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خبر كوتاه
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان خبر داد:

حذف آبونمان گاز و عودت مبالغ به
حساب بستانکاری مشترکان

به گزارش امتیاز؛ مدیرعامل شرکت گاز
استان سمنان از کاهش  40درصدی قربانیان
قاتل خاموش در استان خبر داد و گفت :طی
سال گذشته  2هم استانی بر اثر گازگرفتگی جان
باختند.علیرضا شریفی نژاد مدیرعامل شرکت گاز
استان سمنان با بیان اینکه تعداد مشترکین گاز در
استان  280هزار و  71نفر است ،گفت :از این تعداد
شهرستان شاهرود با  71هزار و  966نفر و سمنان
با  68هزارو  841نفر بیشترین تعداد مشترکین
گاز را دارند.مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان با
اشاره به اینکه حدود  80درصد مصرف گاز استان
در بخش صنعت و نیروگاهی است ،بیان کرد :حدود
 20درصد از گاز استان در مصارف خانگی ،تجاری،
آموزشی و سایر مصارف می باشد.وی با اشاره به
اینکه مصرف گاز استان در زمستان امسال حدود
 557میلیون مترمکعب بوده است ،گفت :مصرف
گاز در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل
حدود  8.5درصد کاهش یافته است.شریفی نژاد،
مهمترین دلیل کاهش مصرف گاز در زمستان
امسال را شرایط دمایی و گرمای نسبی هوا نسبت
به زمستان سال  95عنوان کرد.مدیرعامل شرکت
گاز استان سمنان در ادامه افزود :بیشترین مصرف
گاز استان در سال  96متعلق به شاهرود است و
رتبه بعدی مصرف متعلق به شهرستان سمنان می
باشد.وی با بیان اینکه با توجه به زیرساخت های
فراهم شده در سطح استان ،گفت :ریسک تأمین
انرژی گاز در استان در کمترین حد ممکن است.
شریفی نژاد همچنین تصریح کرد :در سال  96با
هیچ گونه قطعی گاز در استان مواجه نبودیم.وی با
بیان اینکه آبونمان و هزینه خدمات مستمر از سوی
شرکت ملی گاز حذف شده است ،گفت :مبالغ
اضافی دریافت شده در این خصوص در قبوضی
که در حال توزیع هستند به حساب بستانکاری
مشترکین منظور شده است.مدیرعامل شرکت گاز
استان سمنان با توجه به اینکه ضریب نفوذ گاز در
بخش روستایی استان نزدیک به  85درصد است،
افزود :پروژه های گاز روستایی در دست اقدام است
که تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان بوشهر:

اعتماد می تواند زیر بنای جذب
نقدینگی و رونق اقتصادی باشد

به گزارش امتیاز؛ عبدالرحیم دشمن زیاری
مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان به همراه مدیران
ستادی این بانک دیدار صمیمانه ای با عباس
اسدروز رئیس پایانه نفتی در جزیره خارگ داشتند.
در این دیدارعبدالرحیم دشمن زیاری ،مدیرکل
بانک مهر اقتصاد استان بوشهر ضمن تشکر و
خداقوت به پرسنل زحمتکش پایانه نفتی خارگ،
گزارشی از عملکرد و فعالیت های صورت گرفته
در زمینه اجتماعی و فرهنگی بانک مهر اقتصاد در
استان و شعبه جزیره خارگ ارائه کرد.وی با بیان
این که مشتریان بزرگترین سرمایه بانک محسوب
میشوند ،افزود :ارتباطات سالم و اعتماد سازی می
تواند زیر بنای جذب نقدینگی و رونق اقتصادی
باشد ،لذا باید مشتری مداری را در اولویت برنامه
های خود قرار دهیم.دشمن زیاری با بیان این که
معتقدیم منابع جذب شده در استان به منظور
تقویت اقتصاد و ایجاد زیر ساخت های اشتغال
باید استفاده شود ،خاطر نشان کرد :در همین
زمینه بانک مهر اقتصاد عالوه بر وظایف ذاتی خود
در عرصه های فرهنگی ومسئولیت های اجتماعی
اقدامات موثری از جمله کاشت  180نهال در زمین
های بایر استان خوزستان برای جلوگیری از ریزه
گردها و برگزاری همایش بانکداری اسالمی در
استان گام برداشته است.مدیرکل بانک مهر اقتصاد
استان بوشهر با اشاره به این که این بانک همواره
رعایت موازین شرعی بانکداری اسالمی را در دستور
کار داشته است ،بیان کرد :در همین راستا فعالیت
های مناسبی از جمله برگزاری دوره های آموزشی
بانکداری اسالمی برای تمامی کارکنان ،تأیید
قراردادهای تسهیالتی توسط مراجع و بهره مندی
از کمیته شرعی بانکداری انجام داده است.عباس
اسدروز رئیس پایانه نفتی خارگ در این دیدار با
بیان این که جزیره خارگ فوق العاده استراتژیک
است،افزود 93 :درصد نفت ایران در جزیره خارگ
دریافت و ذخیره و صادر می شود و عالوه بر تولید
و ذخیره سازی نفت ،وجود صنایع پتروشیمی یکی
از نقاط قوت این جزیره است.

دست های مهربان
به یاری کودکان می شتابد

به گزارش امتیاز؛ همزمان با هفته کودک،
کودکان و اعضای کانون غنچه های هالل احمر در
پنجمین طرح دست های مهربان هالل با اهدای
اسباب بازی ها ،کتاب های سالم و نقاشی های خود
با همنوعان در مناطق کم برخوردار ،دوستان هم
سن و سال خویش را در شادی و بازی های کودکانه
سهیم می کنند.به گزارش روابط عمومی جمعیت
هالل احمر گلستان؛دکتر محمد علی هروی با اعالم
این خبر گفت :همزمان با هفته کودک پنجمین
دوره طرح دست های مهربان هالل با شعار آینده
را باید ساخت؛ با هدف ترویج مهربانی ونوع دوستی
در سنین پایه در گلستان اجرا می گردد.مدیرعامل
جمعیت هالل احمر گلستان تصریح کرد :در این
طرح کودکان اسباب بازی،کتاب سالم و یا نقاشی
وکاردستی های خود را به ایستگاه های محل
استقرار جوانان واقع در میادین شهر و یا شعب
جمعیت هالل احمر استان تحویل خواهند داد.وی
در ادامه افزود :مهد های کودک همیار و مراکز پیش
دبستانی که در آنها کانون غنچه های هالل احمر
فعال هستند؛ هدایای را جمع آوری خواهند کرد و
در اختیار شعب جمعیت هالل احمر برای ارسال به
مناطق کم برخوردار قرار خواهند داد.دکتر محمد
علی هروی ضمن اشاره به اجرای طرح همزمان
با هفته کودک گفت :این طرح در گلستان از ۱۶
لغایت  ۱۹مهرماه در تمامی شهرستان ها انجام
خواهد شد.گفتنی است عالقه مندان با مراجعه به
صفحه اینستاگرام جمعیت هالل احمر گلستان به
آدرس  golestan.rcsمیتوانند از ایستگاه های
سیار و ثابت دست های مهربان آگاه شوند.

شهرستان

شماره 2590

رییس شورای اسالمی شهر کرج خبر داد؛

ایجاد کمیسیون مشترک بین شورای شهر کرج و نیروی انتظامی استان البرز

به گزارش امتیاز؛ رییس شورای اسالمی
شهر کرج از تشکیل کمیسیون مشترک بین
شورای شهر و نیروی انتظامی استان البرز خبر
داد .به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج،
عباس زارع در نشست با فرمانده نیروی انتظامی
استان البرز که با حضور اعضای شورای اسالمی
شهر و سرپرست شهرداری کرج صورت گرفت،
ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدا و هفته نیروی
انتظامی ،تصریح کرد :نیروی انتظامی در استان
البرز از جمله شهرستان کرج زحمات فراوانی را
برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه متقبل شده
است.
رئیس شورای اسالمی شهر کرج با بیان اینکه
هفته نیروی انتظامی فرصتی مغتنم برای تجدید
عهد و پیمان با آرمان های امام راحل و شهدا
است ،خاطرنشان کرد :فرماندهان و مامورین نیروی
انتظامی در راستای ایجاد امنیت در جامعه از جان
خود مایه می گذارند.زارع با اعالم اینکه شورای
اسالمی شهر کرج درصدد تشکیل کمیسیون های

مشترک با دستگاه های اجرایی و انتظامی است،
گفت :با تشکیل کارگروه های تخصصی به ویژه
در حوزه همکاری ناجا و مدیریت شهری ،مسائل

به صورت تخصصی مطرح و مشکالت علمی تر
برطرف خواهد شد.در ادامه این دیدار ،عباسعلی
محمدیان فرمانده انتظامی استان البرز نیز با تاکید

بر اینکه به طور قطع خدمت به مردم توفیقی الهی
است که نصیب پرسنل ناجا شده است ،اظهار کرد:
امید است بتوانیم تکالیف و وظایف محوله را به
نحو احسن انجام دهیم.فرمانده انتظامی استان البرز
تاکید کرد :استان البرز به واسطه تازه تاسیس بودن
در بعد انتظامی ،عقب ماندگی های فراوانی را به
خود اختصاص داده است.
وی اظهار کرد :نیروی انتظامی از برنامه های
عملیاتی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدتی
برخوردار است که متاسفانه شرایط اقتصادی حاکم
بر جامعه سبب شد بخشی از معادالت و برنامه
ریزی های صورت گرفته در خصوص خرید ماشین
آالت و تجهیزات با مشکل مواجه شود که درصدد
بهبود شرایط و رفع این موانع هستیم.فرمانده
انتطامی استان البرز با اشاره به اقدامات ناجا در
حوزه مواد مخدر ،گفت :طی  ۶ماهه نخست سال
جاری ۱۰ ،تن مواد مخدر کشف شده است که این
رقم رشد  ۲۷۰درصدی نسبت به سال گذشته را
نشان می دهد

دیدار مدیران کل زندانها و امور کتابخانه های لرستان

به گزارش امتیاز؛ مدیر کل زندانهای لرستان تصریح کرد:شواهد
و مستندات نشان می دهد زندانیانی که در دوره حبس به کتابخوانی
و شرکت در کالسهای فرهنگی عالقه نشان داده اند کمتر بازگشت
مجدد به زندان داشتهاند .محمدی اصل مدیر کل زندانهای استان
بهمراه معاون فرهنگی دادگستری لرستان و رئیس اداره فرهنگی
زندانها در اداره کل امور کتابخانه های استان با مدیر کل و مسئولین
این نهاد دیدار و گفتگو کردند.در این دیدار محمدی اصل ضمن
تسلیت ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین (ع) در سخنانی به اهمیت
حوزه کتاب و کتابخوانی در زندانها پرداخت و اظهار کرد:نهادینه کردن
فرهنگ کتابخوانی بر آگاه سازی زندانیان و تغییر نگرش مثبت آنان
و بهنجار نمودن رفتارشان تاثیر زیادی دارد.وی افزود:ریشه بسیاری
از آسیب های اجتماعی موجود را نا آگاهی دانست و به همین دلیل
باید با ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی به افزایش سطح آگاهی و

معلومات زندانیان کمک کنیم.
مدیرکل زندانها و عضو شورای قضایی استان تصریح کرد:شواهد
نشان می دهد زندانیانی که به کتابخوانی و شرکت در کالسهای
فرهنگی در زندان عالقه دارند کمتر بازگشت مجدد به زندان دارند.
در ادامه حجت االسالم سبزواری معاونت فرهنگی دادگستری استان
نیز با اشاره به احادیث و روایات به اهمیت مقوله کتابخوانی پرداخته و
تاکید کرد:این اهمیت در زندان دو چندان شده چرا که در زندان ما با
اقشار آسیب پذیر جامعه روبرو هستیم که امر کتابخوانی می تواند باعث
روشنگری این افراد شده و تا حدودی از انجام بزه جلوگیری نماید.
طهماسبی مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان لرستان نیز اظهار
داشت :زندانها با توجه به اوقات فراغتی که دارند از بستر مناسبی برای
مطالعه و کتابخوانی برخوردارند و یکی از وظایف و رسالتهای کتابخانه ها
را بهبود وضعیت مطالعه و کتابخوانی در زندانها دانست.در پایان روشن

پور رئیس اداره فرهنگی و تربیتی زندانهای استان گزارشی از فعالیتها و
نیازهای کتابخانه های مشارکتی زندانهای استان را تبیین کرد.

مدیر عامل اتحادیه شالیکوبی داران شهرستان بابل:

برای جلوگیری از تخلیط برنج باید تیم منسجمی شکل بگیرد

به گزارش امتیاز؛ مدیر عامل اتحادیه
شالیکوبی داران شهرستان بابل بیان داشت :با
وضعیت اقتصادی موجود کشور ،کارخانه شالیکوبی
مقرون به صرفه نیست .افزایش  15درصدی
دستمزد کارخانه ها در مقابل دستمزد صددرصدی
کارگران ،افزایش لوازم یدکی مورد نیاز کارخانه ها
با توجه به افزایش دالر برخی از کارخانه ها را به
سمت نیمه تعطیلی کشانده است.
حسن قربان زاده توری گفت :از یک هزار و
 130کارخانه شالیکوبی شمال کشور ،تعداد 230
کارخانه در شهرستان بابل وجود دارد .این مسئول
حوزه برنج سپس خرید برنج ارزان از قشر ضعیف
کشاورزان را دیگر مشکل این حوزه ذکر کرد و
اظهار داشت :محصول برنج در فصل برداشت از
قشر ضعیف کشاورز ،ارزان خریده می شود زمانی
که به دست تجار و دالل می افتد ،نرخش باال می
رود و در واقع دالل ها بدون هیچ زحمتی سود می
برند.قربان زاده تخلیط برنج بی کیفیت خارجی با
برنج با کیفیت ایرانی را درد حوزه کشاورزی ذکر
کرد و افزود :با این امرخریدار ،کشاورز و کارخانه

دار رنج می برد و فقط عده ی کمی بهره می برند
و متاسفانه بعد از سال ها یک تیم قوی و منسجمی
در شهرستان بابل وجود ندارد تا جلوی این کار
را بگیرد و راهکارها به صورت مقطعی انجام
می شود.قربان زاده ایجاد کمیته تنظیم برنج و
صنایع تبدیلی جهت جلوگیری از این مشکالت و
معضالت را یک ضرورت دانست.مدیر عامل اتحادیه
شالیکوبی داران شهرستان بابل ادامه داد :بهترین
راهکار جهت مقابله با تخلیط برنج ،تشکیل کمیته

تنظیم برنج و صنایع تبدیلی است که با دخالت
افراد ذی نفوذ اجرایی نخواهد شد.وی همچنین
یکی از راه های مبارزه با دالالن و تخلیط برنج
را برندسازی ذکر کرد و گفت :در این خصوص ،هر
برنج فروش یا کارخانه داری باید برند مخصوص
خودش را داشته باشد تا برنج به اسم آنها ثبت شود
.مدیر عامل اتحادیه شالیکوبی داران شهرستان بابل
با اشاره به هزینه باالی کشاورزی خاطرنشان کرد:
فرهنگ تغییر در کاشت و داشت برنج باید شکل
گیرد به عالوه کشت برنج پرمحصول مثل فجر و
شیرودی باید افزایش یابد زیرا اگر برنج پرمحصول
با کیفیت باال کاشته شود ،نیاز کشور تامین و
ضرورتی به برنج خارجی نداریم .این مسئول
حوزه برنج در ادامه با بیان اینکه از  230کارخانه
شالیکوبی فقط  110کارخانه ما مدرن است ،افزود:
کارخانه های فرسوده و سنتی آمار شکستگی برنج
را باال می برد از سویی ایجاد کارخانه های مدرن
توجیه اقتصادی ندارد مگر اینکه دولت تسهیالت
ارزان قیمت در اختیار این افراد قرار دهد.وی با
تقدیر ازپیگیری دکتر نجفی نماینده مردم بابل در

مجلس به جهت تالش برای قیمت گذاری برنج
در زمان برداشت ،ابراز داشت  :با تالش نماینده
مردم بابل در مجلس ،وزارتخانه را ملزم کردیم
تا برنج مازندران توسط دولت خریداری شود و
خوشبختانه این کار انجام شد و برنج کشاورز با
نرخ مصوب  9هزار و  820تومان از سوی دولت
قیمت گذاری شد و بازار ،تمام برنج های موجود
شهرستان را خریداری کرد.قربان زاده سپس بیان
داشت :پیشنهاد بنده به وزارتخانه ،نهادها و ادارات
این است تا برنج مصرفی شان را از کارخانه دار ها
خریداری کنند تا دست دالل ها قطع شود  .برنجی
که از کارخانه خریداری می شود به دلیل اینکه به
صورت مستقیم از کشاورز خریداری می شود هم
سالم و هم ارزان تراست  .زمانی که برنج از کارخانه
خارج شود ،معلوم نیست چه بالیی بر سر آن می
آید.مدیر عامل اتحادیه شالیکوبی داران شهرستان
بابل ،گفت :برنج بابل اگر از سوی مسئولین مورد
توجه قرار گیرد و فقط در حد تبلیغات نباشد ،ما
می توانیم آن را که یکی از بهترین های برنج استان
مازندران است ،به بازار عرضه کنیم.

آغاز کالس های آموزشی ماموران آمارگیری ،بازبینان و کارشناسان گروه و بازبینی در گلستان
به گزارش امتیاز؛ با عنایت به برگزاری طرح آمارگیری از
ویژگیهای مسکن روستایی از  ۲۱مهرماه سالجاری ،دوره آموزشی
طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی سال ۹۷ویژه ماموران
آمارگیری ،بازبینان کارشناسان گروه و بازبین استان گلستان با حضور
 ۴۰نفر از اعضای ستاد اجرایی در سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن
استان تشکیل گردید.مهندس حق بین ،معاون بازسازی و دبیر ستاد
اجرایی طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی سال  ۹۷استان
گلستان در حاشیه این دوره آموزشی ابراز داشت:تامین مسکن مقاوم
و مناسب در روستاهای استان و سیاست گذاری و برنامه ریزی در این
خصوص نیاز به آگاهی از آمار و اطالعات ویژگیهای مسکن روستایی
در نقاط مختلف استان دارد و بهبود وضعیت موجود بدون پاالیش
آمار کمی و کیفی مسکن ،ساماندهی به سکونت گاههای روستایی را
با مشکالت و خطاهای فراوانی روبرو می کند .
لذا در راستای تهیه آمارهای تخصصی  ،طرح آمارگیری از
ویژگیهای مسکن روستایی مورد توجه قرار گرفت که جهت جمع
آوری اطالعات دقیق و با کمترین میزان خطا ،یک دوره آموزشی به
مدت  ۴روز و به منظور آشنایی با فرمهای آمارگیری ،پرسشنامه ها و
راهنماهای بازبینی و اجرایی در حال برگزار می گردد.ایشان همچنین
از کارگاه آموزشی بصورت میدانی در پایان این دوره آموزشی –
توجیهی در یکی از روستاهای استان خبر دادند.مهندس حق بین

افزودند :در پایان این دوره با اخذ آزمون از موارد آموزشی ،کارشناسان
آمارگیری مورد ارزیابی قرار می گیرند تا افراد واجد شرایط گزینش و
فعالیت خود را از  ۲۱مهرماه به مدت یکماه در سطح  ۲۸۴روستای
استان جهت نمونه گیری از  ۷هزار و  ۶۱۹واحد مسکونی روستایی
بعنوان نمونه آغاز نمایند.طرح آمارگیری از  ۲۸۴روستا و  ۷هزار و
 ۶۱۹واحد مسکونی استان گلستان از  ۲۱مهرماه آغاز می شود.بنا به
گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان،
طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی از  ۲۱مهرماه به مدت
یکماه و در  ۱۴شهرستان و  ۲۸۴روستا اجرا می شود.
مهندس زمانی نژاد ،مدیر کل بنیادمسکن انقالب اسالمی
گلستان گفت :آمار گیری از ویژگی های مسکن روستایی است که
این طرح هم زمان با سراسر کشور به مدت یکماه از تاریخ ۲۱مهر آغاز
می گردد.مهندس زمانی نژاد با اعالم اینکه این طرح در سال های
 ۸۷ ،۸۲و  ۹۲نیز اجرا گردیده  ،ابراز داشت :این طرح در بازه زمانی
پنج ساله اجرا میگردد و امسال نیز از ۲۱مهرماه و برای چهارمین بار
به اجرا درخواهد آمد.مدیرکل بنیاد مسکن استان هدف از اجرای این
طرح را جمع آوری اطالعات از مشخصات فنی ساختمان ها و عملکرد
آن ها در برابر حوادث و بالیای طبیعی عنوان نمود که با هدف بررسی
وضعیت مسکن روستایی اجرا خواهد شد .ایشان تصریح کرد :در این
طرح روستا هایی به عنوان نمونه انتخاب می شوند که در جامعه

آماری روستا های باالی  ۲۰خانوار مد نظر است که در سطح استان و
در  ۱۴شهرستان تعداد  ۲۸۴روستا و  ۷۶۱۹واحد مسکونی روستایی
بعنوان نمونه مورد ارزیابی قرار خواهند .مدیرکل بنیاد مسکن استان
اظهار داشت  :در اجرای این طرح تعداد  ۴۰نفر مهندس به صورت
مستقیم مشارکت خواهند داشت که نتایج حاصل از این آمار گیری
ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که این نتایج در برنامه ریزی
های آتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت .
مهندس زمانی نژاد همچنین گفت :روستاها به دلیل نقش
بسیار مهمی که از نظر اقتصادی و معیشتی در زندگی مردم دارند
نگاه مسئولین بر این بوده است تا به وضعیت اقتصادی و کالبدی
روستاییان توجه بیشتری شود .در این طرح روستا ها باید به لحاظ
کمی و کیفی مورد بررسی قرار گیرند که ضمن مشخص نمودن آمار
مسکن روستایی نامقاوم درسطح استان ،برنامه ریزی مناسب جهت
مقاوم سازی واحدهای آسیب پذیر نیز صورت گیرد.مدیر کل بنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان گلستان در پایان بیان کرد :امروزه در
بحث مقاوم سازی روستا ها دولت بستر مناسب را فراهم کرده است
و بانک ها هم با در اختیار گذاشتن تسهیالت  ۲۵میلیون تومانی
توانسته اند به روستاییان کمک کنند و مردم نیز می بایست با
استقبال از شرایط موجود نسبت به مقاوم سازی واحد مسکونی خود
اقدام نمایند .

ستاره ای که در آستانهی تودیع ،همچنان پرفروغ و جهانی درخشید؛

دریافت تندیس زرین جایزه جهانی سرآمدی و مدیریت کیفیت اروپا توسط دکتر سبحانی

به گزارش امتیاز؛برای اولین بار ،تندیس زرین
جایزه جهانی سرآمدی و مدیریت کیفیت با باالترین
امتیاز و در سطح  GOlDبه دکتر بهرام سبحانی
رسید.نایب رییس دفتر جایزه مدیریت کیفیت اروپا
 EFQMدر ایران نتیجه گزارش های ارزیابی
کارشناسان و سرارزیابان جایزه جهانی مدیریت
کیفیت اروپا را امروز طی مکاتبه با دکتر بهرام
سبحانی ،مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان،
اعالم کرد ،دکتر شفیعی زاده در نامه خود نوشت:
جناب اقای دکتر بهرام سبحانی ،مدیرعامل شرکت

فوالد مبارکه اصفهان ؛ پس از ارزیابی کارشناسان
و سرارزیابان جایزه جهانی مدیریت کیفیت اروپا
 EFQMموفق شد با کسب امتیاز باالی  ۶۰۰و
دستیابی به باالترین سطح ممتاز  goldدر مرجع
جهانی دست یابد.در مکاتبه نایب رییس دفتر
بنیاد مدیریت کیفیت اروپا  EFQMبه جناب
دکتر بهرام سبحانی آمده است :بدین وسیله مراتب
تبریک مدیریت کیفیت اروپا  EFQMرا به جهت
عملکرد قابل توجه شرکت فوالد مبارکه در ارزیابی
نشان سرآمدی در سال جاری به اطالع جنابعالی

می رساند :شرکت فوالد مبارکه اصفهان با هدایت
و راهبری جنابعالی و تالش مدیران آن مجموعه
محترم با ارزیابی به عمل آمده از سوی ارزیابی
ارزیابان بین المللی بنیاد  EFQMاروپا موفق به
کسب امتیاز باالی  ۶۰۰و دستیابی به سطح ممتاز
 GOLDدر مرجع جهانی EFQM Global
 Excellence Indexگردید*با توجه به
دستیابی به این موفقیت بین المللی و با هماهنگی
های به عمل آمده در برنامه بین المللی سالمتی و
فروم جهانی  EFQMکه از  ۲۳الی  ۲۸مهرماه

در کشورهای هلند و اتریش برگزار خواهد شد طی
مراسم ویژه ای بنیاد مدیریت کیفیت اروپا از عملکرد
شرکت فوالد مبارکه تقدیر خواهد شد* .لذا ضمن
تبریک مجدد این موفقیت ارزشمند آن مجموعه
محترم خواهشمند است هماهنگی الزم جهت حضور
جنابعالی و معاونین و مدیران آن مجموعه محترم
در برنامه بین سرآمدی و مراسم ویژه تقدیر بنیاد
 EFQMاز شرکت فوالد مبارکه صورت پذیرد.
پیشاپیش از حسن توجه و همکاری جنابعالی تشکر
و قدردانی می گردد

ارسال  129هزار تن گندم از گلستان به  7استان دیگر

به گزارش امتیاز؛در  6ماههی اول سال
جاری  119هزار و  729تن گندم از استان گلستان
برای تأمین نیاز مصرفی به  7استان کشور از طریق
سامانهی حمل ریلی ارسال شد.که از این مقدار ،بیش
از  8هزار تن گندم به استان البرز ،حدود  10هزار تن

به استان تهران و حدود  20هزار تن به خراسان جنوبی
ارسال شده است.در راستای مدیریت ذخیرهسازی و
توزیع مناسب گندم در کشور ،بر اساس برنامههای
حمل شرکت بازرگانی دولتی ایران ،گندم مصرفی
استانهای خراسان رضوی به مقدار  19هزار تن،

سمنان به مقدار  9هزار تن و قم به مقدار  3هزار تن
از مازاد گندم استان گلستان و انتقال با شبکهی ریل
تأمین شده است.که  49هزار تن گندم نیز در همین
مقطع زمانی به استان مجاور ،یعنی استان مازندران
ارسال شده است.در استان گلستان امسال  930هزار

تن گندم با نرخ تضمینی از گندمکاران خریداری شد
که براساس برنامههای حمل ،بخشی از آن که مازاد
بر نیاز مصرفی استان است به استانهای همجوار و
نیازمند گندم که توان تولیدی کمتری نسبت به مقدار
مصرف سالیانه دارند ارسال میشود.

اخبار
برگزاری پانزدهمین نمایشگاه
بینالمللی تجهیزات پزشکی و
دندانپزشکی در مشهد

به گزارش امتیاز؛ مدیرعامل نمایشگاه
بین المللی مشهد گفت :پانزدهمین نمایشگاه
بین الملی تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی و
صنایع وابسته(دارویی ،آزمایشگاهی ،بیمارستانی
و توانبخشی) از  ۱۹الی  ۲۲مهر در محل دائمی
نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود که
همزمان با برگزاری آن نشست های تخصصی
متناسب با موضوع انجام می شود..علیرضا
هوشنگ نژاد افزود:این نمایشگاه در گذشته به
طور معمول هر  ۲سال یکبار برگزار می شد که
بنا به دالیلی ازسال ۹۴تا کنون برگزار نشده بود
اما امسال علی رغم همه محدودیت های موجود
تالش کردیم این نمایشگاه را برگزارشود.وی
با بیان اینکه پانزدهمین نمایشگاه بین الملی
تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی و صنایع وابسته
در مساحت  ۲هزار و  ۵۰۰متر با حضور ۷۰
شرکت داخلی و خارجی برگزار خواهد شد ،ادامه
داد :افتتاحیه این نمایشگاه  ۵شنبه  ۱۹مهر با
حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد است..
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد با اشاره
به اینکه با برنامه ریزی های صورت گرفته دوره
آموزشی نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی
و دوره آموزشی مانیتورینگ عالئم حیاتی هم
برگزار می شود ،اظهارداشت:در زمینه توانبخشی
و سالمت غرفه ها آخرین دستاوردهای خود را
ارائه می دهند که امیدواریم این نمایشگاه مورد
توجه مخاطبین خاص قرار بگیرد..وی اضافه
داشت نمایندگانی از کشورهای ترکیه ،آلمان،
چین ،تایوان و هنگ کنگ هم در این نمایشگاه
حضور خواهند داشت ،و یقینا یکی از راههای
برون رفت از تحریم های ناجوانمردانه استفاده
از تولیدات و پتانسیل داخلی است.

فاز اول عملیات تغییر هندسی مسیر پیچ
باغ گردوفردوسیه اجرایی شد

علی کیوانی  -فردوسیه  ،علیرصا
اسدی شهردار فردوسیه در مورد اجرای پروژه
بازگشایی مسیر پیچ موسوم به گردو در ورودی
شهرفردوسیه گفت  :با توجه به تالش های
بسیاری از سوی مسئولین شهری و شهردار
شهریار در راستای توافقات الزم با مالک این
مسیر انجام گرفت  ،خوشبختانه عملیات اجرایی
فاز یک این پروژه به اتمام رسید.علیرضا اسدی
ادامه داد  :امیدواریم مردم ضمن رضایت از
بازگشایی اینمسیر مارا در ادامه راه جهت
اجرای فاز دوم این پروژه یاری نمایند تا بتوانیم
در آینده ای نزدیک خطرات بسیاری که این
مسیر برای شهروندان داشت را بر طرف نمائیم

شهردار باقرشهر :همه ما فرزندان
خانواده شهدا هستیم

علی کیوانی –باقر شهر ،مسئول
ایثارگران شهرداری از حضور شهردار و شورای
اسالمی شهر در منزل شهید جاوید االثر ابراهیم
سقرجوقی خبر داد و گفت :بازدیدهای دوره
ای و احوالپرسی از خانواده شهدا و ایثارگران
از اولویت های کاری مجموعه مدیریت شهری
باقرشهر است  .جواد مغروری در ادامه افزود :
شهردار و شورای اسالمی شهر همواره بر این
...مسئول ایثارگران شهرداری از حضور شهردار و
شورای اسالمی شهر در منزل شهید جاوید االثر
ابراهیم سقرجوقی خبر داد و گفت :بازدیدهای
دوره ای و احوالپرسی از خانواده شهدا و
ایثارگران از اولویت های کاری مجموعه مدیریت
شهری باقرشهر است .جواد مغروری در ادامه
افزود  :شهردار و شورای اسالمی شهر همواره
بر این امر صحه گذاشته اند که این عزیزان مایه
برکت شهر هستند و دیدار آنها و دعای خیرشان
بهترین توشه خادمان مردم است .علیرضا ناصری
پور شهردار باقرشهر در مراسم دیدار از خانواده
شهید جاوید االثر گفت  :زندگی این مادر بزرگوار
در تنهایی و انتظار می گذارد و بر ما وظیفه است
که با احوالپرسی و توجه بیشتر به آنها نگذاریم
حس تنهایی بر آنها چیره شود.همه ما فرزندان
خانواده شهداییم و باید حق فرزندی را به خوبی
به جا آوریم.عین اهلل آقاپور رئیس شورای اسالمی
باقرشهر نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
 ۸سال دفاع مقدس  ،آنها را چراغهای روشن
شهر دانست و گفت  :ما اعتقاد داریم شهیدان
زنده هستند و قطعا در کنار خانواده های خود ،
ناظر همه ما هستند .آنها چراغ های منور معنوی
این شهر هستند و حتما دعای آنها برکت کاری
ماست.گفتنی است در این مراسم همه اعضای
شورای شهر حضور داشتند و با اهدای لوح
سپاس و هدیه از مقام مادر شهید سقرجوقی
تقدیر شد.
در شرکت توزیع برق سمنان برگزار شد؛

دوره آموزشی آشنایی با مبانی برق در
بخش توزیع

به گزارش امتیاز؛ دوره آموزشی “آشنایی
با مبانی برق در بخش توزیع” با حضور  55نفر
از کارکنان و کارشناسان فنی واحدهای بهره
برداری شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
برگزار شد.سرپرست دفتر منابع انسانی شرکت
توزیع برق استان با بیان این مطلب گفت :این
دوره آموزشی به مدت  30ساعت و توسط
مهندس محمدرضا لشکری از همکاران این
شرکت به عنوان مدرس این دوره آموزشی ،به
اجرا درآمده است.بامداد یغمائی بیان داشت :از
سرفصل های ارائه شده در این دوره می توان
به معرفی میدان های الکتریکی و مغناطیسی ،
شدت میدان و نیروی الکتریکی ناشی از بارها و
توضیح شرایط فشردگی و خطی و تغییر ناپذیر
بودن برای حل مدارهای الکتریکی اشاره نمود.
وی افزود :آشنائی با مقاومت الکتریکی  ،روش
های تحلیل مدار ،ال ِمان های مدار ،تحلیل مش
و گره ،قانون اهم و توضیح مختصری در مورد
مشتقات و اتصال سری و موازی مقاومت ها ،از
دیگر عناوین مطرح شده در این دوره آموزشی
به شمار می روند.

