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خبر كوتاه
خاموشی های برق ناشی از برف و
کوالک گلستان برطرف شد

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت
توزیع نیروی برق گلستان گفت  :خاموشی
های برق ناشی از برف و کوالک گلستان
برطرف شد.بهرام قائمی گفت :با توجه به اعالم
هواشناسی و ورود سامانه سرد و بارش همراه
با کوالک و ریزش برف ،نیروهای شرکت توزیع
نیروی برق گلستان در آماده باش بودند.وی
افزود :شدت بارش ها در روز جمعه به اندازه ایی
بود که در همان ساعات اولیه  ۱۳،فیدر از مدار
خارج شد که مشکل  ۸فیدر در همان لحظات
اولیه برطرف شد.قائمی اضافه کرد  :وزش باد در
مراوه تپه با سرعت  ۹۵کیلومتر بر ساعت باعث
سقوط تیر برق شد و عالوه بر آن به دلیل سقوط
درختان برخی از شبکه های سیمی پاره شده و
با اعزام اکیپ  ،برق  ۱۴روستا از  ۱۸روستا در
همان ساعات اولیه برطرف شد.شایان ذکر است
در طی این شرایط نامساعد جوی ؛ ۲۷مورد قطع
فیدر فشار متوسط و  ۱۲۹مورد خاموشی فشار
ضعیف رخ داده که با تالش پرسنل برق گلستان
کلیه خاموشی ها برطرف گردید.

 ۱۷۳۶۲مشترك گلستان از تخفيف ۱۰۰
درصدي برق اميد بهره مند شدند

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق
گلستان گفت ۱۷ :هزار و  ۳۶۲مشترك خانگي
اين استان در دوره قرائت يك ماه آبان ماه
سالجاري از تخفيف  ۱۰۰درصدي بهاي برق
بهره مند شدند.علی اکبر نصیری گفت  ۸ :هزار
و  ۳۲۴مشترك روستايي و  ۹هزار و  ۳۸مشترك
شهري از تخفيف  ۱۰۰درصدي صورتحساب
برق برخوردار شدند و تا زماني كه در گروه كم
مصرف باقي بمانند شامل اين تخفيف خواهند
بود.وي ادامه داد :صورتحساب اين مشتركان
چون گذشته از طريق پيامك ارسال مي شود،
اما مبلغي در صورتحساب درج نشده و هزينه
پرداختي صفر است.مديرعامل شركت توزيع
نيروي برق استان بيان كرد :طرح «برق اميد»
فرصت مناسبي براي همه مشتركان ايجاد مي
كند كه مصرفشان را كم كرده و از تخفيف ۱۰۰
درصدي بهاي برق برخوردار شوند.وي تصريح
كرد :تغيير نگرش مصرف كنندگان برق خانگي
به استفاده صحيح از منابع انرژي با استفاده از
ساز و كارهاي تشويقي و بازدارنده از اهداف
اصلي طرح «برق اميد» محسوب مي شود.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق گلستان
به نرم افزار خدمات غير حضوري <<برق من
>>اشاره كرد و افزود :مشتركان برق خانگي با
مراجعه به اين نرم افزار مي توانند براحتي از
وضعيت دسته بندي مصرفيشان در طرح «برق
اميد» آگاه شوند.نصیری اظهارداشت :مشتركان
گلستانی مي توانند براي بهره مندي از خدمات
اپليكيشن خدمات غيرحضوري «برق من» به
سايت شرکت توزیع نیروی برق گلستان مراجعه
و نرم افزار مربوطه را دانلود كنند.

کسب سه موفقیت روابط عمومی
ذوبآهن اصفهان در جشنواره ملی
انتشارات روابط عمومی

آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره ملی
انتشارات روابط عمومیهای کشور با حضور
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و تعدادی از اساتید و متخصصین علوم ارتباطات،
سوم دیماه در تهران برگزار شد.در این جشنواره
سراسری ،پس از بررسی آثار انتشاراتی ارائه
شد در راستای فرهنگ مکتوب و نشر آنالین،
توسط هیات داوران ،روابط عمومی ذوبآهن
اصفهان در بخشهای ادبیات (داستانسرایی)
و کتاب رتبه اول و در بخش ویژهنامهها رتبه
دوم را کسب و تندیس ویژه و لوح سپاس این
جشنواره را دریافت کرد.
مدیر کل بیمه سالمت گیالن:

پزشک خانواده ضامن سالمت جامعه است

همایش تجلیل از پزشکان خانواده و
مراقب سالمت در اداره کل بیمه سالمت
برگزار شد .مدیر کل بیمه سالمت گیالن
به اهمیت پزشک خانواده در سالمت جامعه
تاکید کرد وگفت:پزشک خانواده ضامن
سالمت جامعه است.مدیر کل بیمه سالمت
گیالن ،در این همایش ضمن تقدیر و تشکر از
تیم پزشک خانواده این استان عنوان داشت:
رضایتمندی خوبی از طرح پزشک خانواده
تاکنون حاصلشده است و توزیع عادالنه
سالمت با تربیت درست سیستم پزشک
خانواده و نظام ارجاع امکان پذیر است.
جمشید محمدی ،با بیان اینکه پزشک
خانواده و نظام ارجاع یکی از محورهای اصلی
مورد توجه سازمان بیمه سالمت است تا از
این طریق هم بتواند خدمات مناسبی به بیمه
شدگان ارائه و همچنین مدیریت بهینه منابع
را نیز انجام بدهد،افزود:تمام تالش سازمان
بیمه سالمت این است که توجه ویژهای به این
برنامه داشته باشد و ما بیش از دانشگاه تاکید
بر پرداخت حقوق و مزایای پزشکان خانواده
داریم تا این عزیزان دغدغه ای در این زمینه
نداشته باشند .وی افزود:فرصت خوبی برای
تعامل بین دانشگاه و بیمه سالمت انجام شده
که امیدواریم با تعامل و همکاری بین دستگاه
ها نواقص موجود مرتفع شود .محمدی
تصریح کرد:با توجه به مشارکت و تعامل بیمه
سالمت با دانشگاه علوم پزشکی استقرار پروژه
الکترونیکی نسخهنویسی الکترونیک قابلیت
اجرایی داشته و امیدواریم با تالش ستاد
اجرایی پزشک خانواده روستایی در خدمت
رسانی به بیمه شدگان عزیز بتوانیم خدمات با
کیفیت باال به این عزیزان ارائه کنیم.
در پایان این همایش از ۳پزشک منتخب
خانواده و یک ماما در سطح استان ،دکتر
شاهرخ معصومی از شهرستان شفت ،دکتر
سبحان کرمی از رودبار ،دکتر سپیده جمالی
مقدم از سیاهکل و فاطمه دلیلی مامای نمونه
از شهرستان آستانه اشرفیه تقدیر شد.

شهرستان

شماره 3118

معاون نیروی انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه:

تولید پایدار شرکت در زمان شیوع کرونا مرهون زحمات کادر درمان است
همزمان با ایام والدت باسعادت حضرت
زینب کبری (س) و روز پرستار جمعی از مدافعان
سالمت و اعضای کادر درمان بهداری شرکت فوالد
مبارکه با حضور در محل معراج الشهدای شرکت با
مدافعان گلگونکفن میهن اسالمی در هشت سال
دفاع مقدس و امام شهدا تجدید میثاق کردند.
به همین مناسبت ،عباس اکبری محمدی،معاون
نیروی انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه ،ضمن
تبریک این روز خجسته گفت :عدم کاهش تولید در
دوران کرونا مرهون زحمات کادر درمان در حفظ
سالمتی کارکنان شرکت است.وی گفت :در یک
سال اخیر مشکالت و سختیهای بسیاری داشتیم.
همانطور که می دانید ،همواره با بروز حوادث و
بالیای طبیعی که زندگی بسیاری از مردم را تحت
تأثیر قرار میدهد  ،عدهای هستند که تالش آنها
بیشتر از دیگران نمایان میشود .در دوران شیوع
کرونا نیز کشور شرایط بسیار سختی داشت ،اما
علیرغم تمامی مشکالت ،تالش ،ازجانگذشتگی
و ایثار کادر درمان و پرستاران بسیار مشهود بود
و این گروه با ایثارگری در شرایط سخت کرونایی
توانستند زمینه را برای کنترل ویروس در سطح
کشور و درمان بیماران فراهم آورند.اکبری ادامه
داد :امروز کشور ما در جبهۀ صنعت درگیر یک
جنگ تمامعیار اقتصادی شده و هربار که یکی
از مشکالت حل میشود ،بازهم از جهتهای
دیگر مورد حمله دشمن قرار میگیریم ،بنابراین
اگر توانستیم در این شرایط به روند تولید پایدار
ادامه دهیم و سالمت کارکنان و خانوادههای
آنها را حفظ کنیم ،قطعا این امر مرهون اقدامات
و فعالیتهای تیم درمان شرکت فوالد مبارکه و
عزیزان زحمتکش مراکز پزشکی استان است
و تکتک آنها در این امر نقش داشتهاند .امید
میرود اقدامات انجامشده نزد خداوند مقبول افتد
و همۀ کارکنان فوالد نیز سالمت باشند.در ادامه،

حسین مدرسیفر ،مدیر بهداشت حرفه ای ،ایمنی
و محیط زیست نیز ضمن تبریک روز پرستار اظهار
کرد :امسال سال ویژهای برای کشور بوده است؛
زیرا در اوج جنگ اقتصادی ،متأسفانه شیوع ویروس
کرونا و مشکالت آن نیز بر کشور سایه افکنده
است.وی ادامه داد :خط مقدم مبارزه با ویروس
کرونا نیز کادر درمان شامل پرستاران و پزشکان
هستند و در این مدت عزیزان زیادی از این قشر
جهادگر به شهادت رسیدهاند.به گفتۀ مدرسیفر،
اکنون وضعیت ویژهای در کشور وجود دارد ،زیرا
همانگونه که اشاره شد ،در کنار جنگ تمامعیار
اقتصادی دنیا با ایران ،کادر پزشکی در تالشاند
تا سالمت مردم را در برابر ویروس کرونا حفظ
کنند و در این راه ازجانگذشتگیهای بسیاری از
خود نشان دادهاند.وی با اشاره به نامگذاری روز
والدت حضرت زینب (س) بهعنوان روز پرستار

گفت :پرستاری جایگاه بسیار واالیی دارد و نمونۀ
بارز این امر حضرت زینب (س) است که توانست
سختترین مصائب را در کربال پشت سر بگذارد؛
بنابراین ایشان بهترین الگو برای پرستاران است.
دکتر علیرضا نظری ،رئیس مرکز طب کار و
درمان شرکت فوالد مبارکه نیز بهعنوان یکی دیگر
از سخنرانان این مراسم گفت :از زمانی که ویروس
کرونا در کشور شیوع پیدا کرد ،کادر درمان تالش
خود را افزایش داد و در خط مقدم مبارزه با آن
قرار گرفت.وی افزود :از بهمنماه سال گذشته تا
به امروز که نزدیک به یک سال است که کشور
با ویروس کرونا و مشکالت ناشی از آن درگیر
شده ،شاهد تالش بیشتر و شبانهروزی کادر
درمان شرکت فوالد مبارکه ،جهت پیگیری درمان
کارکنان شرکت و خانوادههای آنها هستیم
تا کمترین صدمه به آنها وارد شود .که برای

کنترل ویروس کرونا در این محیط تالش بسیاری
کردهاند ،تشکر و قدردانی میکنیم و امیدواریم
هرچه زودتر این ویروس در جهان ریشهکن شود.
دکتر امیرسامان روستایی ،رئیس مرکز درمان و
اورژانس شرکت فوالد مبارکه ،دیگر سخنران
این مراسم نیز اظهار کرد :روزهای سختی را
سپری کردهایم و پزشکان و پرستاران زیادی در
کشورمان در راه مبارزه با ویروس کرونا شهید
شدند تا مردم کشورمان در آسایش و سالمتی
باشند.وی افزود :شرایط فعلی و شیوع ویروس
کرونا سبب شده تالش و همچنین میزان فعالیت
کادر درمان بیش از هر زمان دیگری آشکار شود
و ما باید قدردان این گروه باشیم.روستایی در
پایان گفت :پرستاری از بیماران کرونا کار سادهای
نیست و باید ازجانگذشتگی و ایثار داشته باشند
تا بتوانند به درمان این افراد بپردازند.

در  9ماهه سال جاری؛

تولید حدود  7میلیون مگاوات ساعت انرژی برق توسط نیروگاه رامین اهواز

این نیروگاه در  9ماهه سال جاری توانست  ۶میلیون و 967
هزار و  875مگاوات ساعت انرژی برق تولید کند .به گزارش روابط
عمومی نیروگاه رامین اهواز :خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین
اظهار داشت :افت دمای هوا در نیمه دوم سال نقش مهمی در کاهش
مصرف انرژی برق و متعاقبا کاهش نیاز شبکه سراسری برق کشور
دارد و این موضوع فرصتی مناسب جهت رفع محدودیت های تولیدی
و چالشهای فنی نیروگاه است تا بتوانیم با آمادگی بهتری به استقبال
تابستان آتی برویم.مدیر عامل نیروگاه رامین میزان تولید برق این
نیروگاه در آذرماه سال جاری را  714هزار و  24مگاوات ساعت عنوان
نمود که با این میزان  ،مجموع تولید برق نیروگاه در  9ماهه سال

جاری به  ۶میلیون و  967هزار و  875مگاوات ساعت رسید.وی
متوسط تولید لحظه ای در آذرماه را  254مگاوات ساعت و در  9ماهه
سال را  232مگاوات ساعت عنوان نمود .محمدی همچنین ساعت
کارکرد واحدهای تولیدی در آذرماه را  2810ساعت و در  9ماهه
سال را  30هزار و  45ساعت اعالم نمود.
محمدی اظهار امیدواری نمود تا با رفع چالشهای فنی و تولید
پایدار انرژی برق خدمت رسان شایسته ای برای مردم باشیم.الزم
بذکر است نیروگاه رامین اهواز با  ۶واحد تولیدی بزرگترین نیروگاه
بخاری کشور است و نقش مهمی در تامین آسایش مردم و پشتیبانی
از برق شبکه کشور ایفا می کند.

از ابتدای سال  ۱۳۹۹تاکنون با وجود تنگناهای
مالی و همه گیری ویروس کرونا ،تالشگران صنعت
برق سعی داشته اند تا برنامهریزی صحیح و کار
جهادی طرح های برقرسانی در سراسر استان
اجرایی شود تا عموم مردم آذربایجان غربی از
نعمت برق پایدار برخوردار باشند ،در همین راستا
از ابتدای سال تا کنون بیش از  ۲۸میلیارد ریال
طرح برقرسانی در سطح شهرستان میاندوآب
به بهرهبرداری رسیده است.کاظمی مدیر توزیع
برق میاندوآب در این خصوص گفت :به منظور
بهرهبرداری از طرحهای برق رسانی جدید در
میاندوآب بیش از  ۱۷کیلومتر شبکه توزیع برق
فشار ضعیف ،قریب به  ۱کیلومتر خط فشار متوسط
و  ۶دستگاه پست هوایی احداث شده است و از

روستایی میاندوآب نیز با اعتبار  ۱۵۷۰میلیون ریال
از ابتدای سال  ۹۹تا کنون اجرایی شده است.
واگذاری بیش از  ۲هزار و  ۳۰۰انشعاب
جدید در میاندوآب

از ابتدای سال  ۹۹تا پایان آذرماه تعداد  ۲هزار
و  ۳۰۵انشعاب جدید به مشترکان شهری و روستایی
میاندوآب واگذار شده است که سهم مشترکین
خانگی تعداد یک هزار و  ۸۷۱انشعاب ،مشترکین
عمومی  ۶۵انشعاب و سایر مصارف نیز  ۳۰۳انشعاب
است.کمک به تولید ملی در سال جهش تولید از
ابتدای سال جزو ماموریت های شرکت توزیع نیروی
برق آذربایجان غر بی بوده است و به همین منظور
تسهیل در واگذاری انشعاب به مشترکین تولیدی و
کشاورزی توسط تمامی مدیریت های تابعه شرکت

پیگیری میشود.در راستای کمک به رونق تولید از
ابتدای سال  ۹۹تا کنون تعداد  ۱۶انشعاب تولیدی
برای واحدهای صنعتی و معدنی واگذار شده است
و همچنین تعداد  ۵۰انشعاب کشاورزی نیز برای
برقرسانی به چاههای کشاورزی نصب شده است.
واگذاری انشعابهای جدید برق در بخشهایی که
شبکه توزیع نیروی برق وجود ندارد مستلزم احداث
شبکه جدید است و برای واگذاری  ۳۸انشعاب
شهری در میاندوآب  ۳.۵کیلومتر شبکه فشار ضعیف
هوایی با اعتبار  ۷۵۰۰میلیون ریال احداث شده
است.واگذاری  ۱۱۳انشعاب برق روستایی در سطح
روستاهای میاندوآب سبب شده است تا مدیریت
توزیع برق میاندوآب قریب  ۶کیلومتر شبکه ۴۰۰
ولت هوایی با اعتبار  ۸۳۵۰میلیون ریال احداث کند.

برگزار ی مراسم قدر دانی از دست اندرکاران پویش هر هفته الف –ب-ایران در استان گلستان

مراسم قدردانی از دست اندرکاران پویش هر هفته الف –ب-ایران
در استان گلستان با حضور استاندار  ،معاونین ،رئیس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان  ،مدیران عامل صنعت آب و برق استان بصورت
ارتباط ویدیو کنفرانسی با وزیر نیرو بر گزار شد.استاندار گلستان با
تاکید بر اهمیت حوزه نیرو در استان اظهار کرد :در بودجه سال آینده
توسط دولت برای حوزه نیرو در گلستان افزایش اعتبار قابل مالحظه ای
پیش بینی شده است که امیدواریم با تصویب آن در مجلس شاهد رفع
عقب ماندگی های استان در آب ،فاضالب و برق باشیم.استاندار گلستان
یادآور شد :توجه به فاضالب شهری و روستایی گلستان در بودجه سال
آینده به میزان  ۸۰درصد رشد داشته و همچنین اعتبارات برق استان
نیز بیش از  ۲برابر شده و از  ۳۰۰میلیارد تومان سال جاری به ۷۰۰
میلیارد تومان در سال آنیده افزایش یافته است.وی افزود :در سال آینده

عالج بخشی سد وشمگیر ،قره چای و آق دکش مورد توجه قرار گرفته
و همچنین  ۱۵۰میلیارد تومان جهت اتمام مخزن سد نرماب در نظر
گرفته شده است.دکتر حق شناس خاطر نشان کرد :طی هفته های
گذشته شاهد افتتاح بیش از  ۴۰۰میلیارد تومان پروژه در حوزه آب
رسانی به روستاها و همچنین افتتاح نیروگاه  ۲۵مگاواتی با همکاری
بخش خصوصی بودیم که برای استان از اهمیت ویژه ای برخوردار
است.وی ادامه داد :امیدواریم با اختصاص بودجه به پروژه های حوزه
صنعت آب و برق در گلستان شاهد رفع عقب ماندگی استان باشیم.علی
اکبر نصیری رئیس شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان گفت :
یکی از اهداف پویش هر هفته –الف-ب-ایران تعامل دوسویه با جامعه
برای ارائه عملکرد  ،همکاری و بازخورد و استفاده از نظرات ارزشمند
و مدیریت توام عرضه و تقاضا است.وی افزود :خوشبختانه پروژه های

مهمی در قالب این طرح در گلستان در هفته های اخیر با اعتباری بالغ
بر  ۴۰۵میلیارد تومان افتتاح شد که این خود برگ زرینی از خدمات
دیگر وزارت نیرو برای مردم شریف استان است .نصیری در ادامه از کلیه
همکاران و دست اندرکاران پویش هر هفته الف-ب-ایران که به نوعی
خدمات صنعت و آب و برق را به مردم استان معرفی نمودند قدردانی
نمود.در ادامه بصورت ویدئو کنفرانس توسط وزیر نیرواز استاندار
گلستان ومدیران عامل صنعت آب و برق استان  ،طی ارسال لوح و
تندیس یادبود  ،بعنوان فعاالن پویش هر هفته الف -ب -ایران تقدیر و
تشکر بعمل آمد.همچنین در انتهای این جلسه وبینار با حضور معاون
هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان ،مدیران عامل آب و فاضالب،
شرکت نیروی برق ،آب منطقه ای استان برگزار شد از کتاب “دلگرمی
ها و همراهی ها “ پیرامون پویش هر هفته الف ـ ب ـ ایران رونمایی شد.

زلزله زدگان رامیان ۲۱میلیارد ریال کمک هزینه اسکان موقت دریافت کردند
فرماندار رامیان گفت :مبلغ  ۱۰میلیون تومان
کمک بالعوض اسکان موقت به زلزله زدگان
رامیانی تعلق گرفت که در حال حاضر این مبلغ
به حساب همه افراد واریز شده است.جواد صادقلو
در خصوص آخرین وضعیت ساخت و سازهای
روستاهای زلزله زده اظهارکرد :بعد از زلزله ۱۷
شهریور امسال که تاکنون  ۹۷روز از آن می
گذرد هشت واحد مسکونی بازسازی و مورد بهره
برداری زلزله زدگان قرار گرفته است.وی افزود :بر
اثر زلزله شهریور ماه سال جاری تعداد  ۲۱۱واحد

مسکونی در سطح  ۱۰روستای کوهستانی بخش
مرکزی تخریب و بالفاصله در دستور کار بازسازی
قرار گرفت که خوشبختانه تاکنون برای  ۲۰۰واحد
پروانه ساختمانی صادر شده و  ۱۹۶پرونده به بانک
عامل معرفی شده است.صادقلو بیان کرد :در حال
حاضر  ۵۹واحد در مرحله فونداسیون ۳۵ ،واحد در
مرحله احداث ستون ۲۹ ،واحد در مرحله احداث
سقف ۲۱ ،واحد در مرحله دیوار چینی و شیب
بندی و نصب درب و پنجره هستند که هشت
واحد هم تاکنون به اتمام رسیده و در حال بهره

برداری است.فرماندار رامیان در خصوص وضعیت
اسکان موقت اهالی زلزله زده هم توضیح داد :با
عنایت به زمان وقوع زلزله که در آستانه فصل سرما
در مناطق کوهستانی شهرستان به وقوع پیوست
و لزوم مدیریت و اسکان موقت مردم روستاهای
زلزله زده ،پیگیر دریافت کمک بالعوض اسکان
موقت از طریق بنیادمسکن استان و تهران بودیم
که با پیگیری های استاندار و مدیرکل بنیادمسکن
انقالب اسالمی استان مبلغ  ۱۰میلیون تومان
کمک بالعوض اسکان موقت به زلزله زدگان تعلق

گرفت که در حال حاضر این مبلغ به حساب همه
افراد واریز شده است.وی ادامه داد :با همکاری و
مدیریت شوراها و دهیاران بویژه در روستاهای ویرو
و قورچای که بیشترین خسارت را دیده اند ،تقریباً
همه زلزله زدگان نسبت به اسکان موقت ساماندهی
شدند و برخی در منازل اقوام و فامیل و برخی
در روستاهای همجوار اسکان یافتند تا در زمستان
خانواده این عزیزان در چادر نباشند.صادقلو تأکید
کرد :عملیات ساخت و ساز هم با قوت و قدرت و
همکاری همه مسئولین اجرایی در حال انجام است.

ارائه راهکارهای آموزشی بهینه سازی مصرف برق در بخش روشنایی از صدای مرکز سمنان
در چهل و دومین قسمت برنامه رادیویی پرتو که از صدای مرکز
سمنان به روی آنتن رفت؛ درخصوص اهمیت و استفاده از نور طبیعی
روز برای انجام امور روزمره ،مطالب آموزشی ارائه شد.
کارشناس شرکت توزیع برق استان با بیان این که از لحاظ علمی
استفاده از نور طبیعی ،سالمت روحی و روانی را افزایش می دهد
گفت :به صالح است در فضای کار و خانه به جای روشن نمودن
روشنایی های گوناگون ،از نور طبیعی روز بهره گرفته شود.

زهرا نجفی افزود :استفاده از نورطبیعی روز ،نصب پرده های نازک
تر ،بهره گیری از نور روشن برای چیدمان محل موردنظر ،تمیزنگه
داشتن شیشه پنجره ها ،عدم روشن نمودن المپ های پرمصرف در
ساعات پیک بار ،بهره گیری از چراغ های موضعی در محیط هایی که
به نور بیشتری الزم است و استفاده از کلیدهای دوپل برای لوسترهای
چندشاخه ،از جمله مواردقابل توجه در مدیریت بهینه مصرف برق
در بخش روشنایی محسوب می شود.گفتنی است :در بخش گزارش

در سومین اجالس استانی نماز صورت گرفت:

قدردانی استاندار اصفهان از مدیریت
فوالد مبارکه

سومین اجالس استانی نماز روز یکشنبه
سیام آذرماه با موضوع پیوند نماز ،خانه ،مدرسه
و مسجد با حضور مجازی حجتاالسالم قرائتی
رئیس ستاد اقامۀ نماز کشور و حجتاالسالم
سلیمانی امامجمعۀ کاشان و حضور دکتر عباس
رضایی استاندار اصفهان ،مهندس عظیمیان
مدیرعامل فوالد مبارکه ،اعضای ستاد اقامۀ نماز
و مدیران دستگاههای اجرایی و اداری استان در
محل استانداری اصفهان برگزار شد .در این آئین،
عباس رضایی استاندار اصفهان با اهدای یک جلد
کالماهلل مجید و لوح تقدیر از مهندس عظیمیان،
مدیرعامل فوالد مبارکه ،بهپاس فعالیتهای
ارزشمند در حوزۀ نماز تقدیر و خاطرنشان کرد:
مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه اهتمام ویژهای
در حوزۀ نماز داشتهاند و امیدواریم پروژۀ نورد
گرم  ۲این شرکت نیز بهزودی با تالشهای
مدیریت آن به نتیجه برسد.در ادامۀ این اجالس
حجتاالسالم قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز
کشور و حجتاالسالم سلیمانی امامجمعۀ کاشان
که بهصورت غیرحضوری در این اجالس حضور
داشتند به ایراد سخن پرداختند و با اشاره به
آیات قرآن کریم بر اهمیت و جایگاه نماز در دین
مبین اسالم تأکید کردند و رسالت مسئولین
در نظام مقدس اسالمی را یادآور شدند.گفتنی
است در سومین اجالس استانی نماز از مدیران
برگزیده و فعاالن حوزۀ برپایی نماز قدردانی شد.
مدیر مخابرات منطقه گلستان :

رعایت قوانین در اجرای فرآیندهای اداری
را الزمه خدمت ر سانی مناسب دانست

در جلسه ای که با حضور مهندس غالمعلی
شهمرادی و اعضای کمیته نظام سالمت اداری در
مخابرات برگرار شد  ،بر رعایت قوانین و ضوابط
اداری تاکید و گفت  :ضرورت سالمت اداری در
اجرای فعالیتها و برنامه های مخابرات بسیار
اهمیت داشته و رعایت آن برهمه کارکنان واجب
است .مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به
اینکه خدمت رسانی مناسب به مشتریان در گرو
رعایت قوانین نظام سالمت اداری است افزود:
این امر مهم موجب خواهد شد تا تمامی خدمات
با کیفیت بیشتر ارائه شود.وی از اعضای کمیته
نظام سالمت اداری در مخابرات منطقه گلستان
خواست تا با نظارت دقیق بر اجرای فرآیندهای
اداری  ،برلزوم رعایت قوانین به کارکنان تاکید
داشته باشند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود .

وزیر بهداشت از حمایت های فوالد
مباركه در كنترل بیماری كویید19
تقدیر كرد

واگذاری بیش از  ۲۳۰۰انشعاب برق جدید در میاندوآب
طرحهای اجرا شده نیز میتوان به احداث  ۳دستگاه
پست هوایی با اعتبار  ۲۹۸۰میلیون ریال جهت
توسعه شبکه و رفع ضعف ولتاژ مشترکین شهری و
همچنین احداث  ۳دستگاه پست هوایی و  ۶۰۰متر
خط  ۲۰کیلوولت هوایی با اعتبار  ۳۸۵۰میلیون
ریال جهت اصالح و رفع ضعف ولتاژ مشترکین
روستایی اشاره کرد.وی افزود :به منظور بازآرایی
شبکه و بهبود وضعیت ولتاژ مشترکین شهری طرح
تبدیل شبکه فشار ضعیف سیمی توزیع برق را به
کابلهای خودنگهدار به طول  ۶۰۰۰متر و اعتبار
 ۳۸۸۰میلیون ریال به بهرهبرداری رسیده است و
تبدیل  ۲کیلومتر از شبکه توزیع برق فشار ضعیف
سیمی به کابل خودنگهدار برای رفع ضعف ولتاژ و
اصالح شبکه فرسوده در مناطق مختلف شهری و

اخبار

مردمی این برنامه در خصوص استفاده بهینه از لوازم برقی ،پرهیزاز
روشن نمودن این لوازم در ساعات پیک بار و جایگزین نمودن بخاری
های گازی به جای هیترهای برقی مصاحبه هایی انجام شد .الزم به
ذکر است :در قسمت نمایشی “آقا و خانم پیک” ،پیرامون استفاده از
ماشین لباسشویی در مواقعی که البسه به حدنصاب برای شست و شو
رسیده باشند و همچنین توجه به ظرفیت این دستگاه ،میان پرده
آموزشی پخش گردید.

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و
آموزش پزشکی در نامه ای خطاب به حمیدرضا
عظیمیان مدیر عامل فوالد مبارکه از حمایت و
مساعدت های مالی و تجهیزاتی صورت گرفته
این شرکت در راستای کنترل بیماری کویید19
تشکر و قدرانی کرد .وی ضمن اشاره به اهمیت
ادامه همدلی ها توسط دیگر مسئولین محترم ،
ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر شاهد سالمتی و
شادابی مردم عزیزکشورمان باشیم.خاطر نشان می
شود فوالد مبارکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا به
یاری مدافعان سالمت پرداخت و اختصاص 100
میلیارد تومان بودجۀ این شرکت برای تجهیز
بیمارستانها و مراکز درمانی استان اصفهان و
برخی مناطق ک م برخوردار کشور بهمنظور خرید
تجهیزات موردنیاز درمان مبتالیان به بیماری
کرونا از جمله اقدامات صورت گرفته در این
زمینه بوده است .فوالد مبارکه در راستای عمل
به مسئولیتهای اجتماعی خود وجوه موردنظر
را به خرید تجهیزات ازجمله ونتیالتور ،دترجنت،
مواد ضدعفونیکننده ،ماسک و ...اختصاص داده
است.تأمین اکسیژن رایگان بیمارستانهای تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان
توسط فوالد مبارکه تا پایان بیماری کرونا یکی
دیگر از اقدامات تاثیر گذار فوالد مبارکه در حوزه
حمایت از جبهه بهداشت و سالمت کشور بوده
است که در شرایطی آغاز گردید که برخی
سودجویان در صدد سوء استفاده مالی و بهره
برداری از شرایط ناشی از بحران کرونا بودند و
بیمارستان ها به جهت کمبود اکسیژن و بروز
بازار سیاه به وجود آمده با مشکالتی روبرو شده
و در این شرایط بود که فوالد مبارکه پیشتاز ارائه
اکسیژن رایگان به بیمارستان های تحت پوشش
دانشگاههای علوم پزشکی کشور گردید.

تفاهم نامه همکاری شهرداری گرگان
با میراث فرهنگی،صنایع دستی و
گردشگری گلستان

تفاهم نامه همکاری بین دستگاه های
شهرداری گرگان و سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان گلستان منعقد
شد.عبدالرضا دادبود در جلسه شورای اسالمی
شهر گرگان در خصوص انعقاد تفاهم نامه با میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت:
خروجی این تفاهنامه در راستای مضاعف شدن هم
راستایی همکاری های بین مجموعه شهرداری و
میراث فرهنگی برای برداشتن قدم های محکم تر
خواهد بود.دادبود افزود :برای همکاری و مشارکت
با میراث فرهنگی در تمامی مواردی که پیشتر
مذاکره کرده بودیم آمادگی خود را اعالم کرده ایم.
البته در موضوع مربوط به صندوق کارآفرینی امید
با مشکالت مقرراتی مواجه هستیم و فعال برای ما
امکانپذیر نیست اما در سایر موارد آمادگی همکاری
الزم را داریم.وی در خصوص اقدامات صورت گرفته
برای احیای بافت تاریخی گرگان گفت :دو سال
پیش محدوده ناحیه بافت تاریخی را مشخص کرده
بودیم اما بنا به ایجاد تغییرات در آن محدوده ،نقشه
ها در شورای شهر آن مقطع به تایید نرسید و مقرر
شد بررسی مجدد صورت بگیرد.شهردار گرگان با
بیان اینکه پس از آن تغییراتی در ایجاد نواحی بافت
تاریخی به وجود آمد ،خاطرنشان کرد :بر همین
اساس ،ایجاد ناحیه مستقل در کنار سه منطقه را
در دستور کار قرار داده ایم.

