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مدیرعاملشرکتکویرتایرمطرحکرد:
 9طرحارتقایماشینآالت
باصرفهجوئی 91میلیاردی

آسیب زدایی اجتماعی با مشارکت همه شهروندان،
متنفذانونهادهایمدنیامکانپذیراست.فرماندار
قاینات در جلسه کارگروه فرهنگی ،اجتماعی،
سالمت خانواده و زنان شهرستان که با محوریت
بررسی وضعیت طالق در شهرستان برگزار شد،
گفت :توصیف وضعیت فعلی شهرستان حاکی از آن
است که آسیب پذیری در جامعه باال و تاب آوری پایین

است و افراد در برابر خطرات و شوک هایی که به آن
ها وارد می شود ،قادر به مقابله نیستند و در برابر هر
شوکیاتهدیدجدیددروضعیتنامطلوبترینسبت
به وضعیت قبلی قرار می گیرند«.کریمی» افزود:
خانواده ها ،نهادهای فرهنگی ،قانون گذاری و اجرا
کنندگان،بایدازپیامدهاوخطرهایحاصلازکاهش
ازدواج و افزایش طالق آگاه شوند.

رشد سازه های آبخیزداری در خوسف
امسالدرتعدادیازحوضههایآبریزشهرستانخوسف
مطالعاتونیازسنجیبرایاجرایسازههایآبخیزداری
بهپایانمیرسدوتعدادینیزموردبهرهبرداریقرار می
گیرد.رئیسادارهمنابعطبیعیوآبخیزداریشهرستان
خوسف گفت :امسال در دو حوضه مهم ،دو سازه
آبخیزداریاجراییشدهاست«.کرباسچی»افزود:یکی
ازاینپروژههابندخاکیدرحوضهسیوجان–تجگاست

کهاجرایاینعملیاتآبخیزداریبهصورتمشارکتیو
بااعتباریکمیلیاردو 374میلیونتومانانجاممیشود.
وی اظهار کرد :اجرای عملیات آبخیزداری مشارکتی
حوضه آبخیز آرک بیناباد نیز با اعتبار ۲۴۶میلیون
توماناجراشدهاست .دربارهپروژههایآبخیزداریاین
شهرستان که دهه فجر به بهره برداری می رسد ،اعالم
کرد:دراینایامدوطرحبهبهرهبرداریخواهدرسید.

چا پ:شهرچا پخراسان

کویرتایرنمادسرآمدیدرشرقکشور

مدیرعاملشرکتکویرتایرگفت:اینمجموعهبا7رکوردملیوانحصاری
منحصربهفردوبادستاوردهایماندگاردر22سالفعالیتپرافتخارخود
بهعنواننمادسرآمدیدرشرقکشوردرحالفعالیتاست.مهندسسید
«محمدحسینزینلی»ظهرروزگذشتهدرآیینبازدید«حمیدمالنوری»
استاندار خراسان جنوبی از این مجموعه ضمن خیر مقدم در گزارشی
اظهارکرد :روند شکل یابی منحصر به فرد ،پیشتازی تکنولوژی استیل
بلتدرکشور،اولینتولیدکنندهتایرسبزدرکشور،اولینسازندهپرس
پخت در کشور ،خودکفایی در طراحی و تولیدتایرهای SUV ,CUV
اولینباردرکشور،دارندهرتبهنخستدرصرفهجوییانرژیوراهاندازی
اولین سامانه فروش آنالین تایر درکشور این مجموعه را به عنوان نماد
سرآمدی شرق کشور تبدیل کرده است.وی جمع آوری منابع اندک و
انجامکارهایبزرگطی 24مرحلهافزایشسرمایهوتامینمنابع4200
نفر،از 42شهرکشورراازجملهعواملشکلیابیمنحصربهفرددرکویر
تایر خواند و گفت :در حال حاضر شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
با 68.57درصد و بیش  17هزارنفرسهامدار جزء با 28.71درصد،
ترکیب سهامداران این مجموعه را تشکیل می دهند.مدیرعامل
شرکت کویرتایر پیشتازی تکنولوژی رادیال استیل بلت درکشور را از
دستاوردهای این شرکت بیان کرد وگفت :کویرتایر به عنوان نخستین
دارنده تكنولوژي توليد تايرهاي راديال سيمي ( )Steel Beltدر کشور
استکهاینافتخاربرايهميشهبرتاركآنخواهددرخشيد.ویبااشاره
به این که کویرتایر اولین تولیدکننده تایرسبز در کشور است ،تصریح
کرد20:درصدافزایشکارکردوطولعمرتایر،حدود10درصدکاهش
وزنتایر2.5،درصدکاهشمصرفسوختخودرو،بهبودفرمانگیری
وکاهش 16درصدیمقاومتغلتشیتایر،کاهشمصرفانرژیوهزینه
تمامشدهوهمچنینمصرفموادآالیندهمحیطزیستاینمجموعهرابه
پیشتاز اقتصاد دانش بنیان در کشورتبدیل کرده است که دریافت لوح
زرین محصول برتر ایرانی طی 3دوره متوالی از سوی دانشگاه صنعتی
شریف گواه این ادعا است .مهندس «زینلی» به چهارمین رکورد ملی
و انحصاری در این شرکت اشاره کرد و گفت :کویرتایر به عنوان اولین
سازنده پرس پخت تایر در کشور ،تاکنون10پرس پخت تایر ساخته
که هر پرس  100هزاردالر و در مجموع بیش از یک میلیون دالر صرفه
جویی ارزی داشته است این در حالی است که متوسط نمونه خارجی
هر پرس پخت تایر260هزار دالر و نمونه ساخته شده در کویر تایر
 160هزار دالر است.وی با بیان این که در حال حاضر 56پرس پخت
تایر شامل  46پرس خارجی و 10پرس ساخت کویر تایر در مدار تولید
قرار دارد تصریح کرد :سال آینده با افزایش 20پرس جدید  ،تعداد
پرس های ساخت تایر در این کارخانه به 76دستگاه می رسد و به این
ترتیب 40درصد پرس های فعال ساخت کویرتایر و60درصد خارجی
خواهد بود.مدیرعامل شرکت کویر تایر کاهش بیش از  3درصد هزینه
هایتعمیرونگهداریدربهایتمامشده،افزایشتولیدتایرازحدود21
هزار تن به  30هزار تن در برنامه سال  ،99صرفه جویی ارزی بیش از

رفع آسیب های اجتماعی با مشارکت مردم
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یک میلیون دالر در ساخت ده پرس ،کاهش زمان ساخت و نصب پرس
های کویرتایر در مقایسه با نمونه خارجی ،رفع مشکالت ناشی از تحریم
هاباتقویتبنیانهایداخلیوبومیسازیتکنولوژیروزدنیاوافزایش
توان مهندسی کارشناسان شرکت را از جمله مزایای ساخت پرس های
پخت دراین کارخانه ذکرکرد.

شده در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در شرکت کویرتایر بوده است.
مدیرعامل شرکت کویرتایربه فرهنگ توسعه وتکاپوی نوآوری در قالب
نظام پیشنهادات در این شرکت اشاره کرد و افزود :احصاء  38مشکل
قابل بهبود در خط تولید ،ارائه  63طرح بهبود و  20طرح قابل اجرا از
جملهدستاوردهایتاسیسکمیتهنوآوریبانیروهایجواندرکویرتایر
بودهاست.

خودکفایی درطراحی و تولیدتایرهای  SUV ,CUVبرای اولین
بار درکشور

برنامه های طرح توسعه کویر تایر

وی خودکفایی درطراحی و تولیدتایرهای  SUV ,CUVبرای اولین بار
درکشور را از دیگر رکوردهای ملی و انحصاری در این مجموعه عنوان
کرد وگفت :در حال حاضر 31سایز وطرح مختلف انواع تایر رادیال
سواریازرینگ13تا 19دراینکارخانهتولیدمیشودو 12سایزوطرح
جدید در 10ماه اول امسال به مجموعه تولیدات افزوده شده است.
مهندس زینلی به راه اندازی اولین سامانه فروش آنالین تایرکشور در
اسفند سال  97اشاره کرد وگفت :ایجاد فرصت برابر و عادالنه برای
عموم مردم برای خرید تایر با قیمت مصوب دولتی و حذف واسطه،
کاهش قابل توجه هزینههای فروش و فروش نقد و سودآوری قابل توجه
ازجملهدستاوردهایایجادوراهاندازیاینسامانهبودهاست.ویشبیه
سازیفروشگاهواقعیبرایمشتریان،استفادهازهوشمصنوعیجهت
احراز هویت مشتریان سهمیه بندی و نظارت دقیق برتوزیع ،اتصال
به سامانه اداره پست (اطالع لحظه ای مشتریان از وضعیت ارسال
مرسوله)،راهاندازیمرکزتماس callcenterوراهاندازیسیستمتلفن
گویا را از جمله مزایای اولین سامانه فروش آنالین تایر درکشور دانست.
مدیرعاملشرکتکویرتایرسال99راسالاوجثمردهیبرنامهریزیها
دراینشرکتخواندوگفت:انتخابواحدنمونهکارگریدرسطحملی،
تقدیرریاستجمهوریباعنوانمدیرواحدنمونهملی،کسبلوحزرینو
گواهینامهملیرعایتحقوقمصرفکنندگانوانتخاببهعنوانواحد
نمونه استاندارد در سطح ملی از جمله افتخارات حاصل شده در سال
جاریبودهاست.ویآموزشدرشرکتکویرتایرراجزوالینفککاردراین
مجموعهخواندوگفت:اخذمجوزایجاددپارتمانملیصنعتتایرایرانو
تعامل با سازمان آموزش فنی حرفه ای در راستای آموزش های مهارتی
بدو استخدام ( 8ماه)  ،آموزش از طریق مرکزآموزش بین کارگاهی و
استقبال کارکنان صنایع استان از مرکز آموزش بین کارگاهی از جمله
دستاوردهای محقق شده در این بخش اعالم کرد .مهندس زینلی به
صرفهجوئی 91میلیاردتومانیبرای 9طرحساخت(براساسنرخزمان
ساخت)وارتقایماشینآالت کهبراساسقیمتهایسالجاریبهچند
صدمیلیونتومانبالغمیگردددراینکارخانهاشارهکردواظهارداشت:
تحکیموارتقاءزیرساختها،ساختوارتقاءماشینآالت(اقداماتاداره
تعمیر و نگهداری) ،طراحی و ساخت تایر (اقدامات اداره تکنولوژی) و
تاثیر اقدامات فناورانه در سود ناخالص شرکت از جمله اقدامات انجام

وی با اشاره به وضعیت تولید تایر در جهان وکشور بر لزوم اجرای طرح
توسعهکویرتایرتاکیدکردوگفت:دراینراستاتصمیمبههنگام،پیگیری
اجرای طرح های توسعه است که درگام نخست افزایش 50درصد به
ظرفیت تولید فعلی (رادیال سواری ) ودرگام بعدی 50هزار تن تایر
رادیال باری وراهسازی معدنی برنامه ریزی شده است .مهندس زینلی
انعقاد قرارداد تامین تکنولوژی تولید تایرهای نسل جدید با شرکت
ماتادور جهت افزایش  20هزار تن به ظرفیت درسال  ،1384توقف
توسعه شرکت از سال  85تا  ، 93اخذ مصوبه تخصیص  100میلیون
یورو در اولین سفر استانی ریاست جمهوری برای افزایش  40هزارتن
تولید تایرهای رادیال باری – اتوبوسی TBRدر سال  ، ) 1394عدم
تخصیص ارز و مشکالت همکاری نکردن هیچ یک از تایرسازان معتبر
(حتیعلیرغمتحریم 8ماههکومهوازسویایران)تاریخچهتوسعهدراین
مجموعهاست.ویسهمتولیدکویرتایردرصنعتتایرایراندرنهماههاول
امسال را19درصد تولید تایرسواری و17درصد از کل تولید تایرکشور
ذکرکرد وگفت :سهم کویرتایر در ارزش افزوده بخش صنعت استان در
سال30درصداستبهطوریکه16درصدشاغالنبخشصنعتاستان
و 34درصد شاغالن بخش صنعت مرکز استان شهرستان بیرجند در
این مجموعه مشغول به کار هستند ،همچنین ارزش فروش محصوالت
شرکتکویرتایرمعادل 90درصدارزشفروشسهمحصولاستراتژیک
استان(زعفران،زرشک،عناب)است.مدیرعاملشرکتکویرتایرسهم
این مجموعه را در اشتغال صنعتی استان خراسان جنوبی مهم خواند
واظهارکرد :در حال حاضراشتغال مستقیم این کارخانه 1272نفر
و اشتغال غیرمستقیم آن  4664نفر است.وی کسب بیش از140
گواهینامه ،تندیس ،جایزه و لوح تقدیر ،رتبه اول رضایت مشتریان از
کیفیت تایرها ،کسب رتبه اول طی سال های متوالی درصرفه جویی
انرژی(برق)وتجلیلازسویشرکتتوزیعبرقاستانواعمالتخفیفدر
قبوضپرداختی(پاداش)،کسبرتبهاولطیسالهایمتوالیدرصرفه
جوییانرژی(گاز)،صرفهجوییدرمصرفآببا 54درصدمصرفکمتر
ازمتوسطصنعتتایرکشورومصرفانرژیکلپایینترازمعیاراستاندارد
درسالهایمتوالیبراساساعالمشرکتمهندسیوتحقیقاتالستیک
و سرآمد همه شرکت های تایرسازی در بخش های یاد شده را از جمله
افتخاراتدیگرشرکتکویرتایراعالمکرد.

خبر

هدیه به پروژه های ورزشی نهبندان
با پیگیری نماینده مردم نهبندان و سربیشه  31میلیارد ریال برای پروژه های ورزشی
نهبندان اختصاص یافت.فرماندار نهبندان گفت :این اعتبارات برای ساخت  6پروژه
زمین چمن مصنوعی جدید در روستاهای دهسلم ،سهل آباد ،طارق ،چاهدراز ،مهل
آباد و ابراهیمی با همکاری دهیاری ها و اداره ورزش و جوانان هزینه خواهد شد و در
بهمن کلنگ احداث آن به زمین خواهد خورد.
به گفته «بیکی» همچنین با توجه به ضرورت توجه به قشر جوان و نیاز آنان در نقاط
روستایی ،هدف گذاری ایجاد پروژه های ورزشي در شهرستان در دستور کار مدیران
است که در همین راستا نیز در دهه فجر امسال پنج زمین چمن مصنوعی ورزشی در
روستاهای طبسین ،چهارفرسخ ،میغان ،چاهشند و شهر شوسف با اعتبار ۳۵میلیارد
ريال افتتاح خواهد شد.
به گفته وی افزون بر این هفت پروژه دیگر چمن مصنوعی نیز با همکاری بنیاد برکت
در شهرستان در حال اجرا و تکمیل است .وی افزود :با  ۱۸پروژه چمن مصنوعی و
افزایش زیربنای سالن ورزشی روستای دهک افزون بر افزایش  ۲۷هزار مترمربعی
مجموع فضای ورزشی شهرستان نهبندان ،سرانه ورزشی هر شهروند نهبندانی از
 1/5به  2متر مربع افزایش می یابد.

سیبری در شهرستان ها
دمای هوا در همه شهرستانهای خراسان جنوبی به
زیرصفررسید.
رئیسگروهپیشبینیوپیشآگاهیهایجویادارهکل
هواشناسی خراسان جنوبی گفت :طی دو روز گذشته
همه شهرستانها دمای زیر صفر درجه را تجربه کردند
و بیرجند سومین مرکز استان سرد کشور بود .به گفته
«جوادنخعی»کمینهدمادربیرجندبهمنفی ۱۳درجه

سانتی گراد رسید و سرما و یخ بندان تا سه روز آینده در
منطقهتداومخواهدداشت.ویافزود:دهسلمنهبندان
که گرمترین نقطه خراسان جنوبی در روزهای سال
است،جمعهشبگذشتهدمایمنفی 7درجهراتجربه
کرد.ویدربارهوضعیتبارندگیاظهارکرد:باتوجهبه
بررسینقشههایپیشیابیهواشناسیتایکهفتهآینده
انتظاربارندگیرادراستاننداریم.

دهه فجر متفاوت در درمیان

برنامه های گرامی داشت دهه مبارک فجر شهرستان درمیان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.
معاون سیاسی فرمانداری درمیان گفت :اگرچه به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال امکان برگزاری راهپیمایی
یوم ا ۲۲...بهمن مقدور نیست ولی این خیال باطل استکبار و دشمنان قسم خورده نظام با پایداری مردم انقالبی
ایران اسالمی از بین خواهد رفت«.مالکی» در ادامه دهه فجر را بهانه ای برای گرامی داشت زحماتی دانست
که برای پیروزی انقالب اسالمی کشیده شده است و افزود :دهه فجر زمانی برای آموزش نسل جدید و تجدید
میثاق با آرمان های انقالب اسالمی است و دستاوردهای انقالب ،رنج ها و سختی هایی که برای پیروزی انقالب
کشیده شده است نه تنها درایام دهه فجر بلکه همیشه و هرروز باید یادآوری شود.

