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منــی  مو یــم  مر - ن صفها ا
،خبرنگارتوســعه ایرانــی- ذوب آهن 
اصفهان به عنوان یکی از شــرکت های 
تابعه صدرتامین از زمان مدیریت منصور 
یزدی زاده طی ۳ سال گذشته پس از چند 
فراز و فرود به تثبیت سوددهی رسید و این 
کار باعث شد در سال ۹۹ این شرکت از 
زمان راه اندازی از زیان انباشته خارج شود.

 سود این شرکت طی سال گذشته به 
میزان ۱۵ هزار و ۸۱۹ میلیارد ریال رسید 
که دالیل افزایش میزان درآمد و ســود 
شرکت ناشی از تمرکز بر تولید و فروش 
محصوالت صنعتی و محصوالت با ارزش 

افزوده باالتر، تمرکز شرکت بر صادرات به 
دلیل ارزش افزوده باالتر، افزایش تورم و 
افزایش سطحی عمومی قیمت ها است. 
همچنین در سال ۹۹ ذوب آهن، شاهد 
رشد ۲۴۵ درصدی سودآوری شرکت 
های تابعه داخلی نســبت به سال ۹۸ 

بوده است.
در واقــع ذوب آهن طــی یک دهه 
گذشته برای نخستین بار در سال ۹۹ از 
زیان انباشته خارج شد تا بتواند سود را 
بین سهامداران توزیع کند و شرایط برای 
پیوستن از فرابورس به بورس مهیا شد 

که این امر در سال ۱۴۰۰ عملیاتی شد.

موفقیت ذوب آهن اصفهان در سود 
آوری ادامه یافت و در ســال جاری نیز 
این شرکت موفق شد رکورد سود آوری 
خود را تنها در ۶ ماهه اول ســال ۱۴۰۰ 
ارتقاء دهد و با افزایش ۱۹۵ درصدی به 
سود بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برسد 
و حاشیه سود این شرکت برای اولین بار 

از ۱۲ درصد عبور کرد.
عمده سود آوری ذوب آهن اصفهان 
حاصل بهبود فرآیند، تولید محصوالت 
بــا ارزش افزوده باالتر و رشــد صادرات 
بوده است و تنها حدود ۳۰ درصد از این 
افزایش ســود حاصل تــورم و افزایش 

قیمت ارز است.
تولید انبوه ریل مطابق اســتاندارد 
جهانی که در ۶ محور خــط آهن ایران 
استفاده شد و در حال نصب است ، تولید 
ریل زبانه سوزن و ریل مترو تهران، تمرکز 
بر تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر 
همچون ورق سازه های فوالدی، آرک 
معدن، تیرآهــن بال پهــن و ... ، صرفه 
جویی در مصرف آب و انجام پروژه های 
مختلف برای استفاده از پساب به جاب 
برداشت آب از رودخانه، توسعه صادرات 
و دستیابی به مدال افتخار ملی صادرات و 
... از جمله دستاوردهای این شرکت طی ۳ 

سال اخیر است.
عملکرد ذوب آهن اصفهان در ۹ ماهه 
گذشته نیز نشــان از افزایش تولید در 
اغلب بخش هــای تولیدی و همچنین 
افزایش فروش این شرکت دارد. تالشگران 
این مجتمع عظیــم صنعتی علی رغم 
مشکالت ناشــی از کمبود مواد اولیه و 
بحران آب تا پایان آذرماه امســال موفق 
به تولید ۲ میلیون و ۵۴ هزار و ۷۰۰ تن 
چدن مذاب شــدند که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۱۳ درصد رشد را نشان 

می دهد.
منصور یــزدی زاده، مدیر عامل این 
شــرکت ضمن بیان مطلب فوق گفت: 
امسال این شرکت با سه کوره بلند فعالیت 
می کند و اگر مشکالت کمبود مواد اولیه 
و آب وجود نداشت، قطعاً تولید بیشتری 
حاصل می شد. با این وجود امیدواریم تا 
پایان سال به تولید حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تن برسیم که در تاریخ این شرکت بی 

سابقه است.
وی افزود: با توجــه به افزایش تولید 
چدن و محدودیت بخش فوالدسازی ، 
تولید شمش چدن به ۵ برابر سال گذشته 
رسید که بخش عمده آن در ۹ ماهه اول 

سال جاری صادر شد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار 
داشــت: این مجتمع عظیم صنعتی در 
۹ ماهــه ابتدای امســال در تولید کک 
خشــک ۳ درصد، در تولید آگلومره ۴ 
درصد، در تولید فوالد خــام ۵ درصد و 
در تولید شــمش آماده ۳ درصد نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته افزایش 

داشته است.

یزدی زاده به برنامه ریزی این شرکت 
جهت افزایش تولید و فروش محصوالت 
با ارزش اقتصادی بیشتر اشــاره کرد و 
گفت : در این راســتا در ۹ ماهه اول سال 
جاری تولید کالف در ذوب آهن اصفهان 
حدود ۱۰ برابر سال گذشته بود و به ۱۲۶ 
هزار و ۸۸۷ تن رســید در حالیکه تولید 
میلگرد تنها یک درصد رشد داشت و در 
تولید تیرآهن ، شــمش کاالیی و سایر 

محصوالت رشدی نداشتیم.
وی افزود : برنامه ریــزی ذوب آهن 
جهت افزایش تولید و فروش محصوالت 
با ارزش اقتصادی بیشتر موجب شد این 
شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۰ از 
فروش محصوالت خود ۲۵ هزار و ۴۰۵ 
میلیارد تومان درآمد کسب نماید که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۲ درصد 

افزایش داشته است.

 جهش تولید و فروش ذوب آهن اصفهان 
در ۹ ماهه اول سال جاری

عمده سود آوری ذوب 
آهن اصفهان حاصل 
بهبود فرآیند، تولید 
محصوالت با ارزش 
افزوده باالتر و رشد 

صادرات بوده است و تنها 
حدود ۳۰ درصد از این 

افزایش سود حاصل تورم 
و افزایش قیمت ارز است.

ساری-خبرنگارتوسعه ایرانی -معاون منابع انسانی و تحقیقات آب و فاضالب مازندران گفت: در دوره درمانی سال ۱۴۰۱-
۱۴۰۰ در مجموع ۲۵۶۸ نفر شامل همکاران رسمی-قراردادی و اعضای خانواده آنان، تحت پوشش کامل خدمات درمانی نزد 

شرکت بیمه گر طرف قرارداد،  قرار گرفتند.
 احمدی آزاد با اعالم خبر باال تصریح کرد: صورت حساب هزینه های درمانی از سوی شرکت بیمه از طریق پیامک به همکاران 

اعالم می شود، همچنین آپ شرکت بیمه گر نیز در دسترس پرسنل شرکت قرار دارد.
وی، با بیان اینکه ۵۳۶ نفر از بازنشستگان شرکت به همراه اعضای خانواده نیز تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار دارند، 
اظهار داشت: امکان بیمه منازل مسکونی همکاران در مقابل خطرات آتش سوزی ، سیل ، طوفان ، زلزله و بیمه شخص ثالث و بدنه 
خودروهای شخصی در قالب قرارداد بیمه ایی نزد شرکت بیمه طرف قرارداد وجود دارد که ۵۹ نفر از پرسنل شرکت متقاضی 

بهره مندی از این امکانات بوده اند.
احمدی آزاد ادامه داد: ۸۲۳ نیروی شاغل که تحت پوشش شرکتهای طرف قرارداد تامین نیرو قرار دارند نیز تحت پوشش 

بیمه تکمیلی درمانی قرار گرفتند.

سنندج- خبرنگارتوســعه ایرانی - مدیرعامل شرکت توزیع برق کردســتان گفت: طبق آمار ارائه شده، کنتور 
برق ۱۵۸ هزار مشترک استان که در یک ســال اخیر )اول مهر ۱۳۹۹ تا ۳۱ شهریور۱۴۰۰( الگوی مصرف را رعایت 

نکرده اند، تا شهریور سال آینده تعویض و هوشمند خواهد شد.
هیوا لهونیان  با اشاره به اینکه مصرف برق این مشترکان بیش از الگوی مصرف تعیین شده )۲۸۰۰کیلووات ساعت( 

است، اظهار داشت: کنتور هوشمند تمام این مشترکان تا تابستان سال آینده هوشمند می شود.
وی با بیان اینکه مصرف باالی این مشترکان اجحاف در حق سایر مشترکان خانگی و تجاری است، افزود: بر اساس 
اطالعات بدست آمده نسل جدید کنتورهای هوشمند امکان ارسال اطالعات در بازه زمانی ۱۵ دقیقه یکبار را داشته و 
در شرایطی که میزان مصرف مشترکان از الگوی پرمصرفی فراتر رود برق آنها بطور خودکار از کنتور قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق کردستان با بیان اینکه این کار به نفع واحدهای تولیدی و بخش کشاورزی نیز خواهد 
بود، یادآور شد: هوشمندسازی کنتورها با هدف اســتفاده از فناوری روز، افزایش بهره وری، کاهش تلفات و مباحث 
زیست محیطی است و اجرای طرح نصب کنتورهای هوشــمند بر اساس برنامه مدون موجب رفاه حال مشترکان و 

ارائه خدمات غیرحضوری است.-

کنتور برق ۱۵۸ هزار مشترک پرمصرف کردستانی هوشمند می شود بیش از ۲۵۰۰ نفر در آبفای مازندران تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند

اراک-غالمی،خبرنگارتوسعه ایرانی--
نایب رئیس شورای اسالمی شهر اراک گفت: 
عمده اقدامات شورای ششــم در چهار ماه 
نخست فعالیت، نظارت بر اجرای برنامه های 
شهری، تحقق بودجه همچنین انجام اقدامات 
الزم بــرای تصویب بودجه ســال جدید در 

حوزه های مختلف است.
علی جعفر محصولی افزود: وظیفه ذاتی 
شورا نظارت بر شهر است که بر اساس برنامه 
و بودجه تعریف شده انجام می شود، عالوه بر 
آن تصویب قوانین داخلی شهر نیز بر عهده 

شورای شهر است.
وی افزود: عمده اقدامات شورای اسالمی 
شهر اراک در چهار ماه نخست فعالیت، شامل 

نظارت بر اجرای برنامه های شهری و تحقق بودجه همچنین 
انجام اقدامــات الزم برای تصویب بودجه ســال جدید در 

حوزه های مختلف فرهنگی، امنیتی و.. است.
نایب رئیس شــورای اسالمی شــهر اراک تصریح کرد: 
تمامی حوزه های شهری برای شــورای شهر حائز اهمیت 
است، اما شورای ششم اراک تمرکز خود را بر محله محوری 
معطوف کرده تا از این طریق طرح ها و پروژه های فرهنگی را 
همپای پروژه های عمرانی شهر پیش ببرد و در حال حاضر در 
مرحله نیازسنجی محالت و انجام مطالعات برای تحقق این 

امر می باشیم.
وی با بیان اینکه شهر اراک از ۵۲ محله تشکیل شده و در 

نظر داریم بودجه سال جدید شهر بر همین اساس تعریف 
شــود، ادامه داد: با این کار شــهرداری های مناطق تقویت 
شده و در نتیجه کیفیت ارائه خدمات به شهروندان افزایش 

خواهد یافت.
محصولی با تاکید بر اینکه پروژه های نیمه تمام شهری نیز 
در اولویت شورای اسالمی شهر اراک قرار گرفته، خاطرنشان 
کرد: پروژه های میدان مقاومت، میدان امام خمینی )ره( و 
ساخت دو منطقه شهرداری به زودی به اتمام برسد تا بتوان 
اجرای آن دسته از پروژه ها شامل احداث زیرگذر و روگذرها 
در شهر که پیش از این در برنامه شهری پیش بینی شده را 

نیز آغاز کرد.

شیراز-چراغی،خبرنگارتوسعه ایرانی-حجت االسالم 
والمسلمین سید عباس موسوی در حاشیه بازدید از بزرگ 
ترین کارخانــه تولید ایمپلنت های ارتوپدی در کشــور و 
خاورمیانه بیان کرد: شــرکت موقوفه دانش سالمت کوثر 
فارس اولین شــرکت دانش بنیان در کشور می باشد که از 

محل موقوفات سرمایه گذاری و شروع بکار کرده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه افتتاحیه رسمی این شرکت 
با حضور مسئوالن کشــوری و استانی می باشد، گفت: این 
شرکت در جهت بهره وری و سرمایه گذاری از محل موقوفات 
و  همچنین در جهت تولید و اشتغال و حمایت از شرکت های 

دانش بنیان و صنایع داخلی راه اندازی شده است.
او اظهار داشــت: یکی از راه های برون رفت از مشکالت 
اقتصادی و خروج از تحریم ها با دریافت کمک از شــرکت 
های موقوفه همچون وقف و امور خیریه و سایر امور، چنین 

مراکزی را جهت خدمات بیشتر به کشور ایجاد کرد.
حجت االسالم والمسلمین موسوی ادامه داد: موقوفه 
دانش ســالمت کوثر فارس نقطه عطفی در حوزه سرمایه 
گذاری و بهره وری اقتصادی موقوفات است که با راه اندازی 
این شرکت هم مردم از منابع وقف استفاده می کنند و هم 

سودآوری آن برای شرکت و موقوفات خوب است.
مدیر عامل موقوفه دانش ســالمت کوثر فارس اظهار 
داشت: برای اولین بار در کشور پیچ های جذبی فکی توسط 
این مجموعه تولید می شود. حمیدرضا محمدی  در نشست 
خبری خود با خبرنگاران در حاشیه بازدید از اولین کارخانه 
تولید کننده ایمپلنت های ارتوپدی در کشور و خاورمیانه بیان 

کرد:  این مجموعه برای اولین بار در خاورمیانه ظرف مدت 
۷ ماه راه اندازی شده است و برای اولین بار در آن مجموعه 

آموزشی تشریح جنازه انجام می شود.
وی اظهار کرد: این مجموعه جزء بزرگترین کارخانه های 
تولید ایمپلنت های ارتوپدی است و کاالهایی که تولید می 
کند برای اولین بار در ایران تولید شده است و یکی از کارهای 
اساسی که تنها در پنج کشور تولید می شد، برای اولین بار 
در کشور پیچ های جذبی فکی توسط این مجموعه تولید 
می شود. محمدی با اشاره به اینکه ۸۵ نفر در این مجموعه 
هم اکنون حضور دارند و تا راه اندازی شــرکت، ۱۵۰ نفر را 
استخدام خواهیم کرد، اضافه کرد: موضوع آموزش و کنترل 
کیفیت جز قوانین و اهداف این شرکت است و نیازمندی و 
اشتغال را در نظر گرفته ایم و به صورت غیر مستقیم ۶۸۰ نفر 
مشغول به کار هستند و تولیدات این مرکز در بیمارستان 
های شهید چمران، نمازی شیراز و امام خمینی )ره( تهران 
استفاده می شود و تا امروز یکصد هزار قطعه در این موسسه 

تولید شده است.

برای اولین بار در کشورصورت گرفت؛

تولید پیچ های جذبی فک در شیراز 
نایب رئیس شورای اسالمی شهر اراک:

تمرکز شورای شهر اراک بر محله محوری است

خبرخبر

 ویژه برنامه صدوهفتادمین 
سالگرد شهادت امیرکبیر 
در اراک برگزار می شود

اراک-غالمی،خبرنگارتوسعه ایرانی--مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
مرکزی از برگزاری مراسم صدوهفتادمین سالگرد 
شــهادت امیرکبیر با حضور مســئوالن استان و 

استاندار مرکزی خبر داد.
مصطفی مرزبان اظهار داشــت: ویــژه برنامه 
صدوهفتادمین ســالگرد شــهادت امیرکبیر به 
اهتمام هیئت امناء خانه امیرکبیر، شورای روستای 
هزاوه و بــا همــکاری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی، اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، استانداری مرکزی و شهرداری اراک 
ساعت ۱۴:۳۰ دوشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ در محل 
فرهنگسرای آئینه اراک برگزار خواهد شد. مدیر کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
مرکزی با اشاره به حضور یکی از نوادگان امیرکبیر در 
این برنامه افزود: این مراسم شامل برنامه های متنوع 
از جمله رونمایی از کتاب »هزاوه خاستگاه امیران«،  
اجرای ورزش باســتانی، اجرای موسیقی سنتی و 

سخنرانی استاندار مرکزی برگزار خواهد شد.
مرزبان افزود: میرزامحمــد تقی خان فراهانی 
مشهور به امیرکبیر، یکی از صدراعظم های دربار 
ناصری است که با وجود اندک زمان صدارتش که 
به چهار سال هم نمی رسد توانست تحولی عظیم 
در ایران ایجاد کند و ثروت و عزت کشور را که به کام 
استعمار و استکبار جهانی رفته بود نجات داد. مرد 
تمام قامت تاریخ ایران در ۳۹ ماه صدرات درخشانش 
منشاء خدمات زیادی در کشور شد و بر همین اساس 

نام و آوازه او تاکنون به گوش و چشم می رسد.
     

   بهره برداری
  از ۱3پروژه آموزشی گیالن

 در دهه مبارک فجر
رشت-خبرنگارتوسعه ایرانی

مدیرکل نوسازی مدارس گیالن از بهره برداری 
از ۱۳پروژه آموزشی در دهه مبارک فجر خبر داد

 مهندس علی دقیق مدیرکل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس گیالن در جلسه شورای آموزش و 
پرورش استان که با حضور اسداهلل عباسی استاندار 
گیالن برگزار شد از افتتاح و بهره برداری۱۳ پروژه در 
استان خبرداد.وی تصریح نمود: اداره کل نوسازی 
مدارس گیالن با افتخار در دهه فجر۱۴۰۰ تعداد ۱۳ 
پروژه آموزشی با اعتباری به میزان ۳۳ میلیارد تومان 
در سراسر استان افتتاح و تقدیم آینده سازان ایران 
عزیز خواهد نمود.مدیرکل نوسازی مدارس گیالن 
در ادامه سخنان خود با اشاره به سرمایه های راکد و 
بالاستفاده در آموزش و پرورش، ساماندهی بخشی 
از امالک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی مازاد 
را بسیار ضروری خواند.وی با پرداختن به اهمیت 
ساماندهی فضاهای مازاد آموزشی استان، تاکید 
نمود: فروش فضاهای مازاد و بال استفاده آموزشی 
در راستای تبدیل به احسن نمودن آنها، می تواند به 
رفع کمبودها و تنگناهای فضاهای آموزشی استان 

کمک شایانی کند.
    

  واحدهای کنترل کیفیت
 در گلخانه های کردستان ایجاد 

می شود
سنندج-خبرنگارتوسعه ایرانی-

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: 
براساس دســتورالعمل ابالغی باید در گلخانه های 

استان واحدهای کنترل کیفیت ایجاد شود.
محمد فرید سپری در بیســت و دومین جلسه 
قرارگاه امنیت غذایی استان که با دستورکار توسعه 
گلخانه ها برگزار شــد، اظهار داشت: در حال حاضر 
۸۰ واحد گلخانه با مساحت ۳۳ هکتار در استان وجود 
دارد. وی میزان تولید در واحدهای گلخانه استان را 
بیش از پنج هزارتن در سال خواند و افزود: عالوه بر این 
در سال یک میلیون و ۳۰۰ هزار گل شاخه بریده هم در 
استان تولید می شود. رییس سازمان جهاد کشاورزی 
کردستان با اشاره به اینکه  برنامه ابالغی استان برای 
سال ۱۴۰۰ احداث هشت هکتار گلخانه است، افزود: 
غیر از تالش در راســتای تحقق این میزان سطح در 
نظرگرفته شده برای استان، بر اساس دستورالعمل 
ابالغ شده در گلخانه ها باید واحدهای کنترل کیفیت 
ایجاد شود. سپری بر توسعه واحدهای گلخانه در استان 
تاکید کرد و گفت: وجود واحدهای کنترل کیفیت در 
گلخانه ها موجب تولید باکیفیت محصوالت گلخانه ای 
و در نتیجه مهیا شدن شرایط برای صادرات آنها خواهد 
شد لذا این مهم باید در دســتور کار بخش باغبانی 
سازمان قرار گیرد. وی یادآور شد: شرکت شهرک های 
کشاورزی استان در زمینه ایجاد زیرساخت های الزم 
برای ایجاد و توسعه مجتمع های گلخانه ای، فعالیت ها 
و کارهای مطلوبی را انجام داده است و سرمایه گذاران 

می توانند از این فرصت نهایت استفاده را کنند.

استانها


