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خبر كوتاه
بیش از  ۱۳۰۰کیلوگرم مواد مخدر
توسط پلیس گلستان کشف شد

فرمانده انتظامی گلستان از کشف یک
تن و  ۳۱۳کیلوگرم مواد مخدر توسط پلیس
استان خبر داد.محمدسعید فاضل دادگر در
جمع خبرنگاران ،اظهار داشت :با اقدام اطالعاتی
پلیس استانهای گلستان و خراسان جنوبی ،دو
دستگاه خودروی سنگین حامل مواد مخدر که
از سیستان و بلوچستان قصد ورود به گلستان را
داشتند شناسایی شدند.وی افزود :این خودروها
در محور مواصالتی آزادشهر به شاهرود متوقف و
یک تن و  92کیلوگرم مورفین و  221کیلوگرم
تریاک از آنها کشف شد.دادگر ادامه داد :این مواد
مخدر به شکل ماهرانهای در بار این خودرو که
 25تن برنج بود جاسازی شده بود و  3نفر در
این عملیات دستگیر شدند.وی یادآور شد :این
بزرگترین کشف مورفین طی سالهای اخیر در
استان گلستان بوده است.
 ۱۴تعاونی برتر همدان تجلیل شد

 ۱۴تعاونی برتر همدان سهشنبه در
پانزدهمین آیین معرفی تعاونیهای
برتر استان همدان تجلیل شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع استانداری همدان در این آیین گفت:
هفته تعاون امسال  ۱۴طرح تعاونی با ۲۳۵
فرصت شغلی در این استان بهره برداری
شد.ظاهر پورمجاهد با بیان اینکه کل تعاونی
های فعال در استان همدان یک هزار و ۱۷۲
مورد است ،اظهار داشت :با تشکیل این تعداد
تعاونی برای  ۱۷هزار و  ۴۳۲نفر به طور مستقیم
فرصت شغلی ایجاد شده است.وی با اشاره به
اینکه  ۳۰درصد تعاونی های فعال این استان
خدماتی هستند ادامه داد ۱۶ :درصد از تعاونی
ها توزیعی و  ۵۴درصد تعاونیهای تولیدی
شامل کشاورزی ،صنعتی و فرشدستباف است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استانداری همدان خاطرنشان کرد :حدود ۹۰۰
هزار تن از جمعیت استان همدان عضو تعاونیها
هستند و  ۱۴شرکت تعاونی استان در هفته
تعاون امسال شایسته تقدیر انتخاب شده اند.وی
با بیان اینکه تعاون به معنای حذف واسطه ها
است خاطرنشان کرد :تعاونی ها نگاه مردم محور
دارند و باید اقتصاد استان به سمت تعاونی ها
سوق یابد.

برگزاري برنامه مالقات مردمي
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان
مركزي در امور آب وفاضالب دليجان

در راستاي صيانت از حقوق شهروندان ،
ديدار چهره به چهره مديرعامل شركت آب و
فاضالب استان مركزي با مردم دليجان در روز
دوشنبه  17شهريورماه در امور آب وفاضالب
اين شهرستان برگزار گرديد .به گزارش روابط
عمومي شركت آب و فاضالب استان مركزي
 ،مهندس يوسف عرفاني نسب مديرعامل
شركت آب و فاضالب استان مركزي با حضور
در امور آب و فاضالب شهر دليجان در جريان
مسايل  ،مشكالت و درخواست هاي مطرح
شده از سوي مالقات كنندگان قرار گرفت و
با توجه به ضوابط قانوني دستورات الزم را
عرفاني
به منظور پيگيري صادر نمود.
نسب همچنين ازبرخي از پروژه هاي در
دست اجراي آب و فاضالب در اين شهرستان
شامل احداث مخزن دو هزار متر مكعبي شهر
دليجان  ،احداث تصفيه خانه آب روستاي
راوه و اليروبي مسير قنات روستاي قوچك
بازديد نمود

شهردار باغستان  :احداث دوربرگردان
استاندارد در حدفاصل شركت ایران
یاسا و میدان ورودی شهر

حسن رنجبر گفت :با گسترش روز افزون
سبك زندگي شهري در جامعه و استفاده بيش
از ظرفیت خیابان ها و معابر ،معضالت زيادي به
ويژه در خصوص مباحث ترافيكي و حمل و نقل
در شهرها به وجود آورده است .شهردارباغستان
در ادامه افزود :به منظور بهبود وضعيت حمل و
نقل وترافيك شهري و كاهش معضالت ترافيكي
و روان سازی تردد،این طرح با هدف کاهش بار
ترافیکی در دستور كارشهرداری قرار گرفته
است.
در پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن انجام شد ؛

برگزاری جلسات متعدد درخصوص
توزیع الکترونیکی گاز مایع در استان

درجلسات هم اندیشی مسئولین شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن و
شرکت های توزیع گاز مایع استان درخصوص
فراهم نمودن بستر مطلوبتر توزیع الکترونیکی
گاز مایع  ،رفع چالش ها و آموزش چگونگی
استفاده ازپوز فروشگاهی بررسی و تبادل نظر
شد .جلسه هماهنگی مبنی بر بررسی توزیع
الکترونیکی گاز مایع و آخرین وضعیت خانوارهای
نفت سوز فی مابین این شرکت و عاملین توزیع
گاز مایع در شهریور ماه سال جاری برگزار شد
.تاکید درخصوص اجرایی نمودن هر چه سریعتر
عرضه الکترونیکی گاز مایع در استان  ،توزیع
گازمایع برای خانوارهایی که در سامانه سدف
ثبت نام نموده اند  ،نظارت مستمر روسای نواحی
نه گانه ( مرکزی رشت  ،الهیجان  ،انزلی  ،آستارا
 ،رودسر  ،تالش  ،صومعه سرا  ،رودبار و فومن )
در امر توزیع گاز مایع و اطالع رسانی وتکمیل
ثبت نام سایر خانوارهای فاقد گاز طبیعی و تهیه
گزارش روزانه به مدیریت منطقه از اهم مصوبات
این جلسه بود .
آموزش حضوری درخصوص چگونگی
استفاده از پوزفروشگاهی

به منظوربررسی چالش ها ومشکالت
اجرایی ونیز آشنایی و آموزش چگونگی استفاده
از پوز فروشگاهی برای عرضه الکترونیکی گاز
مایع جلسه ای با حضور مالکان تاسیسات
مردمی و مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه گیالن برگزار شد .

آخرین مهلت متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن ؛ پایان شهریور

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت
 :مهلت تکمیل و بارگذاری مدارک و واریز آورده
اولیه طرح اقدام ملی مسکن در استان بوشهر آخر
شهریور ماه به پایان می رسد و متقاضیانی که
تا پایان این ماه اقدامی در این خصوص نکنند ،از
طرح مذکور حذف می شوند.
فرزاد رستمی اظهار داشت :براساس اقدامات
انجام شده تا کنون  8067نفر در استان بوشهر
نسبت به ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن اقدام
نموده اند که از این تعداد تا کنون  3951نفر فرم
ج سبز دارند و  332نفر افتتاح حساب و  171نفر
معادل  64میلیارد ریال واریز وجه انجام داده اند .
رستمی افزود  :عملیات اجرایی  394واحد در شهر
جدید عالیشهر آغاز و  144واحد در خورموج نیز
بزودی شروع خواهد شد.
وی در خصوص واریز وجه مربوط به این
طرح بیان کرد  :تمامی متقاضیان طرح اقدام
ملی مسکن که هرگونه واریز وجه مربوط به سهم
آورده متقاضی (اعم از هزینههای مربوط به ساخت،
آمادهسازی و  )...میبایست صرفاً از طریق حساب
مسدودی افتتاح شده به نام متقاضی که اطالعات

آن در پروفایل ایشان در سامانه نیز مشخص
گردیده است ،صورت پذیرد .بدیهی است پرداخت
هرگونه وجه خارج از این حساب در سرجمع
آورده متقاضیان برای تسویه حساب هنگام تحویل
واحد محسوب نمیشود .رستمی اضافه کرد  :این

متقاضیان در مدت زمان ذکر شده پس از تکمیل
پرونده باید حداقل مبلغ  ۴۰۰میلیون ریال به
شماره حساب اعالمی جهت احداث واحد مسکونی
خود ،پرداخت نمایند.مدیرکل راه و شهرسازی
استان بوشهر یادآور شد :این مبلغ به صورت علی

الحساب تعیین شده است .
وی در ادامه تاکید نمود :با توجه به زمان
کم باقیمانده  ،کلیه متقاضیانی که تا کنون
نسبت به تکمیل مدارک خود در سامانه ثبت نام
اقدام ملی اقدامی ننموده اند ،و یا علیرغم افتتاح
حساب نسبت به واریز وجه اولیه اقدام ننموده اند
 ،حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری مهلت
دارند و بعد از این تاریخ نسبت به حذف متقاضی
از این طرح اقدام خواهد شد  .متقاضیان جهت
تکمیل و بارگذاری مدارک از طریق سامانه طرح
اقدام ملی به نشانی  tem.mrud.irمراجعه
نمایند .رستمی در پایان بیان کرد  :همچنین بعد
از تکمیل و بارگزاری مدارک خود در سامانه طرح
اقدام ملی متقاضیان ثبت نامی شهرهای بوشهر،
عالیشهر  ،عسلویه و نخل تقی و چاه مبارک در
شهر جدید نایبند( سیراف) به شرکت عمران شهر
جدید عالیشهر  ،متقاضیان ثبت نامی شهر برازجان
به اداره راه و شهرسازی شهرستان دشتستان
و متقاضیان ثبت نامی سایر شهرها که در طرح
اقدام ملی ثبت نام نموده اند به بنیاد مسکن همان
شهرستان مراجعه نمایند.

پانزدهمین دوره معرفی تعاونی های برتر سال  99ونشست با فعاالن بخش تعاون استان همدان

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در نشست با فعاالن بخش
تعاون و مراسم پانزدهمین دوره معرفی تعاونی های برتر استان ضمن
تسلیت ایام محرم و گرامیداشت هفته تعاون با اشاره به مزیت های
تعاونی ها در کشور گفت :تعاونی ها بهترین ساختار جهت اجرای
عدالت اجتماعی و اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی هستند که در
ایجاد فرصتهای جدید اشتغال موثرند .مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان در خصوص برنامه و عملکرد شاخص های حوزه
تعاون در سال  ۱۳۹۹گفت :استان همدان دارای  ۱۱۷۲شرکت
تعاونی و اتحادیه فعال با فرصت شغلی  ۱۳هزار و  ۴۳۲نفر می باشد
که درگرایش های مختلف در حال فعالیت می باشند.تعاونیهای
تولیدی  ۶۱۸تعاونی (با گرایش کشاورزی -صنعتی –فرش -معدنی
و ،)...تعاونی خدماتی  ۳۷۱تعاونی( شامل حمل و نقل -دهیاریها-
سهام عدالت -خدمات بهداشتی و درمانی و ،)...تعاونی های توزیعی
 ۱۸۳تعاونی (شامل مسکن -اعتبار -تامین نیاز مصرف کنندگان و.)...
وی تصریح کرد :طی  ۵ماهه ابتدای سال  ۱۴شرکت تعاونی با فرصت
شغلی  ۱۱۷نفر تشکیل گردیده و برای مابقی سال نیز تشکیل ۳۰
شرکت تعاونی در دستور کار قرار دارد .احمد توصیفیان در ادامه
افزود :با توجه به وظیفه این اداره کل مبنی بر نظارت ،هدایت و
حمایت از تعاونیها ،نظارت از کلیه تعاونیها در طول سال در برنامه
این اداره کل می باشد که با توجه به مشکالت بیماری کرونا تا کنون
از  ۳۰۳شرکت تعاونی توسط کارشناسان این اداره کل بازدید به
عمل آمده و مشکالت و نواقص آن ها مورد بررسی قرار گرفته و
به آنها کتباً اعالم گردیده است.وی خاطر نشان کرد :از آنجایی که
شرکتهای تعاونی شخصیتهای حقوقی هستند و میبایست قوانین
و مقررات این بخش توسط تعاونیها رعایت گردد ،این اداره کل وظف
است دوره های آموزشی( شامل مهارتی -مدیریتی و حقوقی) ،جهت

طی مراسمی در شهرستان اسالمشهر از سایت
و پورتالهای جدید ارتباطی شهرداری چهاردانگه رو
نمایی شد.محمد عفیفی شهردار شهر چهاردانگه
شهرستان اسالمشهر ،در حاشیه رونمایی از سایت
و پرتالهای جدید ارتباطی شهرداری چهاردانگه بر
ضرورت و اهمیت اطالع رسانی و ایجاد بستر مناسب
برای دسترسی آسان شهروندان به خدمات شهری
تأکید و اظهار کرد :با راهاندازی سایت و پرتالهای
جدید ارتباطی شهرداری چهاردانگه به آدرس
 4dange.ir//:httpپس از این شهروندان عزیز
میتوانند درخواستها و نظرات خود را از طریق این
سامانه ثبت ،مطالبه و پیگیری کنند.
وی گفت :با استفاده از این سایت ،عالوه
بر کاهش حجم مراجعات و ترددهای شهروندان
به ساختمان شهرداری ،تسریع در ارتباط و ارائه
خدمات و پاسخگویی به مطالبات شهروندان آسانتر

تعاونیها برگزار نماید که این امر به صورت مجازی در سال جاری در
حال انجام می باشد( تا کنون  ۱۶هزار و  ۵۱۰نفر ساعت دوره برگزار
شده است) .مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اظهار داشت:
این اداره کل با تشکیل کمیته صیانت از تعاونی ها در جهت حمایت
از تعاونیها به ویژه تعاونیهای تولیدی اشتغال زا در حال فعالیت
می باشد( مشکالت بیمهای –مالیاتی -تسهیالتی و یا دستگاههای
اجرایی ذیربط).
احمد توصیفیان از افتتاح مرکز مدیریت و کسب و کار توسعه
نوآوری تعاون با حضور اساتید و خبرگان بخش تعاون این استان خبر
داد و گفت استان همدان جزو اولین استانها در زمینه راه اندازی مرکز
مدیریت و کسب و کار توسعه نوآوری می باشد .وی با اشاره به راه
اندازی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور گفت:این سامانه
با هدف شفافیت و اعمال نظارت اعضای تعاونیها در دسترس قرار
گرفته است و کلیه تعاونیها موظفند مجامع عمومی خود را در سامانه
فوق ثبت نمایند .همچنین از جمله مزایای این سامانه این است که
برای تشکیل تعاونی ها نیاز به حضور نبوده و به روز رسانی اطالعات
موجود در سامانه انجام میشود.وی از افتتاح  ۱۴شرکت تعاونی با
فرصت شغلی  ۲۳۵نفر و حدود  222میلیارد ریال سرمایه گذاری
در هفته تعاون خبر داد که در بخشهای صنعتی شامل  6طرح،
کشاورزی  1طرح ،مسکن 1طرح  ،خدماتی  ۵طرح وهمچنین شرکت
تعاونی محافظ سازان رزن به عنوان طرح نمونه افتتاحی این استان
با حضور معاون وزیر و معاون استاندار افتتاح گردید.ایشان با اشاره به
برنامه ویژه حوزه تعاون استان در سال  ۱۳۹۹با عنایت به شعار سال
(جهش تولید) به موارد زیر اشاره نمودند :یک -شناسایی تعاونی های
تولیدیکه با ظرفیت کامل در حال فعالیت نمی باشند .دو -شناسایی
تعاونیهای تولیدی که ظرفیت توسعه دارند .سه -تکمیل طرح های

نیمه تمام تعاونی های تولیدی.چهار -توسعه طرحهای تولیدی موفق
تعاونی .پنج -ایجاد وبه بهرهبرداری رساندن طرح های تولیدی جدید
تعاونی.شش -ارتباط شبکهای مابین تعاونی های تولیدی و توزیعی.
هفت -راه اندازی مرکز مدیریت و کسب و کار و توسعه نوآوری تعاون.
پورمجاهد ادامه داد :بر این اساس تعاونی ها واحدهای کوچک ویژه
اقتصادی هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تولید ملی،
کارآفرینی و جذب نیروی کار با افراد جامعه مشارکت میکنند.
پورمجاهد تاکید کرد :سیاست دولت تدبیر و امید و استاندار همدان بر
این است که با تمام توان تالش کنیم در حوزه اشتغال ،تولید ،سرمایه
گذاری و معیشت مردم کار ویژه ای اتفاق بیفتد.وی ادامه داد :باید باور
تعاون ،فرهنگ کار به ویژه کار جمعی در جامعه تقویت شود ،چرا که
فعالیت در عرصه تعاون عالوه بر تابآوری اقتصادی در شرایط اعمال
تحریمها با حاکم بودن روح جمعی سبب نقش آفرینی در پیشرفت
کشور می شود.جشنواره تعاونی برتر هر سال در هفته تعاون از  ۱۳تا
 ۱۹شهریور ماه برگزار میشود.

رونمایی از سایت پورتال شهرداری چهاردانگه
و سریعتر شده و زمینه جلب رضایت مردم و نظارت
بیشتر مردم بر عملکرد مجموعه کارکنان شهرداری
را به همراه خواهد داشت.شهردار چهاردانگه در ادامه
تاکید کرد :با تعریض بلوار آیت اهلل سعیدی و احداث
کمربندی شهرک صنعتی تا بزرگراه آزادگان معضل
ترافیک در شهر چهاردانگه رفع میشود.وی با اشاره
به طرحهای شهرداری برای رفع معضل ترافیک در
منطقه افزود :با توجه به حجم باالی رفت و آمدها
و ترددهای خودرویی درشهرک صنعتی سهند و
برآوند،کمربند شمالی در قالب یک راه دسترسی
جدید از شمال شهرک صنعتی تا بزرگراه آزادگان
احداث میشود که با تکمیل و بهرهبرداری از آن
ضمن کاهش ترافیک در داخل شهر چهاردانگه برای
دسترسی به بزرگراه آزادگان تسریع ایجاد میشود.
شهردار چهاردانگه با تأکید بر ضرورت اجرای
طرحهای عمرانی و ترافیکی ،بیان کرد :طرح تعریض

محور آیت اهلل سعیدی حدفاصل میدان ورودی تا
میدان خروجی شهر آغاز شده و تاکنون تعدادی از
امالک معارض موجود در مسیر آزادسازی شده و با
مالکان تعدادی دیگر از امالک نیز در حال مذاکره
هستیم.عفیفی با بیان اینکه با حمایت اعضای شورای
شهر چهاردانگه به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده،
عنوان کرد :آسفالت و جدول کشی و مناسب سازی
معابر شهری و خیابانهای اصلی و فرعی شهر با
اعتباری بالغ بر  ۱۸۰میلیارد ریال و احداث مسیر
کندرو بلوار آیت اهلل سعیدی از جمله طرحهای در
حال اجرا در این شهر هستند.وی ادامه داد :بعد از
گذشت  ۲۰سال راه دسترسی محله کاظم آباد تا
بزرگراه آزادگان زیرسازی و آسفالت شده و تعریض
خیابان شهید خزایی تا بلوار آیت اهلل سعیدی و
بهسازی و مرمت و روکش آسفالت شهرک گلشهر
تا پل گلدسته از جمله دیگر طرحهای عمرانی،

ترافیکی در سطح شهر چهاردانگه میتوان نام برد
که به مرحله اجرا درآمده است.شهردار چهاردانگه
با اشاره به اینکه به زودی چهاردانگه نگین شهرهای
استان تهران میشود ،تصریح کرد :اتصال بلوار آیت
اهلل طالقانی شهرک گلشهر به محور آیت اهلل سعیدی
با احداث یک تقاطع غیرهمسطح با اعتباری بالغ بر
 ۱۵۰میلیارد ریال به زودی این شهرک گلشهر از
بنبست خارج و آرزوی  ۵۰ساله اهالی این شهر
برآورده میشود.عفیفی با اشاره به اینکه شهر
چهاردانگه یک کارگاه عمرانی در استان تهران تبدیل
شده ،گفت :طرح نهضت آسفالت شهر چهاردانگه از
خیابانهای اطراف شهر و محالت محروم آغاز شده
و عالوه بر مرمت و بهسازی تمام خیابانهای شهر ۲
بوستان جدید ویژه بانوان در شمال و جنوب شهر و
با ایجاد فضاهای مورد نیاز برای انجام فعالیتهای
ورزشی و تفریحی بانوان احداث میشود.

تعمیرات تعویض مخروطی کنورتور شماره  3بخش فوالدسازی با موفقیت انجام شد

تالشگران و متخصصان شرکت موفق شدند ،تعمیرات کنورتور
شماره  3بخش فوالدسازی را در کمترین زمان ممکن انجام داده
و تمامی قطعات مورد نیاز این تعمیرات را در داخل تهیه کردند
تا از خروج ارز جلوگیری شود  .اصغر امینی معاون تجهیزات
مکانیک بخش فوالدسازی در این خصوص با اشاره به این که رینگ
و مخروطی کنورتور  3دچار دفورمگی (اعوجاج) شده بود و مونتاژ
لبه های کنورتور و نسوز چینی امکان پذیر نبود اظهار داشت :در این
تعمیرات تعویض مخروطی تا زیر رینگ کنورتور انجام شد که باعث
افزایش سرعت مونتاژ و افزایش کیفیت تعمیرات گردید.
وی با اشاره به این که در این تعمیرات  50درصد قطعات داخل
کارخانه و ما بقی آن نیز در داخل کشور توسط شرکت های توانمند
ساخته شد افزود :تعمیرات از تاریخ  15الی  26مرداد به مدت 12
روز به طول انجامید که مدت و کیفیت این تعمیرات در نوع خود یک
رکورد محسوب می گردد.
معاون تجهیزات مکانیک فوالدسازی در ادامه گفت  :تعویض
مخروطی و لودکا از زیر کمربندی به ارتفاع  1.6متر با ارتفاع لودکای
 3.3متر،تعویض تمامی دامنه ها و اکران ها و ستون های اکران
اطراف کنورتور  ،تعویض اکران عقب کنورتور با  56لوله،تعویض کامل

انشعابات و سیلیکون ها ی داخل درام ،دمونتاژ و مونتاژ و تعویض
تجهیزات مکانیکی و دیگ به وزن تقریبی  160تن  ،انجام تعمیرات
با حدود  36000نفر ساعت ،سرویس کامل تجهیزات مکانیکی  ،دیگ
 ،برقی ،انرژیتیک و اتوماسیونی برابر گراف های جاری و انجام گراف
نسوز چینی از جمله اقداماتی است که در تعمیرات کنورتور  3انجام
گردید.
فعالیت های مکانیکی و انرژی مربوط به تعمیرات اساسی
کنورتور شماره 3

محمدرضا یزدان پناه مدیر مهندسی برنامه ریزی و نظارت
برنگهداری و تعمیرات در مورد این تعمیرات گفت  :فعالیت های
مکانیکی و انرژی مربوط به تعمیرات اساسی کنورتور شماره  3با
برنامه ریزی و نظارت مستمر کارشناسان مدیریت مهندسی نت و
هماهنگی و همکاری مستمر با بخش فوالدسازی و  ...صورت پذیرفت
.وی افزود  :با توجه به تاکید معاون بهره برداری مبنی بر لزوم کاهش
حداکثری زمان انجام تعمیرات کنورتور شماره 3و به منظور مهیا
نمودن شرایط کار بخش فوالدسازی بصورت سه کنورتور ،تعمیرات
فوق با کیفیت حداکثری و در حداقل زمان ممکن انجام پذیرفت که
الزم است از تالش شبانه روزی کلیه پرسنل کارگاه تعمیرتجهیزات،

شرکت توسعه صنعت لنجان ،شرکت عالی نژاد جهان آریا ،برنامه
ریزی و پایش تعمیرات ،کارگاه های ساخت و تولید ،طراحی ،برنامه
ریزی و تکنولوژی ،کنترل کیفی و سایر واحدهای ستادی مدیریت
مهندسی نت قدردانی نمود .محمود شفیعی معاون تعمیرات مدیریت
مهندسی نت نیز علت کاهش زمان اجرای تعمیرات و ارتقاء کیفیت
را ناشی از تغییر طرح داده شده در ارتفاع خط برش در مخروطی
کنورتور و بهینه سازی اجرای تعمیرات با استفاده از تجارب از
تعمیرات قبلی دانست و گفت :همزمان انجام  2فعالیت مهم از شاخص
های این تعمیرات بود که فعالیت های مربوط به دیگ شماره  3در
کنار تعویض مخروطی با کیفیت و موفقیت به اتمام رسید .حامد
محمدی سرپرست برنامه ریزی و تعمیرات مدیریت مهندسی نت
عمده فعالیت های انجام شده را به اختصار شامل ،پوشش اطراف
کنورتور  ،تعویض  17عدد اکران بزرگ2 ،عدد اکران مثلثی ،دمونتاژ و
مونتاژ  2عدد ستون نگهدارنده  ...و فعالیت های پیش نیاز برای نسوز
کاری  ...ذکر کرد .همچنین در جهت ارتقاء کیفیت تعمیرات بر روی
کلیه خطوط جوش تست  UTصورت پذیرفت .شایان ذکر است این
تعمیرات با مشارکت مدیریت های نسوز ،راهبری و ماشین آالت ،نت
راه و ساختمان ،تولید توزیع برق و اتوماسیون انجام شد.

کاهش  ۳۵درصدی سطح زیر کشت چغندرقند در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان
جهادکشاورزی آذربایجان غربی از پیش بینی تولید
 ۱.۸میلیون تن چغندر قند در استان خبر داد.اکبر
کرامتی از آغاز برداشت محصول چغندر قند از ۲۵
شهریورماه در آذربایجان غربی خبرداد و افزود :در
سال زراعی جاری حدود  ۳۴هزار هکتار از اراضی
کشاورزی استان زیر کشت محصول چغندر قند
رفته است و پیش بینی می شود یک میلیون و
 ۸۰۰هزار تن در شرایط مطلوب محصول چغندر
قند از مزارع استان برداشت شود.
کرامتی با بیان اینکه بیشترین سطح زیر
کشت چغندرقند ،خارج از حوضه آبریز دریاچه
ارومیه بوده است  ،ادامه داد :با توجه به کشت
 ۲۸هزار و  ۲۰۰هکتار چغندر قند در سال زراعی

گذشته ،امسال سطح زیر کشت نسبت به سال
گذشته  ۱۸درصد افزایش یافته است و سطح
کشت در شمال استان در مقایسه با سال گذشته
که در سطح  ۲۵۹۲هکتار بوده در حدود  ۵۰درصد
افزایش داشته است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد
کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به اهمیت توسعه
کشت نشایی چغندرقند در جهت کاهش مصرف
آب در مزارع اظهار کرد :امسال  ۱۱۰هکتار از
مزارع به روش کشت نشایی و ۱۱۵٠هکتار به روش
متراکم و مابقی به صورت معمول کشت شده است،
کاهش سطح کشت محصوالت آببر در کنار حفظ
میزان تولید آن از اهداف وزارت جهاد کشاورزی در
ترویج این نوع کشت است.وی همچنین افزود :در

راستای اجرای سیاستهای ستاد احیای دریاچه
ارومیه ،سطح زیر کشت محصول آب بر چغندرقند
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از سطح  ۲۰هزار
هکتاری در سال  ۹۲به  ۱۳هزار هکتار در سال
جاری کاهش یافته است.
کرامتی با بیان اینکه تاکنون  ۶۸۳هکتار از
مزارع چغندر قند استان به نوار تیپ مجهز شده
است  ،بیان کرد :میزان سطح زیر کشت چغندرقند
امسال بر اساس قراردادهای بین کارخانههای قند
و چغندرکاران منعقد شده است.معاون بهبود
تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان
خاطر نشان کرد ۵۳ :درصد از سطح کشت مزارع
چغندرقند به صورت آبیاری بارانی و دو درصد به
صورت نوار تیپ و  ۴۵درصد از سطوح کشت به

صورت نشتی آبیاری می شود.
کرامتی با بیان اینکه کارخانجات سعی کنند
با راهکارهای تشویقی مطالبات چغندرکاران را در
اسرع وقت پرداخت کنند ،افزود ۵۰ :درصد بهای
چغندرقند تحویلی به هر پیمانکار  ۱۵روز پس از
تحویل کل پیمان پرداخت میشود و  ۵۰درصد
مابقی نیز بعد از اتمام بهرهبرداری هر کارخانه
قند پرداخت می شود .وی از افزایش بیش از ۵۰
درصدی قیمت تضمینی خرید چغندر از کشاورزان
طی سال زراعی جاری خبر داد و اضافه کرد :با
تصویب دولت امسال چغندرقند از کشاورزان با نرخ
تضمینی کیلویی  ۶۵۲تومان شد که نسبت به رقم
 ۴۲۳تومان پارسال نزدیک به  ۵۳درصد افزایش
دارد.

شماره 3041

اخبار
افزایش  ۳۰مگاولت آمپری پست برق شیبان

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
گفت ۳۰ :مگاولت آمپر به ظرفیت پست  ۱۳۲کیلو
ولت شیبان اضافه شده است.محمود دشت بزرگ
اظهار کرد :ارزش سرمایه گذاری تجهیز ،نصب و راه
اندازی این پروژه  ۱۶۸میلیارد ریال بوده و ظرفیت
پست شیبان در مجموع به  ۶۰مگاولت آمپر افزایش
پیدا کرده است.وی تامین بار مشترکین جدید در
شهرستان باوی را از اهداف بهره برداری این پروژه
توصیف و افزود :تعدیل بار پست های شیبان و
زرگان و افزایش تعداد فیدرهای خروجی و قابلیت
مانور در شبکه فوق توزیع در کنار افزایش پایداری
شبکه برق ،از دیگر اهداف بهره برداری افزایش
ظرفیت پست شیبان بوده است.مدیرعامل شرکت
برق منطقه ای خوزستان بیان کرد :از مهرماه سال
گذشته تاکنون  ۹.۶مگاوار بانک خازنی و یکهزار و
 ۵۴۲مگاولت آمپر در بخش انتقال و فوق توزیع به
ظرفیت شبکه تحت نظارت این شرکت (استان های
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد) اضافه شده است.

تقدیر ویژه ستاد اقامه نماز استان از
برق منطقه ای خوزستان

بنا بر اعالم ستاد اقامه نماز استان ،شرکت
برق منطقه ای خوزستان در خصوص فعالیت
های انجام شده پیرامون توسعه و ترویج فرهنگ
اقامه نماز در سال  ۹۸امتیاز کامل را کسب و
شایسته تقدیر ویژه شناخته شد .بر اساس رای
هیات ارزیابی ستاد نماز اقامه خوزستان ،این
شرکت در شاخص های برنامه ها و فعالیت های
نماز و استقرار نظام جامه توسعه و ترویج فرهنگ
اقامه نماز ،کاملترین امتیاز ممکن را کسب کرده
و مراسم تقدیر و تجلیل رسمی از برگزیده گان
به طور رسمی برگزار خواهد شد.مدیر ستاد
اقامه نماز استان خوزستان ضمن تشکر از
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان و
سایر همکارانی که در زمینه گسترش و توسعه
فرهنگ اقامه نماز در این شرکت مشغول فعالیت
هستند ،خواستار ادامه فعالیت های مذکور شد.

نشست مدیر کل راهداری وحمل
و نقل جاده ای استان گلستان با
سرپرست شرکت گاز

مهندس مهدی میقانی مدیرکل راهداری و
حملو نقل جادهای استان گلستان وبهمراه لطفی
مدیرکل سابق آن اداره با حضور درشرکت گاز با
مهندس علی طالبی دیدار وگفتگو کردند .مدیرکل
راهداری و حملو نقل جادهای ضمن تبریک انتصاب
مهندس طالبی بعنوان سرپرست شرکت گاز استان
گلستان  ،ادامه روند تعامالت و همکاریهای مشترک
اجرایی را خواستارشد.میقانی در ادامه با تشکر
ازهمراهی بسیار خوب شرکت گاز درزمینه فعالیتهای
مرتبط اجرایی ،بر ضرورت توسعه زیر ساختها وحفظ
و نگهداری راهها و تجهیزات  ،ترمیم نقاط حفاری
شده بویژه در عرض جاده ها وجلوگیری از تخریب
وآب شستگی راهها با همکاری شرکت گاز ،نزدیک
کردن نگاه همکاری متقابل ادارات با یکدیگر و
همچنین ضرورت شناخت راه و اهمیت شریانهای
تاکید کرد.در ادامه نیز مهندس طالبی
حیاتی
ضمن خوشآمدگویی و تقدیر از ابراز محبت مهندس
مهقانی و مهندس لطفی گفت :این شرکت با درک
اهمیت نقش راهها همواره تالش دارد جهت اجرای
پروژه های گازرسانی از نظرات کارشناسانه سایر
دستگاههای مرتبط استفاده نماید.سرپرست شرکت
گاز استان گلستان با قدردانی از همراهی بسیار خوب
اداره کل راهداری و حملو نقل جادهای استان با
این شرکت  ،افزود :الزم است همه دستگاهها با
درک متقابل ازکار یکدیگر و تعامالت مناسب جهت
خدمات رسانی  ،انجام پروژه ها و توسعه زیرساختها
کنارهمدیگر فعالیت نمائیم.

اقدام جنونآمیز راننده لودر و زخمی
کردن  ۵نفر در گرگان

فرمانده انتظامی گلستان گفت :راننده لودری
که در گرگان به چند خودرو خسارت وارد کرده بود
و سبب زخمی شدن  ۵نفر شد با دخالت مأموران
پلیس دستگیر شد.سعید دادگر اظهارداشت :حوالی
ساعت  13:30دقیقه روز دوشنبه  17شهریور
 1399یک راننده لودر در یکی از خیابانهای
پرتردد و شلوغ شهر گرگان اقدام به وارد آوردن
خسارت به تعدادی از خودروها شد.وی گفت :این
فرد با رانندگی تهاجمی سبب زخمی شدن  5نفر
شد که  4نفر سرپایی مداوا شدند و یک نفر به علت
شکستگی پا در مرکز درمانی بستری شد.فرمانده
انتظامی استان گفت :لودر متعلق به پدر راننده
متخلف بوده و انگیزه خود را پس از دستگیری
توسط نیروهای پلیس ،اختالفات مالی با پدرش
عنوان کرده است.
دیدار مدیر اداره امور شعب بانک ملی با
سرپرست شرکت گازاستان گلستان:

بررسی توسعه سطح كمی و كیفی
مناسبات مالی و بانکی

در نشست مشترکی که بین مهندس طالبی
سرپرست شرکت گاز استان گلستان و باقریان
مدیراداره امور شعب بانك ملی استان انجام شد،
گسترش سطح همکاری و تعامالت فی مابین
مورد تاكید قرارگرفت.دراین دیدار ،مدیراداره
امور شعب بانک ملی استان گلستان وهیئت
همراه با حضور درشرکت گازاستان گلستان ،
ضمن تبریک انتصاب شایسته مهندس طالبی
بعنوان سرپرست شرکت گاز ،برتوسعه سطح
كمی و كیفی مناسبات و استفاده از ظرفیتهای
طرفین جهت تحقق اهداف دو سازمان تاکید
نمودند.درادامه همچنین سرپرست شرکت
گازاستان گلستان نیز با تشکر از ابراز لطف
مدیراداره امور شعب بانک ملی استان گلستان
اظهارداشت:خوشبختانه درادوارگذشته ارتباطات
متقابل مالی وبانکی مناسبی با بانکهای استان
بویژه بانک ملی داشتیم و این روند در بخشی
ازفرآیندهای مالی کماکان ادامه دارد.مهندس
طالبی تصریح كرد :امیدواریم در آینده نزدیك
همكاری دو طرف بصورت مطلوبی توسعه یافته و
بتوانیم از پتانسیلهای موجود به نحو شایسته ای
جهت پیشبرد اهداف مورد نظر استفاده نمائیم .

