذیری مرکز
تحقیقات جهت ارائه به وزیر را هوشهرســازی
خبر داد و خاطرنشــان کــرد که این گزارش
تکمیل و ارسال خواهد شد .وی در خصوص
احتمــال بروز پسلرزههای بزرگ پس از این
زلزله یادآور شــد :مســلما زلزلههایی در این
مقیــاس ،پسلرزههای زیادی را نیز به دنبال
خواهد داشــت و انتظار داریم این پسلرزهها
تا دو سه ماه آینده نیز در منطقه ادامه داشته
باشــد .معموال با گذشت زمان و تخلیه انرژی
موجــود در زمین ،هم تعداد پسلرزهها و هم
بزرگی آنها کمتر خواهد شد.

این مقام مســوول در مرکز تحقیقات راه،
مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه برخالف
شــایعات این زلزله نمیتواند بر گســلهای
سایر شــهرها تاثیرگذار باشد،گفت :منطقه
وقوع زلزله ،یک منطقه کامال مشخص از نظر
لرزهخیزی کشــور اســت که سیستم گسلی
و زلزلههای خاص خــودش را دارد .بنابراین
اگر بخواهیم بین این زلزله با تهران و ســایر
نقاط کشــور ارتباطی برقــرار کنیم یک کار
غیرکارشناسی و غیرتخصصی است چرا که با
مناطق لرزهای کامال مجزا روبهرو هستیم.
وی با تکرار این مطلب که وقوع این زلزله
تا حد بسیار زیادی سبب تخلیه انرژی منطقه
شــده اســت ،احتمال وقوع زلزله دیگری با
همیــناندازه و مقیاس را در منطقه بســیار
پایین دانست.
رییس بخش زلزلهشناســی مهندســی و
خطرپذیــری مرکز تحقیقات راه ،مســکن و

افتخار فرج -جلسه هماهنگی شرکت برق منطقهای خوزستان با شرکت
توزیع نیروی برق اهواز برای بررسی نحوه یکسانسازی ولتاژ شبکه فشار متوسط
برق شهر اهواز با حضور مدیران عامل و معاونان فنی این شرکتها برگزار شد.
محمود دشت بزرگ ،مدیرعامل شــرکت برق منطقهای خوزستان در این
جلســه گفت :با توجه به پیک بار برق شــهر اهواز و چگالی باالی بار در واحد
ســطح و رتبه دوم آن بین سایر کالنشهرهای کشور ،لزوم تقویت شبکه برق،
بهبود شاخصهای برقرسانی و ایجاد زیرساختهای الزم طی پنج سال آینده و
یکسانسازی سطح ولتاژ شبکه فشار متوسط برق در شهر اهواز و سایر شهرهای
استان ضروری است.

تاکید فرماندار بهبهان بر رسیدگی به مشکالت
راههای اصلی و روستایی
فرماندار بهبهان در جلســه شورای
اداری که با حضور پورســان مدیرکل
راهوشهرســازی ،بهرامینیــا مدیر کل
راهداری و حملونقل جادهای اســتان
خوزستان و هیات همراه و سایر مسووالن
اجرایی شهرستان برگزار شد ،گفت :در
حوزه راهداری وحملونقل جادهای نیاز
به رسیدگی و بررسی وتوجه ویژه است .وی با تشریح شرایط شهرستان درحوزه
راهداری و حملونقل جادهای به پروژههای اولویتدار شهرستان بهبهان در حوزه
راههای اصلی و روستایی اشاره کرد و افزود :انتظار میرود با توجه به مشکالت
موجود با مســاعدت مدیر کل محترم راهوشهرسازی نسبت به انجام این مهم
اقدام الزم به عمل آید .علی مظفری در ادامه جلسه نیز به طرح جامع شهری
اشاره کرد وگفت :متاسفانه در رابطه با طرح جامع ازطرف مشاور محترم توجه
الزم صورت نگرفته و مشکالت عدیدهای را برای مردم شهرستان به وجود آورده
است که در همین جا از مدیرکل دعوت میشود جهت حضور در شهرستان و
کارگروهی جهت بررسی و اصالح تشکیل شود و توقع و انتظار است با بررسی
اصولی و صحیح مشکالت موجود را مرتفع کند.
گیالن

فرماندار تالش با مدیرعامل گاز گیالن دیدار کرد
عیســی مهدوی فرماندار تالش و چنگیز شکوری بخشدار بخش مرکزی
تالش با حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن دیدار کردند.
در این دیدار اکبر ضمن قدردانی از حضور فرماندار تالش در شرکت گاز،

شهرسازی در بخش دیگری از این گفتوگو
افزود :از حیث مســایل مربوط به ساختمان
و مراکز جمعیتی ،بــا اینکه طبق گزارشها،
آمار تلفات و خسارات لحظه به لحظه بیشتر
میشــو د اما کشور ما با یک خوششانسی در
این خصوص مواجه بوده اســت که این زلزله
در منطقــهای با تراکم جمعیتــی پایین رخ
داده و اگر مشــابه آن در اطراف کالنشهرها و
با همین مقیــاس رخ میداد تلفات ،غیرقابل
تصور بود .شــهر سرپل ذهاب و قصر شیرین
دو قطب اصلی جمعیتی در این منطقه هستند
که با خسارات بیشتری روبهرو بودهاند .منطقه
وقوع زلزله کوهســتانی اســت که در اثر این
زلزله دسترســی جادهای مسدود شده و در
بخشهایی انسداد مسیر داشتهایم .در خصوص
تخریب در آبادیهای پراکنده منطقه در حال
حاضر اطالعات دقیقی در دست نیست و باید
منتظر اطالعات جدیدتر بود.

 شــریانهای اصلی غرب کشور باز
است
از سوی دیگر وزیر راهوشهرسازی گفت :تا چند
روز دیگر بنیاد مسکن برای بازسازی خانههای
آسیبدیده در زلزله کرمانشاه وارد عمل میشوند.
عباس آخوندی درباره زلزله  7/3ریشتری غرب
کشور اظهار کرد :زلزله بسیار شدیدی در منطقه
غرب کشــور روی داد که آخرین وضعیت را با
مدیرکل و مسووالن حاضر در کرمانشاه کنترل
کردم .خوشــبختانه تا این لحظه ،بخش اعظم
راهها بازگشایی شده و امکان امدادرسانی و تردد
فراهم است که در این بخش با مشکل بنیادین
مواجه نیستیم.
وی افزود :البته ممکن است در برخی راههای
روستایی هنوز مشــکالتی وجود داشته باشد،
ولی تمام راههای اصلی و شــهری باز اســت و
امدادرسانی انجام میشود .وزیر راهوشهرسازی
ضمن ابراز تسلیت به مردم ایران و خانوادههای
جانباختگان گفت :بالفاصله پس از زلزله نهادهای
امدادی فعالیتهای مربوطه را آغاز کردند و چند
روز پس از این اقدامات ،بنیاد مسکن سریعا برای
بازسازی خانههای ویران شده فعالیتهای خود را
انجام خواهد داد که در چند روز اولیه باید منتظر
امدادرسانی باشیم .آخوندی درباره خسارت وارد
شده به مسکن و راههای مناطق زلزلهزده بیان
کرد :اکنون بســیار زود است که در این زمینه
رقمی اعالم کنیم و باید پس از فعالیت نیروهای
امدادی آمارگیری دقیقی انجام دهیم تا بتوانیم
میزان دقیقی از خسارت را بیان کنیم.
  10پرواز فوقالعاده به مناطق زلزلهزده
ســازمان هواپیمایی کشوری نیز از افزایش
پروازهــای فوقالعاده بــه فرودگاههای مناطق
زلزلهزده به  ۱۰پــرواز خبر داد .روابط عمومی
سازمان هواپیمایی کشــوری در اطالعیهای از
افزایــش پروازهای فوقالعــاده به فرودگاههای
مناطق زلزلهزده به  10پرواز خبر داد .شــرکت
هواپیمایی پویا یک فروند هواپیمای ایلوشین با
ظرفیت  70تخت و  30مسافر همراه ،یک فروند
هواپیمای آنتونف با ظرفیت 24تخت و 30مسافر
همراه ،یک فروند هواپیمای چلنجر و سه فروند
بالگرد را به مناطق زلزلهزده اعزام و از همان دقایق
نخستین عملیات انتقال مصدومان و مجروحان
این حادثه را آغاز کردند .از آنجا که روزانه هشت
پرواز برنامهای به فرودگاههای کرمانشاه و ایالم
انجام میشــود ،سازمان هواپیمایی کشوری به
منظور تســهیل در امر امدادرسانی به مناطق
مذکــور ،پروازهای فوقالعــاده به فرودگاههای
مناطق زلزلهزده را به  10پرواز افزایش داد.

گزارش نمایندگان جهان صنعت از سراسر کشور

خوزستان

یکسانسازی ولتاژ شبکه فشار متوسط برق اهواز

محورها ،توســعه خطوط حومهای است .در حمل بار افزایش سهم راهآهن در
تزانزیت کاالست که در این زمینه ترانزیت بین خلیج فارس و شمال اروپا به
عنوان اولویت مهم در دستور کار قرار دارد .وی تاکید کرد :افزایش خطوط برقی
با هدف مدیریت مصرف انرژی ،احداث خطوط پرسرعت ،نوسازی و بازسازی
ناوگان ،توسعه ایستگاههای مسافری ،افزایش مشارکت بخش خصوصی در تامین
منابع مالی ،ایجاد تحول ساختاری در سازمان راهآهن ،توسعه و ایجاد بنادر خشک،
اتصال به مراکز تجاری و معدنی از جمله این برنامههاست.
وی همچنین با بیان اینکه راهآهن برنامه طرح تحول ساختار خودش را با
همکاری مشاور خارجی مطالعه کرده است ،گفت :امیدواریم در دو سال آینده
این اقدامات باعث تحول چشمگیری در حمل و نقل ریلی کشور شود .معاون وزیر
ی اظهار کرد :با
راهوشهرسازی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در حوزه ریل 
توجه به پتانسیلهای عمیق ایران و آلمان راه طوالنی را در پیش داریم.

بازتاب

غرفه شهر فرودگاهی امامخمینی(ره) ،غرفه برتر

قرارداد  ۷میلیارد دالری
تامین فاینانس پروژههای ریلی امضا شد

بود که با  80میلیون نفر بیشترین جمعیت منطقه را دارد .وی با یادآوری اینکه
اقتصاد ایران  6/4درصد در سال گذشته میالدی جهش داشته است به برنامهها
و سیاستهای کالن ایران برای توسعه حملونقل ریلی اشاره و اظهار کرد :در
چهار ســال گذشته به طور متوســط  1/5میلیارد دالر به صورت مستقیم در
صنعت ریلی سرمایهگذاری شده .عالوه بر این هماکنون راهآهن هفت میلیارد
دالر فاینانس برای توســعه زیرساختهای ریلی امضا کرده که بخشی از این
پروژهها آغاز شده است.
معاون وزیر راهوشهرســازی گفت :در برنامه ششــم توسعه اولویت توسعه
حملونقل ریلی است که در این راستا قرار شده مجموعه برنامهریزی ،اقدامات،
توسعه زیرساخت ،تامین ناوگان و اصالح ساختار راهآهن به نحوی انجام شود
تا در حمل بار از  12درصد کنونی به  30درصد و در حوزه مسافر از  10به دو
برابری برسیم.محمدزاده ادامه داد :برای توسعه حملونقل مسافر یکی از مهمترین

شماره 3779

از تالشهای وی درجهت مدیریت وصول مطالبات شهرستان تالش قدردانی
کرد .فرماندار تالش نیز در این دیدار صمیمی انتصاب اکبر به سمت مدیرعامل
شرکت گاز استان را تبریک گفت و در ادامه درخصوص روند اجرای پروژههای
شهرستان تالش گفتوگو کردند.
همچنین در این دیدار ،شکوری بخشدار بخش مرکزی تالش درخصوص
مسایل و موضوعات بخش تالش مطالبی را عنوان کرد.

رییس مرکز سامانه ارتباطات مردمی آبفای گیالن:

فروش انشعاب آب و فاضالب به صورت
غیرحضوری انجام میشود
با توجه بــه راهاندازی مركز
ارائه خدمات غیرحضوری شركت
آب و فاضالب شــهری گیالن و
بهرهبرداری آزمایشی آن ،رییس
این مرکز از فروش انشعاب آب و
فاضالب برای متقاضیان ســطح
استان به صورت غیرحضوری خبر
داد .حمیدرضا ناطقی ،رییس مرکز ســامانه ارتباطات مردمی آبفای گیالن
با اعالم این خبر افزود :در پی آموزش نرمافزار جدید ســیمافا (مشترکین)
برای روســای ادارات مشترکین ،مسووالن پذیرش و ارزیابهای مشترکین
 16منطقه این شرکت مقرر شد تمامی فروش انشعابات آب و فاضالب برای
متقاضیان ســطح استان از تاریخ  96/8/20غیرحضوری و از طریق تماس با
 122یا  1522صورت پذیرد.
وی همچنین اظهار داشــت :در پایان دوره آموزشــی ،این افراد از مركز
ارتباطات مردمی  ١٢٢شركت بازدید و از نحوه دریافت تماسهای مردمی،
ثبت و انتقال آنها مطلع شدند.

بازدید مسووالن از بهسازی راه ماسوله به ماجوالن
علی خاوری مدیرکل را هوشهرسازی
در جریان بازدید از پروژه بهســازی راه
ماسوله گفت :پروژه بهسازی و آسفالت
راه ماسوله به ماجوالن (به سمت استان
اردبیل) بــه طــول  16/5کیلومتر در
محــدوده اســتان گیالن اســت که از
این مقدار بهســازی و آســفالت حدود
ســه کیلومتر به اتمام رسیده و  13/5کیلومتر آن در دست اقدام است .وی
خاطرنشــان کرد :با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص جوی ،در

فاز اول بهســازی و آســفالت سه کیلومتر از این مسیر به اتمام رسیده و در
فاز دوم به طول  10/5کیلومتر در حال اتمام الیه روســازی و شــروع الیه
آســفالتی و در فاز سوم به طول سه کیلومتر در حال اتمام عملیات تثبیت
با سیمان است و عملیات آسفالت آن در صورت مساعد بودن شرایط جوی
به زودی آغاز خواهد شد.
خاوری در پایان با بیان اینکه این پروژه  75درصد پیشرفت فیزیکی دارد،
افزود :اعتبار مورد نیاز برای اتمام این پروژه حدود  90میلیارد ریال است که
امیدواریم بتوانیم با محقق شدن این امر و با احداث این محور ،شهر تاریخی
ماسوله را به استان اردبیل متصل کنیم .
مرکزی

برگزاری همایش ذیحسابان و مدیران مالی
شرکت شهرکهای صنعتی
همایش تخصصی ذیحسابان و مدیران مالی شرکت شهرکهای صنعتی
سراسر کشور به میزبانی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی و با حضور
فرجی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران برگزار شد.
فرجی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران گفت :این همایش با هدف بررســی مسایل و مشکالت جاری
مالی و ذیحسابی شرکهای صنعتی کشور و ارائه راهکار و نقطه نظر برای
بهتر شدن انجام امور این بخش و تبادل اندیشه مدیران مالی و ذیحسابان
برگزار شده است.
وی افزود :هماینک نسل جدید مسووالن این بخش در شرکتهای صنعتی
مســتقر هستند که باید با دقت و نظارت مداوم در پیشبرد اهداف مجموعه
تالش جدی کنند.

احداث خط تولید خودرو در ساوه
معاون اســتاندار مرکزی و فرماندار شهرستان ســاوه گفت :خط تولید
خودروی سواری شاسیبلند (اس.یو.وی) در این شهرستان در حال اجراست
و با راهاندازی آن سه هزار فرصت شغلی ایجاد میشود.
محمد بهاروند افزود :این طرح با مشــارکت طرفهای خارجی با حجم
ســرمایهگذاری اولیه  120میلیون یورو ایجاد میشــود و بر اساس برنامه
زمانبندی از فروردینماه سال آینده اقدامات اجرایی آن نظیر تجهیز کارگاه
در شهر صنعتی کاوه کلید میخورد.
وی اظهار کرد :تولید این خودروی شاسیبلند که یکی از برندهای اروپایی
است از اوایل سال  1398در ساوه هدفگذاری شده است و قرار است حجم
سرمایهگذاری در سالهای بعد افزایش یابد.

رییس شرکت مخابرات شهرستان ساوه خبرداد:

واگذاری اینترنت پرسرعت در شهرک صنعتی کاوه
رییسشرکتمخابراتشهرستانساوهدرمورداستقراراینترنتوشبکهفیبرنوری
در مناطق صنعتی شهر ساوه از جمله شهر صنعتی کاوه ،اظهار کرد :شهر صنعتی از
لحاظ خدماتی مانند ویس و اینترنت همردیف با تهران است و در حال حاضر امکان
واگذاری اینترنت تا سرعت 40مگابایت را از طریق سیستمهای وی.دی.اس.ال وجود
دارد و هیچ مشکلی در استفاده از دیتا و خطوط اینترنت برای شرکتها وجود ندارد.
مجیدی گفت :همچنین از سال  1392برای ایجاد تکنولوژی فیبر نوری که دارای
پهنای باند نامحدود ،به طور مداوم با شهر صنعتی کاوه جلسات و مذاکراتی انجام
شده و برای اجرای این طرح ،حدود  70میلیارد ریال اعتبار نیاز است .وی ادامه داد:
شرکت مخابرات برای تامین این هزینهها پیشنهاد اجرای مشارکتی طرح را داد که
هیات مدیره شهر صنعتی راجع به این امربه اتفاق نظری نرسید.
آذربایجان غربی

مدرسه روستای دوستاالن ارومیه افتتاح شد
در مراسمی با حضور بکشلوی افشار معاون مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس
استان و آخوندیان مدیرعامل مجمع خیرین مدرسهساز استان ،مدرسه روستای
دوستاالن در منطقه سیلوانا افتتاح شد .این مدرسه با صرف هزینه 700میلیون ریال
و اهدای کلیه تجهیزات از طرف اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان
مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

پیامتسلیتشهردارارومیهدرپیحوادثغربکشور
شــهردار ارومیــه با صــدور پیامی
جانباختن تعــدادی از هموطنان را در
زلزله غرب کشور تسلیت گفت و آمادگی
شــهرداری ارومیه را برای کمکرسانی
بــه زلزلهزدگان اعالم کــرد .به گزارش
ارتباطات و بینالملل شهردار ی ارومیه
در این پیام آمده است؛
بسمهتعالی
خبر دردناک وقوع زلزله شدید در غرب کشور به ویژه در شهرهای استان کرمانشاه
که باعث جان باختن و مصدومیت جمعی از هموطنان عزیزمان شد ،موجب تاسف و
تاثرشد.اینجانبضمنابرازهمدردیوتسلیتبهملتایرانوخانوادههایجانباختگان
این حادثه و آرزوی غفران الهی برای درگذشتگان و شفای عاجل برای مصدومان،
آمادگی کامل شهرداری ارومیه برای هر نوع کمکرسانی به مردم شریف آن منطقه
در کنار نیروهای امدادی ،نظامی و انتظامی را اعالم میکنم.

