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خبر كوتاه
اعالم آمادگی مجمع نمایندگان
گلستان جهت تخصیص اعتبارات برای
ترمیم شبکه های فرسوده شرکت
توزیع نیروی برق استان

مجمع نمایندگان مردم گلستان درمجلس
شورای اسالمی با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان
دیدار و گفتگوکردند.به گزارش روابط عمومی شرکت
توزیع برق گلستان  :مجمع نمایندگان استان گلستان
در این دیدار ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در
سطح استان برلزوم تداوم خدمات رسانی به مردم
شریف استان در شرایط کنونی با توجه به شیوع کرونا
تاکید کردند.نمایندگان استان ضمن اعالم آمادگی
جهت تخصیص اعتبارات الزم برای ترمیم شبکه های
فرسوده برق خواستار پیگیری بیشتر شرکت توزیع
برق استان در این زمینه شد.در ادامه مهندس نصیری
مدیرعامل توزیع برق گلستان ضمن تشکر از هکاری
شایسته مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای
اسالمی اظهار داشت بازسازی و استاندار کردن شبکه
های آسیب دیده توزیع برق از سیل  ۹۸و اصالح و
بهینه سازی شبکه های فرسوده و جایگزینی آنها با
کابل خودنگهدار از اولویتهای بسیار مهم این شرکت
در سال جاری می باشد و با پیگیری الزم انشااله
پس از تامین اعتبار از سوی شرکت توانیر و یا منابع
استانی اجرای آنها در دستور کار شرکت قرار میگیرد
وی همچنین از همراهی خوب مردم شریف استان در
پویش مردمی مدیریت مصرف ابراز تشکر و قدردانی
کرد و بیان داشت با عنایت به گرمای تابستان سال
جاری از مشترکین محترم انتظار می رود در ساعات
 ۱۳الی  ۵عصر حداکثر یک ساعت کولر گازی خود
را در منزل و یا محل کار خاموش کنند تا تامین برق
پایدار برای همه شهروندان و روستائیان استان میسر
شود و احتمال خاموشی ها را به صفر برسانیم.

 ۲۴روستای صعب العبور گیالن
گازرسانی می شود

مدیرعامل شرکت گاز گیالن از اجرای عملیات
گاز رسانی به  ۲۴روستای صعب العبور استان خبر
داد.حسین اکبر افزود :با تکمیل عملیات گازرسانی به
این روستاها بیش از  ۵۵۰خانوار به مجموع مشترکان
گاز در استان افزوده می شود و درصد بهره مندی
روستائیان استان از گاز به  ۹۵.۵درصد می رسد.وی
با بیان اینکه تا کنون  ۲هزار و  ۳۵روستای استان
گازرسانی شده است  ،خاطر نشان کرد :این شرکت
برای گازرسانی به مناطق روستایی باقیمانده واجد
شرایط و افزایش درصد برخورداری گاز روستایی به
باالی  ۹۷درصد در استان برنامه ریزی کرده است.
وی با بیان این که سال گذشته  ۴۸روستا از نعمت گاز
بهرهمند شدند ،افزود :پارسال ۱۸ ،هزار و  ۳۴۰مشترک
شهری و  ۱۷هزار و  ۷۲روستایی به تعداد مشترکان
گاز استان افزوده شد که در مجموع اشتراکپذیری
صورت گرفته در سال گذشته ۳۵ ،هزار و ۵۰۲
مشترک بوده است.وی همچنین با بیان اینکه بیش
از چهار هزار و  ۳۵۰مشترک جدید در تیرماه امسال
افزوده شده است،گفت  :این تعداد نسبت به مدت
مشابه سال گذشته بالغ بر  ۳۵درصد افزایش دارد.اکبر
تصریح کرد :با جذب این تعداد مشترک جدید ،مجموع
مشترکان گاز در استان به یک میلیون و  ۱۱۰هزار
مورد افزایش یافته است.مدیرعامل شرکت گاز گیالن
همچنین با اشاره به گاز رسانی به صنایع استان تصریح
کرد :این شرکت با گازرسانی به بیش از  ۹۰درصد
صنایع استان گام بلندی در راستای رونق و جهش
تولید برداشته است.وی تصریح کرد :سال گذشته ۵۳
واحد صنعتی استان ،با حجم جایگزینی  ۲۵هزارو ۹۸۰
مترمکعب در ساعت از گاز بهرهمند شدند.مدیرعامل
شرکت گاز گیالن همچنین مانیتورینگ ایستگاه ها
را از دیگر اقدامات این شرکت برشمرد و گفت :برنامه
ریزی الزم جهت مانیتورینگ همه ایستگاههای
 CGSو تمامی جایگاههای  CNGانجام شده است،
همچنین اقدامات الزم در ارتباط با مانیتورینگ ۲۰۰
ایستگاه صنایع انجام شده که در حال حاضر ۱۷۵
ایستگاه به اتمام رسیده و مابقی درحال انجام است.در
حال حاضر افزون بر یک میلیون و  ۱۱۰هزار مشترک
تحت پوشش شرکت گاز گیالن هستند.

سرمایه گذاری  11میلیارد ریالی در تاسیسات
صنعت توزیع برق شهرستان دامغان

مدیرتوزیع برق شهرستان دامغان از توسعه
شبکه و تاسیسات توزیع برق این شهرستان با بهره
برداری از  67پروژه عمرانی برق رسانی با اعتباری
به مبلغ  11میلیارد و  913میلیون ریال اطالع داد.
سیدمحمدحسین ترابی با اشاره به این که برای
تامین برق متقاضیان و مشترکان جدید ،یک هزار و
 800متر شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط زمینی
و هوایی از آغاز سال جاری تاکنون احداث شده
بیان داشت :در راستای پایداری خطوط برق رسانی
و کاهش تلفات انرژی الکتریکی ،دوهزار و  200متر
کابل خودنگهدار در این شهرستان توسعه یافته
است.وی با اشاره به اینکه هشت ایستگاه هوایی
توزیع برق با قدرت یک هزار و  485کیلوولت
آمپر به منظور تغذیه برق مشترکان جدید نصب
گردیده افزود :هم اینک ظرفیت پست های توزیع
برق این شهرستان 190،مگاولت برآورد می شود.
وی با بیان این که طرح بهینه سازی یک هزار و
 300متر شبکه توزیع برق از ابتدای سال جاری تا
زمان حاضر به اجرا در آمده تصریح کرد :دایر نمودن
 40دستگاه کنتور هوشمند در قالب طرح فراسامانه
اندازه گیری و مدیریت انرژی “فهام” ،از دیگر
فعالیت های اجرائی شده محسوب می شود.ترابی
اضافه کرد :به منظور مشارکت مشترکان شهرستان
در برنامه کاهش پیک بار تابستـان ،با  11مشترک
صنعتی 10 ،مشترک اداری ،پنج ایستگاه سی ان
جی و 135مشترک کشاورزی تفاهم نامه منعقد
شده است.وی همچنین با عنوان این که پروژه های
تقویت شبکه و تبدیل شبکه سیمی به خودنگهدار
در خیابان سراوری جنوبی دامغان و نصب 22
دستگاه تابلوی هوشمند قابل قطع از راه دور برای
تعدادی از مشترکین کشاورزی ،از جمله فعالیت
های به انجام رسیده است اعالم کرد :احداث شبکه
 20کیلوولت با ترانس  200کیلوولت آمپر در
مسکن مهـر جهـت تامین برق بلوک های تهـران
قومـس و تکمیـل پروژه توسعه شبکه فشار متوسط
هـوایی جـاده بشـم ،به عـنوان برنـامه های پیش
بینی شده این مدیریت تااتمام شهریورماه امسال به
شمار می روند.

تولید میلگرد آجدار ، N40
سبد محصوالت فوالدی ذوب آهن را تکمیل تر کرد

برای اولین بار میلگرد آجدار سایز  40طبق
استاندارد ملی  3132 INSOو مطابق گرید آج
 400در کارگاه نورد  300ذوب آهن اصفهان تولید
شد و سبد محصول میلگرد این شرکت را کامل
تر کرد.
علیرضا مهرابی سرپرست خدمات فنی تولید
نورد در این خصوص گفت  :با توجه به خط تولید
کارگاه نورد  300و نیروی نوردی باال برای تولید
محصول آجدار  ،N40امکان تولید این محصول در
گروه نهایی وجود نداشت که در این راستا نیروی
نوردی و گشتاور با توجه به قدرت موتور و ضریب
گیربکس های قفسه میانی محاسبه گردید و با
بررسی های به عمل آمده و صحت سنجی انجام
شده ،تولید محصول در قفسه های میانی امکان
سنجی گردید  .بدین منظور کارشناسان طراحی
کالیبر این مجموعه ،مراحل بررسی و طراحی
کالیبر بیضی ماقبل آخر و کالیبر قفسه آخر میلگرد
آجدار  N40را در قفسه های  13و  14گروه میانی
انجام دادند.وی افزود :مشکل تولید محصول در
گروه میانی فاصله زیاد آخرین قفسه با راهگاه های
رولیک دار انتقال محصول به بستر خنک کننده
می باشد .لذا جهت جلوگیری از جا ماندن شاخه
آخر در محدوده بین قفسه آخر و قفسه های نهایی،
مراحل طراحی و ساخت  4عدد میز رولیک دار در
دستور کار قرار گرفت و پس از تهیه نقشه های
اجرایی توسط دفتر فنی ،توسط بخش مکانیک
کارگاه ،سفارش ساخت آن به کارگاه های ساخت
ارسال گردید و مراحل ساخت آن در کارگاه های
ساخت مهندسی نت به پایان رسید و به نورد 300
تحویل داده شد علیرضا مهرابی اضافه کرد :سابقه
تولید  N36در کارگاه نورد 300با وجود آمپر باال
در قفسه های نهایی امکان پذیر نبود که این نقیصه
در تولید این محصول برطرف گردید و نکته دیگر
اینکه در پروفیل های سنگین امکان حصول به
خواص مکانیکی طبق استاندارد وجود نداشت که
در این مرحله خواص مکانیکی قابل قبولی بدست
آمد.وی گفت :این نوع میلگرد قابلیت تولید مطابق
کلیه استانداردها ISO ، DIN ، Cares ،
 ,Gost ، BS ,ISO ASTMرا دارد و برنامه
آتی این مدیریت تولید میلگرد آجدار N50در

کارگاه نورد  300مطابق استاندارد INSO3132
با کلیه گریدها می باشد .میلگرد 40در فونداسیون
ها و اسکلت های فلزی سازه های بتنی ابرپروژه ها
کاربرد دارد
علیرضا مهرابی گفت  :این نوع میلگردها در سد
سازی ،نیروگاه ها و فونداسیون ها و اسکلت های فلزی
سازه های بتنی ابرپروژه ها کاربرد دارد .سرپرست
خدمات فنی تولید نورد خاطر نشان کرد :زمان برنامه
ریزی ،طراحی ،ساخت و نصب ،حدود  6ماه به طول
انجامید و الزم است از کلیه دست اندرکاران تولید این
محصول شامل پرسنل سخت کوش کارگاه نورد 300
و مجموعه خدمات فنی ( طراحی کالیبر ،دفتر فنی
و کارگاه میانی ) به نحوی شایسته قدردانی به عمل
آید .همچنین از حمایت های معاونت بهره برداری و
مدیریت مهندسی نورد که در این راستا کمک شایانی
نمودند تشکر و قدردانی می نمایم .شایان ذکر است
تولید این محصول عالوه بر تکمیل سبد محصوالت و
نمایش توان فنی مهندسی شرکت ،فرصتی را برای
مدیریت فروش شرکت ایجاد می کند تا بتواند در
جهت تحقق اهداف سازمان ،جذب مشتری و فروش
محصوالت خاص ،برنامه ریزی و اقدام نماید.
محمد صدری سرپرست کارگاه نورد 300
عنوان کرد :طراحی اولیه کارگاه نورد  300جهت
تولید میلگرد های سایز 10تا  32می باشد که

نورد  300با توجه به چندین درخواست مدیریت
فروش داخلی و همچنین مدیریت صادرات جهت
تولید سایزهای سنگین من جمله  36و  40و 50
که کاربردهای فراونی دارد تاکنون به علت وجود
مشکالت فنی و عدم وجود زیرساخت های الزم
تولید آن مکان پذیر نبود .لذا با توجه به دستور
مدیر مهندسی نورد جهت تولید این محصوالت
،کارگاه نورد  300با همکاری سرپرستی خدمات
فنی تولید ،مراحل امکان سنجی ،طراحی و آماده
سازی تجهیزات الزم در دستور کار قرار گرفت.
وی عنوان کرد :پس از اماده شدن تجهیزات اعم
از میزهای رولیکدار و غلتک های مورد نظر و ...در
تاریخ سیزدهم مرداد در خط نورد نصب گردید.
جهت افزایش ضریب اطمینان در جلوگیری از جا
ماندن شاخه آخر ،از غلتک های اسقاطی در دو
عدد قفسه افقی گروه میانی و کلیه قفسه های
افقی گروه نهایی فقط به عنوان هدایت محصول
به خط اضافه گردید .روی سطح این غلتک ها،
شیارهایی ایجاد گردید که نقش کشاننده را به
خوبی ایفا کردند و با توجه به وزن میلگرد آجدار
 ، N40اضافه کردن قفسه های افقی گروه نهایی،
کمک موثری در جهت جلوگیری از جاماندن شاخه
آخر در مسیر نمود.پس از شروع نورد مشکل
جا ماندن شاخه آخر با تنظیم دور غلتک ها و

رولیک ها و نیز تنظیم طول شاخه آخر رفع گردید
و به صورت نرمال محصول به بستر خنک کننده
انتقال یافت که با نورد سه عدد شمش  ،تولید
میلگرد سایز  40مطابق استاندارد با موفقیت انجام
گرفت ،این پروسه راه تولید سایزهای بزرگ را در
نورد  300هموار نمود .صدری عنوان کرد :مرحله
بعدی تست تولید سایز  36و همچنین تولید انبوه
سایز  40میباشد .در این راستا الزم است معاونت
فروش و مدیریت صنایع جهت برآورد ارزش افزوده
محصوالت فوق اقدام نمایند.
میلگرد 40عالوه بر دارا بودن خواص مکانیکی
مطلوب و یکنواخت از قابلیت جوش پذیری
مناسبی نیز برخوردار است.حسین دیباجی مدیر
کیفیت فراگیر شرکت نیز در این خصوص گفت :
در راستای توسعه محصوالت جدید که در سالهای
اخیر مدیریت عالی سازمان اهتمام ویژه ای به آن
داشته است برای اولین بار تولید آزمایشی محصول
میلگرد آجدار آج  400نمره  40در نورد 300
مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3132
انجام پذیرفت.وی افزود :از ابتدای راه اندازی ذوب
آهن اصفهان میلگردهای آجدار از نمره  12تا 32
میلیمتر در کارگاه های نورد مطابق استاندارد ملی
ایران تولید گردیده ،لیکن تولید میلگرد نمره 40
نیاز به طراحی جدید و تغییر برخی پارامترهای
نوردی در جهت اخذ کیفیت مطلوب داشته که
این امر در مدیریت مهندسی نورد به درستی انجام
شده است .این میلگرد پس از تولید آزمایشی به
طور کامال دقیق توسط بازرسین کنترل کیفیت
از نظر کیفیت سطحی ،پارامترهای ابعادی ،آنالیز
شیمیایی و خواص مکانیکی مورد بررسی قرار
گرفت که خوشبختانه کیفیت آن مطلوب گزارش
شده و انطباق آن با استاندارد ملی ایران تایید
گردیده است.
مدیر کیفیت فراگیر شرکت اظهار داشت  :با
توجه به روش تولید ،این محصول عالوه بر دارا بودن
خواص مکانیکی مطلوب و یکنواخت از قابلیت جوش
پذیری مناسبی نیز برخوردار است .امید است با تولید
انبوه محصوالت جدید به خصوص محصول فوق الذکر
مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی ،در زمینه
صادرات بیش از پیش توفیق حاصل گردد.

همزمان با عید غدیر خم؛

پارک بزرگ موزیرج بابل افتتاح شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری بابل ،در ادامه احداث
فضاهای تفریحی و گردشگری از جمله پارک ها و بوستان ها در نقاط
مختلف شهر ،پارک  ۱۵هزار متر مربعی موزیرج با اعتباری بالغ بر ۳۰
میلیارد ریال به بهره برداری رسید.مراسم افتتاح در شب عید غدیر
خم با حضور حجت االسالم روحانی امامجمعه بابل ،سید مجتبی
حکیم ،شهرداربابل ،فرامرز ابوالحسنی رئیس شورای اسالمی واعضای
شورا برگزار شد.شهردار بابل در این مراسم بیان داشت :طبق قولی که
در زمان افتتاح تاالب موزیرج به اهالی منطقه داده بودیم ،پارک یک
و نیم هکتاری موزیرج را به بهره برداری رساندیم.
دکتر سید مجتبی حکیم افزود :احداث بوستان و پارک در شهر
به جهت نقشی که در سرزندگی و نشاط مردم به ویژه اهالی منطقه
ایجاد می کند ،برای ما حائز اهمیت است.وی اضافه کرد :سرانه فضای

سبز در سال  ۱۳۹۷به میزان  ۱۳۲هکتار بوده که اکنون با کمک
اعضای شورای اسالمی شهر توانستیم این میزان را به  ۱۵۷هکتار
افزایش دهیم.شهردار بابل ابراز داشت :احداث پارک ها و بوستان ها
در محالتی که از نظر فضای سبز در شرایط نامطلوبی بودند ،عالوه بر
توانمندسازی محالت می تواند باعث پویایی و نشاط اهالی این مناطق
نیز شود.حکیم در خصوص این بوستان بیان داشت :پارک بزرگ
موزیرج در غربی ترین منطقه بابل که از پرجمعیت ترین نقطه شهری
بابل می باشد ،جهت رفاه حال شهروندان به ویژه اهالی منطقه موزیرج
احداث شد.شهردار بابل اختصاص  ۲۳۰۰متر زمین ورزشی جهت
رفاه حال ورزشکاران و عالقه مندان به ورزش و پارکینگ عمومی با
ظرفیت پارک  ۳۰۰خودرو به منظور سهولت تردد و آرامش شهروندان
را از ویژگی های این پارک ذکر کرد.

تپه قزلقلعه فراهان یک بنای مذهبی ساسانی بوده است

هرچند شناخت از ابعاد کارکردی بنای موجود
در تپه قزل قلعه فراهان ،نیاز به انجام کاوش های
باستان شناسی وسیع دارد ،ولی با چند گمانه
باز شده طی برنامه گمانهزنی به منظور تعیین
الیهنگاری در این محوطه میتوان وجود یک بنای
مذهبی مانند آتشکده یا یک عمارت اربابی را که در
فراهان دوره ساسانی مورد توجه بوده ،پیشنهاد داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراثفرهنگی
و گردشگری استان مرکزی ،اسماعیل شراهی
سرپرست هیات گمانهزنی تپه قزل قلعه فراهان با
اعالم این خبر گفت« :برنامه گمانهزنی به منظور
الیهنگاری تپه قزل قلعه فراهان استان مرکزی با
مجوز پژوهشگاه انجام شد.او با بیان اینکه تپه قزل
قلعه یا قزل تپه در دشت فراهان و در  2کیلومتری
روستای حسینآباد شهرستان فراهان قرار گرفته و
بواسطه ارتفاعش بر تمامی دشت فراهان مشرف

شد که این بقایای معماری شامل دیوارهایی از
خشت و مالط گل است که عرض آنها در برخی
قسمتها تا  5/2متر میرسد».
سرپرست هیات گمانهزنی تپه قزل قلعه
فراهان خاطرنشان کرد« :در پایه این دیوارها چند
رج آجر با روکش گچکار شده و سپس دیوار خشت
و گلی بر مبنای دیوار آجری چیده شده است».
او پر شدن فضاهای معماری در برخی از
قسمتها با آواری از ترکیب سنگ الشه  ،تکههای
آجر و گچ در این محوطه را نکته بسیار مهمی
دانست و تصریح کرد« :مهمترین عناصر منقول
بدست آمده از این برنامه چند قطعه گچبری و چند
قطعه سفال است که نشان از اهمیت بنای مدفون
و استفاده از این مکان تنها در دوره ساسانی دارد».
این باستانشناس گفت« :هرچند شناخت از ابعاد
کارکردی بنای موجود در قزل تپه ،نیاز به انجام

کاوشهای باستانشناسی وسیع دارد ،ولی با همان
چند گمانه باز شده در این محوطه میتوان وجود
یک بنای مذهبی مانند آتشکده یا یک عمارت
اربابی را که در فراهان دوره ساسانی مورد توجه
بوده را پیشنهاد داد ».شراهی با اشاره به این نکته
که فراهان ناحیهای کهن و نامآور در استان مرکزی
است که با توجه به وجود محوطهها و بناهای مهم
دوره از جمله آتشکده فردقان در دوره ساسانی و
قبل از ورود اسالم دارای اهمیت بوده اظهار کرد:
«بهطور قطع برنامهریزی برای تامین اعتبار و انجام
کاوشهای باستانشناسی در محوطههای کلیدی
این منطقه مانند قزل قلعه منجر به شناخت از
ابعاد فرهنگ و هنر ،بررسی ارتباطات و سیر و
سقوط جوامع انسانی ،بررسی اندیشههای مذهبی
و تعامالت میان منطقهای در برههای از تاریخ ایران
یعنی دوره ساسانی خواهد شد».

یادداشت مدیرعامل فوالد مبارکه به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک

ارادۀ فوالد مبارکه بر حمایت حداکثری از ظرفیتهای ارزشمند صنایع کوچک و داخلی است

 21مردادماه سال  1399در تقویم رسمی کشور روز حمایت از
صنایع کوچک نام نهاده شده است؛ صنایعی که نقش آنها در رونق
اقتصادی و جهش تولید اگر بیشتر از صنایع بزرگ نباشد ،بهطور
قطع کمتر نیست .بخش اعظمی از صنایع کوچک کشور را واحدهای
صنعتی تشکیل میدهند که هریک از آنها در شرایط فعلی میتوانند
نقش فزایندهای در استمرار حرکت چرخ اقتصادی کشور داشته باشند.
ازآنجاکه راهاندازی پروژههای بزرگ و سنگین در شرایط فعلی که با
مشکالتی نظیر تحریمها و کمبود نقدینگی مواجهیم بهسختی امکانپذیر
است ،ایجاد و یا تقویت صنایع کوچک در شهرستانهای مختلف بهترین
راهکار برای ایجاد فضای تولید و اشتغال است .همچنین نباید از نظر
دور داشت که صنایع کوچک از تواناییهای خاص خود در کمک به
صنایع دیگر برخوردارند؛ بنابراین نوسازی و بازسازی صنایع کوچک
به همراه تقویت استارتآپها و صنایع روستایی و شهرکهای صنعتی و

همچنین ایجاد مشوقهایی برای آنها میتواند برای کل چرخۀ صنعت
کشور کارگشا باشد.صنایع کوچک به لحاظ اینکه عمدتا توسط بخش
خصوصی تأسیس و اداره میشوند از چابکی خاصی برخوردارند و در
صورت حمایت میتوانند تأمین مواد اولیۀ صنایع بزرگتر و همچنین
فروش و صادرات بسیاری از کاالهای مهم را با استفاده از ظرفیتهای
بالفعل خود بهخوبی تسهیل کنند.صنایع کوچک بهترین محل برای
حضور بخش خصوصی است؛ آوردگاهی که اقتصاد و فضای کسب و
کار و اشتغال کشور ما امروز بیش از هر زمان دیگر به آن نیازمند است.
باید در نظر داشته باشیم اطالعرسانی و آگاهی از ظرفیتهای هریک
از این صنایع میتواند به حل مشکالت سایر صنایع کمک کند.فوالد
مبارکه با اتخاذ استراتژی بلندمدت درخصوص حمایت از صنایع کوچک
و استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان ،شرایطی فراهم کرده است تا این
بخش از صنعتگران کشور که خوشبختانه کمتعداد هم نیستند ،بتوانند

با همکاری با فوالد مبارکه و البته با نگاهی بلندمدت و خیالی آسوده
از سرمایهگذاری مطمئن در کنار بزرگترین فوالدساز کشور ،بزرگترین
فوالدساز خاورمیانه و منطقۀ منا و همچنین بزرگترین تولیدکنندۀ
آهن اسفنجی دنیا به کار و فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.وجود
 2800تأمینکنندۀ خدمات و کاال با حدود  82درصد ساخت داخل
در زنجیرۀ تأمین فوالد مبارکه ،حضور حدود  1000کارخانه و کارگاه
بهطور مستقیم و  3000کارخانه و کارگاه بهطور غیرمستقیم در شبکۀ
گستردۀ مشتریان این شرکت و همچنین حمایت این شرکت از معادن
کوچکمقیاس ،مؤید ارادۀ فوالد مبارکه در حمایت و استفادۀ حداکثری
از ظرفیتهای ارزشمند صنایع کوچک و داخلی است .باشد تا با چنین
اقداماتی در سراسر کشور عزیزمان شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر
اقتصاد و ایجاد زمینههای مناسب برای اشتغال جوانان باشیم.
حمیدرضا عظیمیان -مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه

تحولی بزرگ در پروژه های راهداری آذربایجان غربی با تحویل کامل  ۹کارخانه آسفالت ،به زودی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای
آذربایجان غربی از تحویل  ۹کارخانه آسفالت توسط
این اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
آذربایجان غربی در آینده ای نزدیک خبر داد .ارسالن
شکری مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

استان با اعالم خبر فوق افزود  :با تحویل  ۹کارخانه
آسفالت فعال در استان شاهد تحولی بزرگ در لکه
گیری و روکش آسفالت محورهای مواصالتی سطح
استان و احرای پروژه های طرح ابرار خواهیم بود.
شکری با اشاره به اینکه کارخانه های آسفالت در

اخبار
عزم جزم بسیجیان نفت مسجدسلیمان در مبارزه
با کرونا

عملیات ضدعفونی و گندزدایی اماكن
عمومی روزانه انجام می شود

فرمانده بسیج صنعت نفت مسجدسلیمان
از انجام روزانه عملیات ضدعفونی و گندزدایی
اماکن عمومی شهر مسجدسلیمان بمنظور
مقابله با گسترش ویروس کرونا خبر داد
.فرمانده بسیج صنعت نفت مسجدسلیمان از
انجام روزانه عملیات ضدعفونی و گندزدایی
اماکن عمومی شهر مسجدسلیمان بمنظور
مقابله با گسترش ویروس کرونا خبر داد
.غالمرضا امینی در تشریح این خبر اظهار
داشت  :با هماهنگی ستاد مدیریت بحران و
مدیریت مقابله با کرونای شهرستان عملیات
ضدعفونی و گندزدایی اماکن مختلف عمومی
این شهر بطور روزانه انجام می شود .وی افزود
 :با توجه به حجم باالی مراجعات مردمی به
اماکنی همچون پمپ بنزین ها  -بیمارستان
ها  -محالت پرجمعیت و خیابان اصلی و
هسته مرکزی شهر این اماکن ضدعفونی
و گندزدایی گردیدند .وی خاطر نشان کرد
 :با درخواست مدیریت آموزش و پرورش
شهرستان و بمنظور افزایش سطح ایمنی و
بهداشتی در برگزاری آزمون سمپاد تیزهوشان
 ،مدارس برگزار کننده این آزمون توسط تیم
متشکل از بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج /
اداره  HSEو بخش های مختلف مدیریت
خدمات این شرکت گندزدایی و ضدعفونی
گردیدند .شایان ذکر است از ابتدای اسفند
سال گذشته تاکنون بسیجیان پایگاه مقاومت
صنعت نفت با همکاری بخش های مختلف
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان
بطور روزانه محالت  ،مناطق  ،خیابان ها و
معابر عمومی سطح شهر  ،اماکن پر تردد و
خطرساز و مدارس مسجدسلیمان را در برابر
گسترش ویروس کرونا ضدعفونی نموده اند .

برگزاری جلسه شورای اقامه نماز
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
منطقه گلستان

باهدف ترویج و توسعه فرهنگ نورانی اقامه
نماز بصورت جماعت و بررسی دستورالعملهای
جاری ،جلسه شورای اقامه نماز شرکت ملی
پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان در دفتر
مدیر منطقه برگزار شد.به گزارش روابط عمومی،
در این جلسه مدیر شرکت ملی پخش فراورده
های نفتی منطقه گلستان در خصوص فلسفه
نماز و برکات آن در جامعه و خانواده گفت:خلقت
انسانی عباداله شدن و رنگ بوی خدایی گرفتن
است.عیسی افتخاری افزود:انسانهایی که نماز
را تکریم داشته و باحضور قلب با خداوند راز
و نیاز می نمایند در زندگی شخصی و محیط
کار انسانهایی خوش خلق ،پاک دست ،دلسوز
به نظام و انقالب اسالمی و فردی خود کنترل
خواهند بود.رییس شورای اقامه نماز شرکت ملی
پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان اظهار
داشت :برهمه ما تکلیف است که با برنامه ریزی
اصولی و رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی
ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در
استان گلستان ،نسبت به اجرا و اقامه نماز
جماعت در نمازخانه های منطقه اقدام نماییم.

برگزاری رزمایش کمک مومنانه همدلی
برای گلستان همدل در شرکت توزیع
نیروی برق استان گلستان

کاوشهای باستانشناسی مشخص کرد

است افزود« :اساس این تپه طبیعی و بر پایه این
ساختار طبیعی ،الیهای تاریخی شکل گرفته است
که بواسطه رنگ خاک قرمز مایل به سرخ ،در نزد
اهالی قزل تپه یا تپه سرخ خوانده می شود ».این
باستانشناس ،اولین شواهد راهنمای هیات برای
انجام پژوهشهای باستانشناسی دراین مکان راگچ
بریهای دوره ساسانی اعالم کرد که در سطح
تپه پدیدار شده و از وجود یک بنای مهم در این
منطقه حکایت داشت▪️ .به گفته سرپرست هیات
باستانشناسی ،بر این اساس برنامه گمانهزنی به
منظور الیهنگاری تپه یاد شده به منظور شناخت
از دورههای سکونتی ،بررسی ابعاد کارکردی بنای
مدفون در زیر خاک ونحوه ارتباط آن با سایر
محوطههای دشت فراهان در دوره ساسانی انجام
پذیرفت.شراهی گفت« :طی این برنامه ،گمانههایی
در این تپه باز و منجر به کشف ساختارهای معماری
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نقاط مختلف استان از جمله ماکو ،شوط ،چالدران،
خوی ،سلماس ،ارومیه ،سردشت ،تکاب و بوکان قرار
دارند که این امر را باعث شکوفایی و رشد پروژه های
راهداری در تمام نقاط استان قلمداد کرد .وی گفت:
کارخانه آسفالت  ۶۰تنی سلماس به طور کامل تحویل

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان
غربی شده و سایر کارخانه های آسفالت که با ظرفیت
های مختلف و عمدتا  ۱۲۰تنی هستند با طی مراحل
حقوقی و قانونی به زودی تحویل این اداره کل خواهند
شد.

در پی برگزاری رزمایش های مواسات و
کمک مومنانه که جلوه ای از همدلی و نوع
دوستی ملت بزرگ ایران است که در لبیک به
فرمایشات مقام معظم رهبری شکل گرفته است
 ،رزمایش کمک مومنانه (همدلی برای گلستان
همدل) در شرکت توزیع نیروی برق استان
گلستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق گلستان  ،رزمایش
کمک مومنانه با عنوان همدلی برای گلستان
همدل که با حضور نصیری مدیرعامل و معاونین
ستادی وبابایی مدیرکل کمیته امداد حضرت
امام (ره) گلستان در محل نمازخانه شرکت
توزیع نیروی برق استان گلستان برگزار شد۸۰ ،
دستگاه پنکه توسط شرکت توزیع برق گلستان
تهیه و برای توزیع بین نیازمندان تحویل کمیته
امداد امام خمینی ( ره) استان شد.علی اکبر
نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان گلستان در حاشیه این مراسم با اشاره
به فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی درباره
ادامه یافتن نهضت کمک مومنانه اظهار داشت:
بنا به فرمایش مقام معظم رهبری معظم این
نهضت تعاون و احسان باید رشد و توسعه پیدا
کند و هر کس به هر شکل که میتواند کمک و
مراقبت کند که کسی از نیازمندان از قلم نیفتد.

تجلیل از برگزیدگان دومین دوره
جشنواره نیرو و رسانه (نور) در گلستان
همزمان با سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع
نیروی برق استان گلستان از برگزیدگان دومین
دوره جشنواره نیرو و رسانه (نور) همزمان با
سراسر کشور تجلیل شد.به گفته رحمت قره
خانی دبیر روابط عمومی شورای هماهنگی
صنعت آب و برق و مدیر روابط عمومی توزیع
برق گلستان ،طی مراسمی به همت روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو با حضور
وزیر محترم نیرو و نخبگان عرصه رسانه به
صورت ویدئو کنفرانسی از برگزیدگان برتر
دومین جشنواره نیرو و رسانه تجلیل شد.آرش
بایی و وحید حاج سعیدی دو خبرنگار حوزه
آب استان گلستان که در بخش های گزارش
رادیویی و تیتر حائز رتبه های دوم و سوم
گردیدند نیز به نیابت از وزیر محترم نیرو جوایز
و تندیس خود را از دستان مهندس نصیری
مدیرعامل شرکت توزیع برق و رییس شورای
انسجام بخشی صنعت آب و برق گلستان و
همچنین مهندس حسینی مدیرعامل آب
منطقه ای گلستان دریافت نمودند.

