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 محتوای پیام های مدیریت مصرف
 بسیار مهم است

گیالن_فرحی؛ برنامه ها و پیام های 
استفاده بهینه از نعمات خدادادی برای 
اثربخ��ش بودن بای��د از ویژگی های 

خاصی برخوردار باشد.
بهمن داراب زاده مدیر عامل ش��رکت 
برق منطقه ای گیالن گفت:فرهنگ 
اس��تفاده بهینه از انرژی برق و س��ایر امکانات و مواهب الهی 
بس��یار مهم اس��ت و باید با اس��تفاده از برنامه های مدیریت 
مص��رف، ای��ن فرهنگ را نهادینه کنی��م.وی افزود: در نهادینه 
کردن استفاده بهینه از تمامی داشته ها، آنچه که بیش از همه 
ض��رورت دارد محت��وای پیام ها و برنامه های مدیریت مصرف 
اس��ت.داراب زاده تصریح کرد: محتوای برنامه ها و پیام های 
مدیریت مصرف، باید س��اده، آس��ان، اثرگذار، منظم، منسجم، 
مس��تمر و بر اس��اس اقش��ار مختلف جامعه تهیه شود تا نتیجه 
الزم را به همراه داش��ته باش��د.مدیر عامل ش��رکت برق منطقه 
ای گیالن گفت: برنامه های مدیریت مصرف نباید محدود به 
موضوع، زمان و اقشار خاصی باشد و باید به صورت مستمر و 

فراسازمانی، اجرا و پیاده سازی شود.

 مناسب سازی اتوبوس های 
شهری برای معلولین

سرپرس��ت س��ازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری 
زنجان با اش��اره به اینکه در حال حاضر ۱۰ خط ویژه در ش��هر 
زنجان وجود دارد و یک اتوبوس ویژه معلولین مناس��ب س��ازی 
ش��ده اس��ت، گفت: شماره گذاری ۳ دستگاه اتوبوس دیگر نیز 

در حال انجام است.
شامی – تجارت؛ به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
ش��هرداری زنجان، داود نوری با اش��اره به اینکه از مهم ترین 
برنامه های شهرداری در راستای حضور فعال معلولین در سطح 
ش��هر، بحث مناسب سازی در بخش های مختلف است، گفت: 
در همین راس��تا و با هدف رفاه حال و همچنین ارتقاء حضور 
معلولین در سطح شهر اقدام الزم در جهت استفاده این قشر از 

ناوگان حمل و نقل عمومی فراهم شده است.
سرپرس��ت س��ازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری 
زنجان عنوان کرد: ش��هرداري وضعیت فیزیکي اتوبوس هاي 
موجود که قابل اس��تفاده براي جانبازان و معلولین نمی باش��د را 
دغدغ��ه خ��ود میداند و به همین منظ��ور اقدام به تغییر و بهینه 
کردن اتوبوس هاي موجود کرده و مطابق با نوع نیاز و استفاده 
عزی��زان تع��دادي اتوبوس تأمین و تجهی��زات موردنیاز براي 

استفاده این طیف از جامعه را آماده نموده است.
وی از اختصاص اتوبوس های ویژه تردد معلولین در سطح شهر 
خبر داد و افزود: در حال حاضر ۱۰ خط ویژه در شهر زنجان وجود 

دارد و یک اتوبوس ویژه معلولین مناسب سازی شده است.
نوری با اشاره به اینکه شماره گذاری سه دستگاه اتوبوس دیگر 
ویژه معلولین در دست اقدام است، اضافه کرد: این اتوبوس ها 

دارای رمپ و فضایی برای ایستادن معلولین است.

ادارات و بخش کشاورزی ایالم به کنتورهای 
هوشمند برق مجهز شده اند

مدیرعامل ش��رکت توزیع برق ایالم گفت: ۱۰۰ درصد ادارات 
اجرایی و بخش کش��اورزی اس��تان به کنتورهای هوشمند برق 
تجهیز شده اند.  ولی اهلل ناصری اظهار داشت: هوشمندسازی 
کنتورها یک برنامه اولویت دار در وزارت نیرو است و در طول 

یکسال گذشته شاهد تحول بزرگی در این حوزه بودیم.
وی اف��زود: کنتورهای هوش��مند مص��ارف انرژی و اطالعات 
منظمی را از میزان مصرف هر ۱۵ دقیقه یکبار به شکل برخط 

ارسال و از این طریق مشترکان مورد پایش قرار می گیرند.
مدیرعامل ش��رکت توزیع برق ایالم با اش��اره به اینکه تاکنون 
پنج هزار کنتور هوشمند در استان واگذار شده است، تاکید کرد: 
اولویت واگذاری این کنتورها در شرایط کنونی با ادارات اجرایی 
است که به صورت ۱۰۰ درصدی به اتمام رسیده اند، مشترکان 
حوزه کشاورزی نیز بطور کامل از این کنتورها استفاده می کنند 
و در بخش صنایع بزرگ نیز با نصب کنتورهای هوشمند میزان 
مص��رف بطور دقیق و مس��تمر م��ورد پایش و ارزیابی قرار می 
گیرد. ناصری یادآور شد: اجرای این پروژه در حوزه مشترکان 
خانگی و تجاری پرمصرف نیز در دستور کار است که در پیک 
بار ۱۴۰۱ تعدادی از این کنتورهای هوشمند در بخش خانگی 
و تجاری مورد اس��تفاده قرار گرفت و مطالعات الزم روی این 
بخش نیز صورت گرفت. وی ادامه داد: اضافه ش��دن ۳۰ هزار 
کنتور هوشمند نیز در آینده نزدیک برای بخش خانگی و تجاری 

استان ایالم در دستور کار است.

 سید مهدی حسینی 
رئیس جدید حوزه هنری قم شد

 قم- رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی، با صدور حکمی »سید 
مهدی حسینی« را به عنوان رئیس جدید حوزه هنری استان قم 
منصوب کرد. محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقالب 
اس��المی، با صدور حکمی »س��ید مهدی حسینی« را به عنوان 
رئیس جدید حوزه هنری اس��تان قم منصوب کرد.س��ید مهدی 
حس��ینی متولد ۱۳۵۴ اس��ت و سال هاست در عرصه هنرهای 
تجس��می فعالیت می کند. او عضویت در انجمن خوشنویس��ان 
ایران، عضویت در انجمن هنرهای تجس��می، مدیریت هنری 
کنگره ملی ش��هدای اس��تان قم، مسئولیت حوزه هنری استان 
فارس، مسئولیت اجرایی و دبیری شورای سیاست گذاری هیئت 
هنر و رسانه قم، مدیریت مدرسه هنر شیعی و مدیریت هنری 
ستاد راهیان نور کشور را در کارنامه دارد.کسب رتبه نخست در 
دو دوره جشنواره ملی هنرهای آسمانی، رتبه نخست جشنواره 
سراسری طلیعه ظهور و رتبه نخست اولین سوگواره سراسری 
عکس و پوس��تر هیئت نیز از جمله س��وابق هنری س��ید مهدی 

حسینی است. 

اخبار كوتاه

شهرستان 

شناسایی ۵0 فرصت سرمایه گذاری در کهگیلویه و بویراحمد امضای تفاهم نامه استانداردسازی تاسیسات آب و فاضالب
 سازندگان جدید ملزم به دریافت تائیدیه استاندارد تاسیسات آبفا شدند/واگذاری 

انشعاب آب دائم منوط به ارائه تائیدیه از سوی سازمان نظام مهندسی است
مجیدی – تجارت؛ در مراسمی با حضور عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان و محمدرضا عظیمی رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی و 
س��اختمان اس��تان، تفاهم نامه همکاری با هدف استاندارد سازی تاسیسات آب و 

فاضالب ساختمان ها به امضا رسید.
 عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان در این مراسم 

با بیان اینکه رعایت دستورالعمل ها و استانداردها در اجرای تاسیسات آب و فاضالب ضروری است، افزود: تمامی 
افرادی که از امروز اقدام به اخذ پروانه ساخت می کنند باید نسبت به تشکیل پرونده آب و فاضالب ساختمان در 

سازمان نظام مهندسی ساختمان و تعیین بازرس آبفا اقدام کنند.
به گفته وی، این الزام شامل متقاضیان انشعاب آب و فاضالب اعم از مسکونی و غیر مسکونی در شهر بندرعباس 
بوده  و افراد بایس��تی "تائیدیه بهره برداری از تاسیس��ات بهداش��تی" صادره از س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان 
استان را به شرکت آب و فاضالب ارائه کنند. حمزه پور تصریح کرد: وصل انشعاب آب دائم توسط شرکت آب و 

فاضالب نیز منوط به ارائه تائیدیه از طرف نظام مهندسی ساختمان استان است. 

یاسوج_ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۵۰ فرصت 
س��رمایه گذاری با محورهای مختلف در اس��تان شناس��ایی شد. طاهر شریف پور 
در گفتگو با خبرنگاران، افزود: ۲۰ فرصت س��رمایه گذاری پیش امکان س��نجی 
شده و در مرحله اصالح قرار دارد. شریف پور با اشاره به تخصیص ها در استان، 
تصریح کرد: تخصیص اولیه استان در تبصره ۱۸، ۳۷۵ میلیارد تومان بود که با 
پیگیری اس��تاندار به ۳۵۶ میلیارد افزایش یافته و به ۷۳۱ میلیارد تومان رس��ید. 
وی ابراز داش��ت: این افزایش در خرداد س��ال جاری محقق ش��ده که با مجموع 

اخذ قراردادها، 9۳ درصد از محل تبصره ۱۸ پرداخت ش��د.  ش��ریف پور با اش��اره به برگزاری مس��تمر جلس��ات 
تبصره ۱۸، اظهار کرد: راهبردهای مرکز خدمات و س��رمایه گذاری نیز عملیاتی ش��ده اس��ت. ش��ریف پور با بیان 
اینکه در محور راهبردها مس��تقر ش��دن نماینده وزارت امور خارجه در اس��تان هدفگذاری ش��ده اس��ت، از اجرای 
چندین برنامه خبر داد. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اس��تان گفت: مقدمات س��ایت س��رمایه گذاری اس��تان 
به چند زبان هدفگذاری ش��ده و ش��رکت در نمایش��گاه های بین المللی و ملی با هدف معرفی فرصت های اس��تان 

نیز برنامه ریزی ش��د.  

نخستین تعمیرات کامل کمپرسور هوای  نیومن ایسر  
رئیس نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از انجام موفقیت آمیز 
 )NEUMAN & ESSER(تعمیرات اساسی دو دستگاه کمپرسور هوای نیومن ایسر
مس��تقر در ایس��تگاه تقویت فش��ار گاز بنگس��تان مارون ۳  با هدف پایداری تولید و 

خوداتکایی در حوزه نگهداری و تعمیرات)نت( خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مارون منوچهر حیدری نیا 
ضمن ابراز خرس��ندی از عملکرد کارگروه نت ش��رکت در کس��ب دانش فنی و تعامل با 
س��ازندگان داخلی، به اهمیت کمپرس��ورهای مذکور اش��اره کرد و گفت: فرآیند انتقال 
گاز ترش از واحدهای بهره برداری توام با  فش��ارافزایی ) گازهای مراحل مختلف ( و 

حذف آب ) نم زدایی (  آن از طریق ایستگاه های تقویت فشار گاز بنگستان ) آماک (  
و جابجایی این گاز  ترش به منظور فرآیند  ش��یرین س��ازی در تاسیس��ات پاالیشگاهی 
)GTP( شرکت های تابعه، مستلزم وجود هوای فشرده برای راهبری سیستم های ابزار 

دقیق  این ایستگاه ها بوده که توسط این تیپ کمپرسورهای هوا  تامین می شود.
وی اف��زود: یک��ی از ای��ن کمپرس��ورها ب��ا ظرفیت)دبی( ۸۰۰ مترمکعب بر س��اعت  و 
خروجی ۱۳۰ پوند بر اینچ مربع پس از ۲۰ سال برای نخستین بار توسط متخصصان 
اداره نگهداری و تعمیرات با استفاده از قطعاتی که توسط سازندگان بومی ساخته شد، 
در مدت ۵ روز   تعمیر و  دس��تگاه دوم نیز  در حال آماده  س��ازی  می باش��د که بزودی 

راه اندازی خواهد شد؛  این مهم   تتنها با صرف  مبلغ  ۲ میلیارد ریال برای  تعمیرات 
اساسی هر دو دستگاه  هزینه در بر داشته است . 

حیدری نیا یادآور شد که سود وصرفه اقتصادی منتج از عدم برون سپاری تعمیرات و 
خرید قطعات از منابع خارجی  برای این پروژه  ۴۲ میلیارد ریال بوده است.

 رئی��س نگه��داری و تعمی��رات ش��رکت به��ره ب��رداری نف��ت و گاز م��ارون 
در پای��ان اع��الم ک��رد ک��ه آمادگی کامل برای به اش��تراک گذاری دانش فنی و تجربه 
به دس��ت آمده از این پروژه با ش��رکت های  تابعه ای که از این نوع کمپرس��ور اس��تفاده 

می کنند، وجود دارد.

نیلوفر احمدی: مدیر عامل شرکت گاز گلستان گفت: 
99 درصد روس��تاهای گلس��تان از نعمت گاز برخوردار 
بوده و تنها یک درصد از روس��تاها که زیر ۲۰ خانوار 

جمعیت دارند، در نوبت گازرسانی هستند.
علی طالبی در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان 
اظهار کرد: استان گلستان با یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر 
جمعیت، ساالنه سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب 
مصرف گاز دارد. مدیرعامل شرکت گاز گلستان افزود: 
کش��ور ما تا ۱۰۰ س��ال آینده انرژی گاز دارد اما به این 
معنا نیس��ت که ما مصرف لجام گسیخته داشته باشیم 
و ه��ر چ��ه داری��م مصرف کرده و ب��ه فکر ذخیره برای 
نسل های آینده نباشیم. وی با بیان اینکه 99.۶ درصد 
اعتبارات در بخش گاز امسال جذب شده است، گفت: 
تمام شهرهای گلستان و 9۲۸ روستا از 99۸ روستای 
موجود در اس��تان گازرس��انی ش��ده است؛ یعنی 9۸.9 

دهم درصد جمعیت روس��تایی گلستان گازداز شده اند 
و تنها یک درصد باقیمانده که یا خالی از س��کنه و یا 

زیر ۲۰ خانوار هستند.
طالبی ادامه داد: میزان گازرسانی در مناطق روستایی 
در کشور 9۰ درصد است و استان گلستان از میانگین 
کشوری جلوتر است و در تالش هستیم تا یک درصد 
باقیمانده روستاها را بعد از رفع موانع گازرسانی کنیم. 
وی بیان کرد: میانگین میزان مصرف گاز در دنیا چهار 
تا پنج میلیون مترمکعب اس��ت اما در کش��ور ما در ۲۴ 
ساعت بین ۱۷ تا ۱۸ میلیون مترمکعب یعنی پنج برابر 

میانگین جهانی است.
مدیرعامل ش��رکت گاز گلس��تان افزود: در بسیاری از 
خانه ه��ای ویالیی و قدیمی هدررفت گاز بس��یار زیاد 
اس��ت و باید س��اکنان آن نسبت به اصالح عایق بندی 

منازل اقدام کنند.
طالبی گفت: ما مش��کل تأمین گاز در مصرف خانگی 
نداری��م و فق��ط در روزهای اوج مص��رف با جایگزین 
کردن سوخت مایع در مراکز صنعتی میزان مصرف را 
مدیری��ت می کنی��م. وی از طرح رایگان تعمیر و عایق 
کاری موتورخانه ه��ای بخش خانگی و دس��تگاه های 
دولتی توس��ط ش��رکت گاز خبر داد و افزود: متقاضیان 
برای بهره مندی از این طرح می توانند در سایت شرکت 

گاز تقاضای خود را ثبت کنند.

مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران در نشست 
با مدیران و کارکنان منابع انسانی در مجتمع گاز پارس 
جنوبی، از بازنگری س��اختار مناس��ب و هماهنگ در 

پاالیشگاه های سیزده گانه پارس جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت مجتمع گاز 
پارس جنوبی، ولی اهلل دینی، در نشس��ت با مدیران و 
کارکنان منابع انس��انی ستاد و پاالیشگاه های مجتمع 
گاز پ��ارس جنوب��ی، ضمن تأکید ب��ر اهمیت و جایگاه 
ارزش��مند مجتمع گاز پارس جنوبی در تأمین پایدار و 
مستمر گاز کشور بیان کرد: مجتمع گاز پارس جنوبی 
با بهره مندی از نیروی انس��انی توانمند، خالق و نوآور 
اکن��ون ب��ه یکی از راهبردی ترین مراکز از منظر تولید 
انرژی در کشور تبدیل شده است. وی ادامه داد: مدیران 
ارش��د وزارت نفت و ش��رکت ملی گاز ایران با تالش و 
برنامه ریزی دقیق، با همه  توان مدیریتی و کارشناسی 
خود به س��مت و س��وی چابک س��ازی و به  روزرسانی 
س��اختار س��ازمانی حرکت کرده و امید داریم در آینده 
بس��یار نزدیک، این مهم به س��رانجام مطلوب برس��د. 
دینی در ادامه، تصریح کرد: با تکیه بر نیروهای کارآمد 
و دانش بومی، می توان س��ازمان موفقی داش��ت و بر 
همین اساس است که همه مدیران و مسئوالن اکنون 
با نگاهی مثبت اندیش، نسبت به ارتقای جایگاه نیروی 
انسانی تالش خود را برای بهره مندی از سازمانی پویا 

و مشارکت پذیر به کار گرفته اند.
مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران در پایان، 
مجتمع فاخر گاز پارس جنوبی را بازوی پرتوان حوزه 
انرژی و اقتصاد کشور دانست و از تالش همه مدیران و 
کارکنان خستگی ناپذیر این مجتمع بزرگ گازی کشور 

به ویژه در فصل  سرد سال تشکر و قدردانی کرد.
در ادامه این نشست، احمد باهوش، مدیرعامل مجتمع 
گاز پارس جنوبی نیز، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات 
ارزشمند مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران 
و کارکن��ان پرت��الش این مجموع��ه، گفت: همراهی 
و کارگروه��ی مدی��ران و کارکن��ان مجتمع گاز پارس 
جنوب��ی ب��ا مجموعه مدیریت مهندس��ی س��اختار در 
جهت تکمیل و پیاده سازی پروژه بازمهندسی ساختار 
سازمانی مجتمع، امری ضروری است و همه مدیران 

در این حوزه باید اهتمام ویژه داشته باشند.

بازنگری ساختار سازمانی پاالیشگاه  های  گاز پارس جنوبی  99 درصد روستاهای گلستان از نعمت گاز برخوردار هستند

به اس��تناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی ۲۵ تیرماه س��ال جاری و 
در جلس��ۀ ۳۰ آبان ماه هیأت  مدیرۀ ذوب آهن اصفهان دو عضو 
هیأت مدیره این ش��رکت تغییر کرد.  براس��اس تصمیمات هیأت 
مدیره شرکت، مهدی کوهی به نمایندگی از شرکت فراورده های 
نسوز ایران به عنوان رییس، ایرج رخصتی به نمایندگی از هلدینگ 
س��رمایه گ��ذاری صدرتامین به عن��وان نایب رییس و مدیرعامل، 
مهرداد توالییان به نمایندگی از شرکت توسعه معادن پارس تامین 
به عنوان عضو، مجید کریمی ریزی به نمایندگی از شرکت سرمایه 
گذاری صباتأمین به عنوان عضو و محس��ن زیوه به نمایندگی از 
شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان به عنوان عضو هیأت 
مدیره ذوب آهن اصفهان انتخاب ش��دند. آیین تودیع و معارفه دو 
عضو اس��بق هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان در محل هلدینگ 
صدرتأمین با حضور مسئولین این هلدینگ و اعضای هیأت مدیره 
ش��رکت برگزار ش��د. در این آیین با تقدیر از زحمات منصور یزدی 
زاده، رییس و مرتضی یزدخواستی نایب رییس پیشین هیأت مدیره 
ذوب آهن اصفهان، مهدی کوهی و مجید کریمی ریزی به عنوان 
اعضای جدید هیأت مدیره این شرکت معرفی شدند. مهدی کوهی، 
رییس جدید هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان با بیان این که عضوی 
از خانواده بزرگ فوالد کشور هستم، گفت: با همدلی، تالش جمعی، 
برنامه های دانش محور و بهره گیری از توان و تجربیات یکایک 
همکاران، روند موفقیت های ذوب آهن اصفهان استمرار خواهد 
یافت. وی ذوب آهن اصفهان را نماد صنعت فوالد دانست و افزود: 
این شرکت بانی شکوفایی معادن کشور، تامین زیرساخت های الزم 
برای احداث و توسعه صنایع نوین و آموزش و تامین منابع انسانی 
مورد نیاز صنایع در کش��ور محس��وب می ش��ود.  یزدی زاده رییس 
پیشین هیأت مدیره شرکت نیز همدلی و همبستگی مجموعه ذوب 

آهن اصفهان را عامل گذر از بحران ها و استمرار موفقیت ها عنوان 
نمود و حمایت هیأت مدیره شرکت از برنامه های مهندس رخصتی 
را خواستار شد.  وی افزود: با حضور اعضا جدید هیأت مدیره و با بهره 
گیری از تجربیات و همدلی یکایک همکاران، مشکالت موجود حل 
خواهد شد و ذوب آهن اصفهان به مسیر بالنده خود ادامه خواهد 
داد. گفتنی است، مهدی کوهی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 
مدیریت، عالوه بر سوابق آموزشی متعدد، مدیرعامل و عضو هیات 

مدیره شرکت پترو عمران مکران، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره 
هلدینگ توسعه معادن روی ایران، مدیرعامل و نائب رئیس هیات 
مدیره هلدینگ بین المللی مهندسی ایران "ایرتیک"، مدیر عامل 
و عضو هیأت مدیره شرکت فوالد شرق کاوه، مدیرعامل و عضو 
هیأت مدیره شرکت پتروشیمی غدیر، مدیرعامل شرکت ساختمانی 
فتح امین، رئیس هیات مدیره هلدینگ کالسیمین، رئیس هیات 
مدیره شرکت بازرگانی صنعت روی، رئیس هیات مدیره شرکت 

سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر، رئیس هیات مدیره هلدینگ 
توسعه و تجهیز معادن، عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی فن 
آوران، رئیس هیات مدیره شرکت خط لوله انتقال گاز مکران، عضو 
هیات مدیره ش��رکت پتروش��یمی هنگام )عسلویه(، رئیس هیات 
مدیره شرکت پتروشیمی اوره آمونیاک چابهار، عضو هیأت مدیره 
فوالد سبزوار، عضو هیات مدیره شرکت ایریکا-آلمان، عضو هیات 
مدیره شرکت ایراسکو-ایتالیا، عضو هیات مدیره شرکت مهندسی 
و بازرس��ی فنی ایکا، نایب رئیس هیات مدیره ش��رکت مهندس��ی 
بیدک، عضو هیات مدیره شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد 
فلزی )ایمپادکو-فوالد خراسان( و عضو هیات مدیره و قائم مقام 
ش��رکت خدمات پارس را در س��وابق اجرایی خود به ثبت رس��انده 
است. مجید کریمی ریزی نیز دارای دکترای اقتصاد مالی، عالوه 
بر ده ها طرح پژوهش��ی در مباحث اقتصادی و مالی  و آموزش��ی 
در سطح کشور، مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی 
وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیرعامل شرکت فناوری هوشمند 
مالی امین، مشاور اقتصادی بازار متشکل ارزی،عضو هیأت مدیره 
شرکت کارگزاری رضوی، مشاور اقتصادی و مدیر تحقیق و توسعه 
شرکت بازار متشکل ارزی بانک مرکز ی، مدیر پروژه توکنایز کردن 
دارایی های مالی ش��رکت توس��عه مدیریت راهبردی امین، مدیر 
پروژه بررس��ی و تبیین انواع اوراق بهادار اس��المی در وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، عضو ابرپروژه طرح اصالح نظام بانکی کشور، 
کارشناس و مشاور اقتصادی دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری 
در ش��ورای امنیت ملی، مش��اوره کارگروه "شناخت صنعت دانش 
بنیان بانک توس��عه صادرات ایران" و کارش��ناس مرکز پژوهش، 
تحقیقات و توس��عه مالی اس��المی سازمان بورس و اوراق بهادار از 

سوابق اجرایی وی می باشد.

تغییرات در ترکیب هیأت مدیره ؛

دو عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان تغییر کردند

گاز برای بیش از ۴۸ هزار مشترک همدانی رایگان شد
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان همدان از رایگان ش��دن هزینه 

۴۸هزار و۷۲۷مشترک خبر داد.
محمد صادق محبی نظر،اظهار کرد: از این میزان ۳۰ هزار و ۸9۰ 
مشترک مربوط به کمیته امداد امام خمینی )ره( و ۱۷ هزار ۳۸۷ 

مشترک هم مربوط به سازمان بهزیستی است.
وی با تأکید بر آمادگی ش��رکت گاز اس��تان همدان برای تأمین 
پایدار گاز طبیعی در روزهای سرد امسال تصریح کرد: همکاران 
ما در این شرکت با توجه به مقدار مصرف گاز مشترکان در هر 
ش��هر ، بعضی از تجهیزات و لوازم یدکی ایس��تگاه ها را تعویض 
می کنند. از سویی دیگر اگر ایستگاه ها به تعمیرات دوره ای نیاز 

دارند، این کار در فصل تابستان انجام می شود.

مدیرعامل ش��رکت گاز استان همدان بیان 
کرد: تاکنون مصرف گاز اس��تان حدود پنج 
درصد نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش پیدا کرده است.
با بیان اینکه امسال هم شاهد ناترازی بین 
تولید و مصرف گاز هستیم، افزود: بی شک 
امس��ال نیز تع��دادی از واحدهای صنعتی 

استان به جمع مشترکان پیوستند و به تعداد مشترکان خانگی 
هم افزوده شده که در مجموع حدود ۴ تا ۶ درصد افزایش مصرف 
گاز خواهیم داشت، به همین دلیل تمهیدها و اقدام هایی برای 

کنترل این ناترازی پیش بینی شده است.

وی تصری��ح کرد: همس��و ب��ا این موضوع 
افزای��ش  به منظ��ور  نشس��ت هایی 
بهینه س��ازی و کنترل مدیریت مصرف گاز 
با واحدهای مختلف این ش��رکت برگزار و 
دس��تورالعمل هایی را به نواحی گازرسانی 
اب��الغ کردیم و پیگیری ها همچنان تداوم 

دارد.
مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان هم��دان در ادامه با اش��اره به 
اعمال قانون رایگان ش��دن گازبها برای مش��ترکان زیر پوشش 
س��ازمان های حمایتی )کمیته امداد و س��ازمان بهزیستی ( بیان 
کرد: تعیین قیمت مناس��ب بی ش��ک اثرگذارترین پارامتر برای 

اصالح الگوی مصرف انرژی اس��ت، اما در س��ال ۱۴۰۰ به دلیل 
اینکه قیمت گاز برای س��ه پله نخس��ت هیچ تغییری نکرده بود 
و ۷۲درصد مش��ترکان اس��تان هم در این س��ه پله قرار دارند، 
تغییر محسوسی در کاهش مصرف گاز در این بخش نداشتیم، 
ام��ا در مص��رف پله های باالتر حدود ۰.۲ درصد ش��اهد کاهش 

مصرف بودیم.
محب��ی نظ��ر تاکی��د کرد: در این خص��وص البته این موضوع را 
هم باید در نظر داش��ت که پارس��ال هم س��رما ش��دید بود و هم 
گس��تره س��رما بیش��تر و زودتر رسیده بود که مصرف کل بخش 
خانگی در س��ال ۱۴۰۰ یک میلیارد و نهصد و هش��تاد میلیون  

مترمکعب رسید


