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خبر كوتاه
دوباره خوزستان دوباره پویش هر هفته -الف -ب -ایران

پروژه های برق منطقه ای خوزستان با
حضور رئیس جمهور افتتاح می شود

پروژه های شرکت برق منطقه ای خوزستان و
بخش تولید در هفته سی ام پویش هر هفته -الف-
ب -ایران با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو به
صورت ویدئو کنفرانس افتتاح رسمی می شوند.روز
پنج شنبه هفته جاری پروژه های شرکت برق منطقه
ای خوزستان با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
 ،وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر افتتاح خواهد
شد ۹.پروژه شامل پنج نیروگاه  DGو تجدید پذیر
تولید برق و  ۴پروژه پست و خط انتقال و فوق توزیع
در این مراسم افتتاح خواهد شد.از جمله پروژه های
مهم شرکت برق منطقه ای خوزستان که در سی امین
پویش هر هفته -الف -ب -ایران وزارت نیرو افتتاح
خواهد شد می توان به نصب ترانس دوم پست ۴۰۰
کیلو ولت باغملک و افتتاح فاز اول پست های ۱۳۲
کیلو ولت شیبان و شهید منجزی گتوند اشاره کرد.
ارزش سرمایه گذاری پروژه هایی که روز پنج شنبه در
خوزستان افتتاح می شود بیش از هزار میلیارد تومان
است.این دومین پویش هر هفته -الف -ب -ایران در
خوزستان در سال جاری است که در آن پروژه های
شرکت برق منطقه ای خوزستان به صورت رسمی
افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرند.

جلسه مشترک شهرداری وسپاه گرگان
باموضوع محالت کم برخوردار سطح
شهر برگزار شد

جلسه میز خدمت جهادی در هفته بسیج روز
گذشته با حضور شهردار و فرماندهان پایگاه های مقاومت
محالت هدف در دفتر شهردار گرگان برگزار شد.در
این جلسه ،تصمیمات بسیاری در خصوص اقدامات و
پیگیری های الزم در  4محله کم برخوردار سطح شهر
اتخاذ شد که مهمترین آنها به شرح زیر است:محله اسالم
آباد :استفاده از رنگ پوششی دیوارها ،فعال تر نمودن
خانه فرهنگ ،اصالح روشنایی پارک ملت و نصب تیر
چراغ برق جدید ،تخلیه نخاله در ضلع دیگر پارک ملت،
مکاتبه با سازمان میراث فرهنگی در خصوص دیوارکشی
تپه قلعه خندان ،الیروبی رودخانه و نصب سرعتگیر در
خیابان ملت به همراه تابلو و چراغ احتیاط-محله عرفان:
پیگیری جهت تملک فضای مناسب جهت ایجاد پارک
محله ای ،ایجاد فضای ورزشی مناسب ،رنگ پوششی
دیوارها و ایجاد سرعت گیر-محله انجیراب :آسفالت
معابر فرعی ،خط کشی خیابان اصلی انجیراب  ،20ایجاد
سالن ورزشی توسط سپاه گرگان ،ایجاد خانه فرهنگ،
تعریض خیابان اصلی ،افزایش تعداد اتوبوس ها و اجرای
پروژه زیرگذر-محله محتشم :بازگشایی محتشم  2و  4و
واگذاری زمین  100متری کنار مسجد به مسجد

عملکرد سازمان حمل و نقل شهرداری
گرگان در هفته نخست آذر ماه

مهمترین عملکرد و اقدامات سازمان حمل و
نقل شهرداری گرگان در هفته نخست آذرماه 99
به شرج زیر است -:الزام استفاده از ماسک در هنگام
سوختگیری در جایگاه های سوخت تحت پوشش
سازمان --بازدید و نظارت بر خدمات دهی تاکسی
تلفنی های سطح شهر در ساعات کشیک ( 21لغایت
 4صبح) --تب سنجی از رانندگان و شهروندان،
توزیع رایگان مواد ضدعفونی کننده به صورت
مستمر توسط سازمان حمل و نقل --اعمال قانون
مسافربرهای شخصی و بازدید از ایستگاه های سطح
شهر و نظارت بر نحوه خدمات دهی --ضدعفونی
تاکسی ها در جایگاه های سطح شهر ،پایانه ها و تب
سنجی از رانندگان تاکسی از ساعت  10الی  12همه
روزه توسط سازمان --نصب بنر تبریک هفته بسیج
و هفته فرهنگی گرگان بر روی تمامی اتوبوس های
درون شهری --تقدیر از حرکت زیبا و خداپسندانه
راننده تاکسی گرگان که به مناسبت والدت امام حسن
عسگری (ع) اقدام به جابجایی رایگان مسافر و توزیع
بسته های آموزشی و فرهنگی نمود -.بازدید سرزده
سرپرست سازمان از نحوه خدمات دهی به شهروندان
و چگونگی رعایت فاصله گذاری و پروتکل های
بهداشتی در حمل و نقل عمومی -بازدید و نظارت بر
جایگاه های سوخت سطح شهر جهت خدمات دهی
مطلوب به شهروندان.

شهرستان

شماره 3099

در راستای تحقق شعار جهش تولید در سال جاری صورت گرفت:

افتخارآفرینی در گروه فوالد مبارکه با کسب رکوردهای پی در پی

شرکتهای فوالد مبارکه ،فوالد هرمزگان،فوالد
سنگان ،فوالد امبرکبیر کاشان ،فوالدسنگ مبارکه
و فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری در
سال جهش تولید و به منظور تحقق این مهم ،به
رکوردهای درخور توجهی دست یافتند.مدیر ناحیه
فوالدسازی و ریختهگری مداوم فوالد مبارکه از دو
دستاورد مهم در سال جهش تولید خبر داد:

با احتساب تولید هشتماهۀ سال جاری نسبت به
مدت مشابه سال قبل ،شاهد رشد  143درصدی
تولید گندله هستیم .به گزارش روابط عمومی
فوالد سنگان  ،تولید این شرکت از ابتدای راهاندازی
تاکنون حدود  8میلیون و  500هزار تن گندله
بوده است .موفقیتهای پیدرپی تولید و کسب
رکوردها ،بهدنبال تأکیدات مدیرعامل و ایجاد انگیزه
در بین کارکنان با جاریسازی مشوقها و همت
سختکوشان این شرکت در تمامی بخشهای
بهرهبرداری  ،بازرگانی،مالی ،منابع انسانی و  ...بوده
و تأثیرپذیری این واحد عظیم تولیدکنندۀ مواد
اولیۀ صنعت فوالد ایران را از حیث محدودیتهای
کرونا بسیار کاهش داده است.

رکورد تولید ماهانه تختال و تولید فوالد با
سیکل گاززدایی تحت خأل شکسته شد

غالمـــرضا سلیمی ،مدیر ناحیــۀ فوالدسازی
و ریختهگری مداوم ،با اعالم این خبر گفت:
غیورمردان ناحیۀ فوالدسازی و ریختهگری مداوم
در آبانماه با تولید بیش از  625هزار تن تختال
و کمترین میزان ضایعات ،برگ زرین دیگری بر
افتخارات شرکت فوالد مبارکه افزودند.تولیـــد
تختـــال در این ناحیـــه در مهرماه نیز از 617
هزار تن فراتر رفته بود و به این ترتیب رکورد تولید
در ماههای سیروزه در دو ماه متوالی جابهجا
گردید .این در حالی است که بیشترین میزان
تولید در ماههای سیروزه نیمۀ دوم سال مربوط
به آذرماه سال  96و به میزان  581هزار تن بوده
است که  7.6درصد رشد داشته است .این موفقیت
در ادامۀ موفقیت ماههای قبل و ثبت رکورد 639
هزار تن تختال در شهریورماه (طی  31روز) حاصل
شده است.مدیر ناحیۀ فوالدسازی و ریختهگری
مداوم تأکید کرد :افزایش چشمگیر تولید که ورای
ظرفیت اسمی این ناحیه است بهحق یک جهش در
تولید محسوب میشود که با وجود مشکالت ناشی
از تحریمها و شیوع بیماری کووید  19به دست
آمده و از ارزش زیادی برخوردار است .همچنین
در آبانماه رکورد تولید فوالد با سیکل گاززدایی
تحت خأل در واحد  RHبا تولید  78هزار و 800
تن تختال شکسته شد که با توجه به اهمیت
محصوالت تولیدی در این واحد که عموما در
صنایع نفت و گاز و خودروسازی استفاده میشود،
بسیار درخور توجه است.غالمرضا سلیمی در پایان
افزایش تولید در ناحیۀ فوالدسازی و ریختهگری
مداوم را حاصل همت و تالش بینظیر نیروهای
متخصص و سختکوش ناحیه و مدیریت صحیح
منابع و فرایندها دانست و بر نقش همۀ واحدهای
پشتیبانیکننده در این دستاورد تأکید کرد.
معاون بهرهبرداری شرکت فوالد هرمزگان:
شرکت فوالد هرمزگان در آبان ماه
رکوردهای جدیدی در تولید روزانه و ماهانۀ
تولید تختال و تعداد ذوبهای تخلیهشده و
ریختهگریشده ثبت کرد.

سید اصغر مدنی ،معاون بهرهبرداری شرکت
فوالد هرمزگان در گفتوگو با روابط عمومی
این شرکت گفت :دستیابی فوالدمردان فوالد

ثبت رکورد ماهانه تولید محصول در واحد
احیا مستقیم فوالد سفیددشت

هرمزگان به رکورد تولید آن هم به فاصلۀ کمتر از
دو ماه از رکورد قبلی ،نشان از عزم راسخ آنان در
ثبت موفقیتی دیگر در این شرکت همزمان با سال
جهش تولید است .وی در ادامه گفت :شرکت فوالد
هرمزگان توانست در آبانماه با تولید  138هزار و
 226تن تختال ،پس از گذشت تنها دو ماه از ثبت
رکورد قبلی به میزان  137هزار و  391تن در
شهریورماه  ،۹۹رکورد جدیدی ثبت کند .مدنی
با اشاره به اینکه رکورد تولید ماهانۀ تختال فوالد
هرمزگان در آبان ماه تنها رکورد این شرکت نبود
گفت :در آبان ماه  8رکورد جدید شامل رکوردهای
تولید ماهانه و روزانۀ تولید تختال ،تعداد ذوب
تخلیهشده ،تعداد ذوب ریختهگریشده و دو رکورد
تعداد ذوب تخلیهشده در کورههای شماره  1و 2
در فوالد هرمزگان به ثبت رسید که ثبت همزمان
این رکوردها برای فوالد هرمزگان غرورآفرین است.
معاون بهرهبرداری شرکت فوالد هرمزگان خاطرنشان
کرد :رکورد تولید روزانه تختال به میزان 6هزار و
 311تن در تاریخ  ۹۹/۰۸/27در حالی به دست
آمد که رکورد قبلی به میزان 6هزار و  24تن در
تاریخ  98/۰۶/31به دست آمده بود .همچنین رکورد
روزانۀ تعداد ذوب ریختهگریشده به میزان  ۵۱ذوب
در تاریخ  ۹۹/۰۸/28به دست آمد و رکورد قبلی به
تعداد  ۵۰ذوب در تاریخ  ۹۸/۰۶/31را پشت سر
گذاشت .مدنی در ادامه گفت :رکورد تعداد ذوب
ریختهگریشده ماهانه نیز به میزان یکهزار و 170
ذوب حاصل شده است که رکورد قبلی آن به تعداد
یکهزار و  158ذوب در فروردینماه  ۹۷به دست
آمده بود.وی تصریح کرد :این رکوردها در حالی ثبت
شده که نام فوالد هرمزگان در فهرست تحریمهای
ظالمانۀ آمریکا قرار گرفته و با همهگیری ویروس
کرونا در موج سوم خود ،محدودیتها در سطح
شرکت همچنان ادامه دارد .وی اظهار داشت :تداوم و

جهش تولید در فوالد هرمزگان همزمان با تحریمهای
ظالمانه و شیوع ویروس کرونا نشان از آمادگی کامل
فوالد هرمزگان در شرایط بحرانی و تعهد به صنایع
داخلی در تأمین نیاز آنها دارد.معاون بهرهبرداری
شرکت فوالد هرمزگان یکی از دالیل عمده و مهمی
را که سبب ثبت این رکورد شد ،متوسط زمان قوس
الکتریکی به ازای هر ذوب در کورهها دانست که با
اجرای پروژۀ بهبود ،این زمان به میزان قابلتوجهی
نسبتبه هدف تعیینشده کاهش داشته است.وی
همچنین آمادهبهکاری و تزریق مداوم گرافیت،
یکنواختی آنالیز شیمیایی آهن اسفنجی و افزایش
متالیزاسیون و کربن اضافی آن ،رعایت استانداردهای
مواد مصرفی ازجمله آهک و دولومیت ،بازنگری و
اجرای دستورالعملهای کاری و بهرهبرداری را دالیل
مهم دیگر تحقق این رکورد دانست.مدنی میزان
تولید اسلب از ابتدای سال تاکنون را  957هزار و
 794تن عنوان و ابراز امیدواری کرد نمودار تولید
همچون سالهای گذشته امسال نیز صعودی باشد
و رکورد تولید سالیانه محقق گردد.
مدیرعامل فوالد سنگان:
با رشد  143درصدی تولید گندله در
هشتماهه سال جاری ،رکورد تولید ماهانۀ
گندله در فوالد سنگان شکسته شد

علی امرایی ضمن تبریک فرارسیدن هفتۀ
بسیج گفت :با همت و تالش وافر کارکنان جبهۀ
اقتصادی و حمایتهای کلیۀ ارکان شرکت فوالد
سنگان در سال جهش تولید 400 ،هزار و 687
تن گندله در آبان ماه سال جاری تولید و رکورد
تولید ماهانۀ گندله در این شرکت شکسته شد.وی
گفت  :تولید گندلۀ این شرکت در هشتماهۀ
اول سال  2میلیون و  52هزار و  266تن بوده
که در مقابل یکمیلیون و  650هزار تن برنامه،
رشد 124درصدی داشته است .شایان ذکر است

در هشتمین ماه از سال جهش تولید و در
آستانۀ ششمین سالگرد تأسیس شرکت فوالد
سفیددشت ،با تولید  75هزار و  173تن آهن
اسفنجی ،رکورد جدیدی در تولید ماهانۀ این
محصول در واحد احیا مستقیم این شرکت به ثبت
رسید.مدیر عملیات شرکت فوالد سفیددشت ضمن
ابراز خرسندی از دستیابی به این موفقیت افزود :با
تولید این میزان محصول در آبانماه ،عالوه بر ثبت
رکورد تولید ماهانه ،هدفگذاری تولید هشتماهه
نیز بهطور کامل محقق شد.ایمان سلیمانی ،ضمن
تقدیر ویژه از تالش کارکنان واحد آهنسازی،
دستیابی به این موفقیتها را مرهون حمایتهای
مدیران و سهامداران و تالش و همت تمامی واحدها
بهخصوص واحد بازرگانی برای تأمین بهموقع مواد
اولیه و قطعات یدکی دانست.سلیمانی در پایان با
اشاره به تولید  545هزار و  273تن محصول تا
پایان آبانماه از رشد  12.2درصدی تولید نسبت به
مدت مشابه سال قبل خبر داد و ابراز امیدواری کرد
که تا پایان سال تولید  ۸۰۰هزار تن تحقق یابد.
ثبت رکورد جدید در واحد آهکسازی
شرکت فوالد سنگ

با تولید ماهانۀ  21هزار و  318تن آهک
کلسینۀ باکیفیت در کورههای تکشافت چیساکی،
رکورد جدیدی در آبانماه سال جاری به ثبت
رسید.مدیریت عامل شرکت از کارکنان بهخصوص
کارکنان واحد آهکسازی شرکت بابت کسب این
رکورد صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.
رکورد تولیدماهانه در خط اسیدشویی
شرکت فوالد امیر کبیر کاشان بهبود یافت

شرکت فوالد امیر کبیر کاشان در مسیر تعالی
روزافزون خود ،در سالی که مزین به نام جهش
تولید است ،موفقیتهای مجموعه بهرهبرداری را
تکرار کرده و شاهد بهبودی دیگر و رکورد جدیدی
در تولیدبوده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان:

اجرای عملیات کنترل و پایدار سازی فرسایش توده ای در حوزه آبخیز قلعه ُگل خرم آباد
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان گفت :با
هدف کنترل و تثبیت فرسایش توده ای (زمین لغزش) در مناطق
جنگلی در سال  ، ۹۹عملیات کنترل و پایدار سازی زمین لغزش در
مسیر رودخانه قلعه گل شهرستان خرم آباد با اعتباری بالغ بر ۳۰
میلیارد ریال توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آغاز شده
است.شیرزاد نجفی با اشاره به اینکه حوزه آبخیز قلعه گل به واسطه
پوشش جنگلی مطلوبی که دارد به عنوان یکی از مراکز گردشگری
و تفرج گاهی استان بشمار می رود خاطرنشان کرد :طی سال های
گذشته و به خصوص در اثر بارندگی های سال  ،۹۸در مسیر رودخانه
اصلی حوزه تعداد زیادی زمین لغزش به وقوع پیوست که متاسفانه در
اثر این پدیده طبیعی تعداد کثیری از درختان کهنسال بلوط ،گونه
های جنگلی منطقه و هم چنین تعداد زیادی از درختان و درختچه
های بیشه زارهای مسیر رودخانه از بین رفت.وی افزود :متاسفانه
تخریب مناطق جنگلی و فرسایش توده ای در این حوزه تاثیر بسیار
زیادی در شرایط مناطق زیر دست از جمله رودخانه ماسور در جنوب
شهر خرم آباد گذاشته به شکلی که در سیل سال  ،۹۸تنه درختان
بلوطی که در اثر رانش زمین در آبخیز قلعه گل از جا کنده شده بود
توسط سیالب تا محل پل ماسور حمل ،که این موضوع باعث انسداد
مسیل و طغیان آب به مناطق مجاور از
جمله بخشی از فرودگاه و جاده خرم
آباد -پلدختر شده بود.نجفی به بررسی
های کارشناسی در منطقه قلعه گل که
بیانگر آن بود که* ،عامل اصلی وقوع زمین

لغزش پاشنه شویی توسط سیالب به خصوص در ماندرهای ایجاد
شده در مسیر رودخانه است* گریزی زد و تصریح نمود :به همین
دلیل مقرر گردید با اجرای عملیات آبخیزداری در طول رودخانه،
مقدار جابجایی توده های لغزشی و میزان فرسایش رودخانه ای را
کاهش دهیم که این مهم با اعتباری بالغ بر  ۳۰میلیارد ریال از محل
*اعتبارات صندوق توسعه ملی* با انجام کارهایی همچون عملیات
اصالح مسیر رودخانه و کاهش فرآیند پاشنه شویی در مسیر رودخانه
قلعه گل با روش های متداول آبخیزداری در حال انجام می باشد.این
مقام مسئول با بیان اینکه امروزه جهت کنترل یک هکتار زمین لغزش
با روش های پیچیده نیاز به اعتبارات بسیار زیادی می باشد اظهار
کرد :با توجه به اینکه در حال حاضر امکان هزینه این اعتبارات در
عرصه های منابع طبیعی وجود ندارد ،در این حوزه تالش شده است
با این اعتبار و کارهای آبخیزداری ،بخش زیادی از مسیر رودخانه به
شکلی اصالح شود تا پاشنه شویی به حداقل ممکن برسد.شیرزاد
نجفی اجرای بند های رسوب گیر سنگ و مالت در محل پنچه زمین
لغزش های قدیمی در جهت جلو گیری از فعال شدن آنها ،مقاوم
سازی پنچه مناطق لغزشی با اسکله ریزی با بلوک های بزرگ سنگی،
سبک سازی بار توده ناپایدار ،ایجاد دیوارهای برشی گابیونی در عرض
رودخانه ،زهکشی آب های سطحی و پر کردن ترک های کششی در
محل تاج زمین لغزش جهت کاهش نفوذ از سطح را بخشی از فعالیت
های در حال انجام در این منطقه دانست و اضافه کرد :هدف از انجام
این قبیل کارها ،کاهش میزان جابجایی و جلوگیری از شستشوی
رودخانه در پنچه زمین لغزش و تحریک آن می باشد.مدیرکل منابع

طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در پایان یادآور شد :با توجه به
پوشش جنگلی مطلوب منطقه ،امکان اصالح هندسه شیب با استفاده
از ماشین آالت راه سازی میسر نیست و تالش می شود با اجرای
عملیات آبخیزداری در طول رودخانه تا حدود زیادی مقدار فرسایش
توده ای در حوزه آبخیز قلعه گل ،میزان حمل رسوب و از همه مهمتر
میزان تخریب درختان جنگلی را کاهش دهیم.

تقدیر مدیرکل کتابخانههای گلستان از اقدامات مثبت شهردار گرگان در ترویج کتابخوانی

آخوند میرزاعلی در دیدار با دکتر
عبدالرضا دادبود شهردار گرگان از
تالشهای وی در راستای توسعه و پیشرفت
کتابخانههای شهر گرگان و توسعه فرهنگ
کتابخوانی تقدیر کرد و گفت :از زمان
مدیریت شما روز به روز کتابخانههای
گرگان در حال پیشرفت و توسعه است.وی
ادامه داد :خداوند را شاکریم که با کمکهای
مدیران دلسوزی همانند شما هر روز سرانه
مطالعه و کتابخوانی در گرگان افزایش
یابد.مدیرکل کتابخانههای استان گلستان
با بیان اینکه به واقع شما برترین شهردار
در استان گلستان هستید ،تصریح کرد:
استان گلستان در حوزه کتابخوانی نسبت
به سالهای گذشته پیشرفت خوبی داشته
است.میرزاعلی گفت :یکی از نشانههای
ارزیابی این مسئله حضور فعال و جایگاه

باالی استان گلستان در جشنواره کتابخوانی
رضوی بوده که جزء پنج استان برتر کشور
بودیم.وی بیان کرد :با وجود اینکه در ایام
کرونا قرار داریم اما اقبال جوانان استان
گلستان از کتابخانهها بسیار خوب بوده و در
زمانهای مجاز فعالیت کتابخانههای استان،
در ساعاتی حتی صندلی برای استفاده
مخاطبان وجود نداشته است.مدیرکل
کتابخانههای استان گلستان با تقدیر از
برگزاری مسابقههای کتابخوانی توسط
شهرداری گرگان ،با اشاره به وجود ظرفیت
برای اقدامهای مشترک ،متذکر شد :سامانه
سماک قابلیت فرآیند برگزاری مسابقه
کتابخوانی الکترونیک را دارد که ما حاضر به
همکاری در این عرصه نیز هستیم.میرزاعلی
بر اهمیت توسعه فضاهای کتابخوانی در
گرگان اشاره و تاکید کرد :شهرداری گرگان

میتواند در حوزه راهاندازی کتابخانههای
سیار و حتی مشارکت در ساخت کتابخانه
در شهر گرگان همکاری الزم را داشته
باشد.شهردار گرگان در این دیدار با اشاره
به برنامههای متنوع فرهنگی و کتابخوانی
توسط سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری گرگان با بررسی راهاندازی
کتابخانه سیار با مشارکت ادارهکل
کتابخانههای استان گلستان موافقت کرد.
دکتر عبدالرضا دادبود تصریح کرد :یکی
از اقداماتی که شهرداری گرگان در ساخت
المانها با اولویت در دستور کار قرار داد،
ساخت و رونمایی از المان کتاب در شهر
گرگان بود که سال  1397از این المان
رونمایی شد.وی افزود :موضوع کتابخوانی
به عنوان یکی از موضوعات فرهنگی در
شهر گرگان جزء یکی از تاکیدهای ما در

اجرای برنامهها است که خوشبختانه با
تالشهای سازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری گرگان اقدامات مثبتی در
این عرصه انجام شده است.شهردار گرگان به
مشارکت این شهرداری در چاپ و رونمایی
از کتابهای مختلف نویسندگان به ویژه
نویسندگان بومی اشاره کرد و گفت :یکی
از اقدامات شهرداری گرگان ایجاد فضای
مناسب در خانههای فرهنگ برای کتاب
و کتابخوانی است که این کتابخانههای
کوچک فعال و در دسترس همه مراجعه
کنندگان قرار دارد.گفتنی است ،در آخرین
اقدام شهرداری گرگان ،به مناسبت پنج
آذرماه روز ملی گرگان نیز کتاب یک شنبه
خونین به قلم غالمرضا خارکوهی یکی از
محققان گرگانی توسط شهرداری گرگان در
نوبت دوم به چاپ و نشر درآمده است.

تقدیر مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان از شهردار گرگان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گلستان با اهدای
لوح تقدیری از مساعی و تعامل شهردار گرگان در زمینه یاری
رساندن به جمعیت هالل احمر استان در اجرای برنامه های
این سازمان تقدیر به عمل آورد.طی نشست صمیمانه ای با
حضور فرهاد میقانی مدیرعامل سازمان ،حمیدرضا آقامالیی
عضو شورای اسالمی شهر گرگان و عضو اصلی شورای عالی
جمعیت هالل احمر کشور ،حجت االسالم مهدوی نماینده
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر و مهندس خاتمی قائم مقام

سازمان ،لوح تقدیر به دکتر دادبود شهردار گرگان اهدا شد.در
بخشی از متن لوح تقدیر آمده است« :بدون شک توفیقات
روز افزون و روند رو به رشد ،مرهون عنایت الهی و مساعی و
کوشش نیروهای تالشگر خادمی است که در پویایی و تحول
سازمانی ،انجام وظایف و ماموریت های محوله ،جز رضای
خداوند متعال و خدمت به مردم مقصود دیگری ندارند.اینک به
پاس همت خالصانه در جهت همکاری های مشترک و مساعدت
بی دریغ تان با جمعیت هالل احمر استان در راه خدمت به

انسانها این لوح تقدیر تقدیم حضورتان می گردد.دکتر دادبود
شهردار گرگان نیز با قدردانی از مدیران جمعیت هالل احمر
استان گلستان از جمعیت هالل احمر به عنوان مصداق بارز
تجلی نوعدوستی و انسانیت یاد کرد و اظهار داشت :همکاری
و حمایت از این سازمان که بر پایه کمک به بشریت بنا شده،
وظیفه ای انسانی برای شهروندان ،ادارات و سازمان ها است
و امیدواریم این تعامل سازنده مابین شهرداری گرگان و این
سازمان ارزشمند و مفید در آینده نیز به خوبی ادامه یابد.

اخبار
در شرکت توزیع برق استان سمنان انجام شد؛

بررسی ساز و کارهای مناسب برای
دستیابی به اهداف طرح برق امید

نشست بررسی ساز و کارهای مناسب برای
دستیابی به اهداف بهبود الگوی مصرف در راستای برق
امید ،در شرکت توزیع برق استان سمنان به صورت
وبیناری تشکیل شد.مدیرعامل شرکت توزیع برق
استان با بیان این که پیامک اطالع رسانی به مشترکان
خانگی پیرامون برق امید ارسال گردیده اظهار داشت:
مشترکانی که در گروه کم مصرف قرار گرفته اند ،می
باید با مصرف بهینه و خودکنترلی ،وضعیت موجود را
به گونه ای مدیریت نمایند که این مهم همواره برای
آنان تداوم داشته و از تخفیف  100درصدی این طرح
به صورت مستمر برخوردار شوند.سیدمحمدموسوی
زاده با اشاره به این که حفظ و جایگاه مشترکان برق
خانگی کم مصرف برای بهره مندی از تخفیف 100
درصدی این طرح بسیار مهم است یادآور شد :برنامه
ریزی مشترکین برای انتقال از گروه پرمصرف به
خوش مصرف و همچنین سوق پیدا کردن از دسته
خوش مصرف به کم مصرف ،می بایست در دستور کار
مشترکان قرار گرفته ،تا عالوه بر تغییر رفتار مصرفی و
اصالح الگوی مصرف ،بتوانند در گروه کم مصرف ها
قرار گیرند.وی تصریح کرد :در اطالع رسانی برنامه های
فرهنگی و تبلیغی ،می بایست اولویت بندی گروه های
هدف مشخص شده و موضوعات؛ اوج مصرف برق ،حذف
المپ های رشته ای و پرمصرف ،استفاده بهینه از لوازم
برودتی و همچنین بهره گیری مناسب از وسایل برقی
کم مصرف و استاندارد تاکید شده و مشترکان در این
زمینه ها حساس شوند.موسوی زاده با عنوان این که
فرصت های صرفه جوئی در بخش غیرمولّد یا خانگی
بسیار زیاد می باشد خاطرنشان کرد :در این زمینه باید
در بازه های زمانی مشخص ،اطالعات مصرف و توصیه
های الزم به مشترکان ارائه شده و مستمرا ً مردم را به
استفاده بهینه از این انرژی بی بدیل تشویق و ترغیب
نمائیم.همچنین در این جلسه برنامه عملیاتی مدیریت
مصرف در راستای اجرای دستورالعمل برق امید شامل؛
اطالع رسانی پیوسته با اتکا به شبکه های مجازی و
رسانه ملی ،تدارک زیرساخت ها و سامانه های الزم
برای مشترکینی که تمایل به مشارکت در اجرای برنامه
های مدیریت مصرف دارند ،آموزش رابطین مدیریت
مصرف ،شناسایی مشترکین پرمصرف در هر دوره
و ارسال پیامک هشدار ،پایش برنامه کاهش مصرف
مشترکین پرمصرف و نصب کنتور هوشمند برای آنان،
بهره مندی از ظرفیت استارت آپ ها و شرکت های
خدمات انرژی و پیگیری موضوع شناسایی بانک های
عامل جهت ارائه وام های کم بهره به مشترکان جهت
خرید لوازم برقی خانگی پربازده با تائید شرکت توزیع
برق ،بحث و تبادل نظر گردیده و پیرامون آنها تصمیم
گیری شد.

ذوب آهن اصفهان در مسیر افزایش
تولید و صادرات

منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان
با اشاره به آغاز پیش گرم کوره بلند شماره یک این
شرکت گفت  :این مجتمع عظیم صنعتی در تالش است
تا  23دی ماه که سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان و
طلیعه صنعت فوالد کشور است  ،کوره بلند شماره یک
این شرکت با حضور مسئولین کشور راه اندازی شود.وی
افزود  :با راه اندازی کوره شماره یک  800هزار تن به
تولید این شرکت افزوده می شود و ذوب آهن اصفهان
می تواند اهداف تولیدی خود را محقق سازد .مدیرعامل
ذوب آهن اصفهان با بیان این مطلب که این شرکت به
سمت تولید محصوالت صنعتی رفته است افزود  :این
مجتمع عظیم صنعتی به دنبال این است که در سال
جاری با وجود محدودیت ها ،صادرات خود را حفظ کند
 ،چرا که در شرایط کنونی  ،کشور نیاز بسیار به ارز
دارد  .مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان همچنین در
خصوص اثرات شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای
زنجیره فوالد بر این شرکت گفت :با عنایت به اینکه
محصوالت این شرکت به صورت سلف تا سه ماهه در
بورس کاالی ایران تا پایان بهمن ماه سال جاری عرضه
شده است ،کاهش قیمت پایه عرضه شمش در بورس
کاالی ایران از  ۹۵درصد قیمت فوب صادراتی ایران
به  ۸۰درصد قیمت فوب منطقه ( CISدر صورت
سرکوب قیمتها و پیشگیری از رقابت در تابلوی بورس
کاال ) ،منجر به کاهش درآمد حاصل از فروش اسفندماه
خواهد شد.وی افزود :عالوه بر آن مشخص نبودن نحوه
قیمت گذاری سنگ آهن و اثرات آن بر قیمت مواد
اولیه و نحوه تخصیص سهمیه به شرکت های تولیدی،
شرایط عرضه در بورس کاال و تغییرات احتمالی آن در
مقادیر و نرخ نسبت به توافق های فعلی امکان پیش
بینی اثرات شیوه نامه باال بر عملکرد مالی شرکت به
طور قابل اتکاء در حال حاضر قابل اندازه گیری نیست.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه گیالن :

دو هزارخودرو در گیالن به صورت
رایگان گاز سوز شدند

با اجرای طرح دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای
عمومی مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
گیالن  ،کورش باالدست  ،از گازسوز شدن دو هزار خودرو
در استان گیالن خبر داد .مدیر منطقه ضمن اشاره به
اجرای طرح دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای عمومی
از  ۲۴خرداد ماه سال جاری گفت  :از زمان شروع اجرای
طرح دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای عمومی
تاکنون تعداد  2000دستگاه خودرو در گیالن گازسوز
شد و این رقم حاکی از رشد  33درصدی اجرای این طرح
نسبت به ماه گذشته و شش درصدی نسبت به هفته
گذشته است  .باالدست با اعالم اینکه تاکنون 2000
خودرو با نصب مخزن و کیت مخصوص دوگانه سوز شده
اند اظهار داشت :تعداد  804دستگاه خودرو نیز تایید
شده و در صف انتظار برای اعمال این طرح هستند.وی از
مالکان خودروهایی که تاکنون برای ثبت نام اقدام ننموده
اند و متقاضی استفاده ازطرح دوگانه سوزکردن رایگان
خودروهای عمومی هستند خواست که هر چه سریعتر
نسبت به ثبت مشخصات و تکمیل فرآیند ثبت نام خود
درسامانه  HTTPS://GCR.NIOPDC.IRاقدام
نمایند.مدیر منطقه گیالن ضمن تشکر از همراهی کلیه
ارگان ها و سازمان هایی که درخصوص اطالع رسانی به
موقع اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای
عمومی با این شرکت همکاری داشتند افزود  :اطالع
رسانی درسطح استان بخصوص در میادین اصلی  ،مکان
های پرتردد خودروها همچنین در جایگاههای عرضه
سوخت انجام شده و همچنان نیز ادامه دارد .

