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برگزاری آزمون بکارگیری نیرو در 
شرکت توزیع نیروی برق گلستان در 

مشاغل برونسپاری
گـرگان - معـاون منابـع انسـانی شـرکت توزیـع بـرق 
اسـتان گلسـتان گفـت: به منظور تکمیـل کادر منابع انسـانی 
در قالـب مشـاغل برونسـپاری آزمـون بکارگیـری نیـرو برگزار 
گردید.بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت توزیع نیـروی برق 
گلسـتان ؛ دکتـر ابوالفضـل اکبـری گفـت : به منظـور تکمیل 
کادر منابع انسـانی در قالب مشـاغل برونسـپاری )سـیمبانی ، 
شـماره بـرداری ،سـیمبان خـط گـرم( آزمون بکارگیـری نیرو 
در روز پنجشـنبه در سـه حوزه در مرکز اسـتان برگزار گردید.
وی افـزود : در ایـن آزمـون ۶۷۸ داوطلب بـه رقابت پرداختند 
کـه در ابتـدا تعـداد افـرادی کـه در مرحلـه اول آزمـون کتبی 
پذیـرش میگردنـد ۳ برابـر ظرفیـت بـوده و در مرحلـه پایانی 
پـس از طـی مراحل گزینـش ، مصاحبه ، معاینات پزشـکی از 
ایـن تعـداد ۲۸ نفر پذیرفته خواهند شـد.اکبری اظهار داشـت 
: در رشـته مامور قرائت کنتور تعداد ۵ نفر ، سـیمبان ۲۰ نفر 
و سـیمبان خـط گرم ۳ نفر در کل اسـتان پـس از طی مراحل 
گزینـش ، مصاحبـه ، معاینـات پزشـکی پذیرفتـه خواهنـد 
شـد.معاون منابـع انسـانی شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اضافه 
کـرد : پذیرفتـه شـدگان در قالـب شـرکتهای خدماتـی طرف 
قرارداد با شـرکت توزیع برق اسـتان مشـغول بکار می شـوند

دیدار فرماندار گمیشان با مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق گلستان

گـرگان - فرمانـدار گمیشـان با مدیـر عامل شـرکت توزیع 
نیروی برق اسـتان جهت رفع پاره ای از مشـکالت شهرسـتان در 
حـوزه صنعت برق دیـدار و گفتگو کرد.مدیرعامل شـرکت توزیع 
نیـروی برق گلسـتان گفت: طی چهار سـال اخیر در شهرسـتان 
گمیشـان توزیـع نیـروی بـرق در جهـت توسـعه زیرسـاخت ها، 
افزایـش ولتـاژ بـرق و کلیـه امـورات برق رسـانی خدمـات ارزنده 
ای را داشـته اسـت  چـرا کـه تامین بـرق پایدار برای مشـترکین 
جـزوء رسـالتهای شـرکت مـی باشـد.به گـزارش شـرکت توزیع 
نیـروی بـرق گلسـتان ؛ علی اکبر نصیری با اشـاره بـه قرارگرفتن 
شهرسـتان گمیشـان جزوء شـهرهای کمتر توسـعه یافته کشور 
گفت : تقویت و گسـترش زیرسـاخت های حـوزه برق در مناطق 
محـروم از رویکردهای مهم این شـرکت می باشـد.وی افـزود: در 
سـیل اواخر سـال ۹۷ و ابتدای سـال ۹۸ ، پرسـنل توزیع نیروی 
بـرق گمیشـان خدمـات قابـل توجهـی را ارائـه نمودنـد چـرا که 
بـرق هیچ مشـترک خانگی در این شهرسـتان در طی این سـیل 
، قطـع نگردیده اسـت .فرماندار گمیشـان در بخشـی از سـخنان 
خـود ضمن تقدیر از اقدامات شـرکت توزیع نیروی برق گلسـتان 
در حـوادث طبیعـی ، تسـریع در واگـذاری ملزومـات مشـترکین 
جدید و روشـنایی سـطح معابر شهرسـتان و رفـع حریم خطوط 
۲۰ کیلوولـت در سـطح شهرسـتان را تاکیـد کـرد.در ایـن دیدار 
معـاون بهـره برداری شـرکت توزیـع نیروی بـرق اسـتان و مدیر 
توزیـع نیـروی بـرق شهرسـتان گمیشـان ، مدیـر دفتـر روابـط 

عمومی شـرکت و شـهردار گمیشـان نیز حضور داشـتند

شستشوی مجدد پست های برق 
شهرهای جنوب شرق خوزستان

اهـواز - رحمـان محمـدی: بـرای 
پدیـده  در  بـرق  شـبکه  پایـداری  حفـظ 
شـرجی کلیه پسـت های برق جنوب شرق 
شـرکت بـرق منطقه ای خوزسـتان شـامل 
ماهشـهر، هندیجـان، بنـدر امام و سـربندر 

شستشـو شـدند. مدیـر ناحیـه جنـوب شـرق این شـرکت، گفـت: از 
اواخـر تیرماه سـال جاری عملیات شستشـو پسـت های برق شـروع 
و در روزهـای پایانـی مـرداد به اتمام رسـید. حمیدرضـا زرین جویی 
بیـان کـرد: هـدف از ایـن شستشـو از بین بـردن گرد و غبـار موجود 
بـر روی تاسیسـات و حفـظ پایداری شـبکه برق در شـرایط شـرجی 
سـنگین ایـن ناحیـه اسـت. وی افـزود: همچنیـن جهت کـم نمودن 
تعـداد خاموشـی هـای اعمال شـده بـر روی تجهیـزات، در مـدت در 
زمـان خاموشـی هـای اخـذ شـده اقـدام بـه رفـع مـوارد ترموویژن و 
دیفکـت هایـی کـه در این بازه قابل انجـام بوده، کرده اسـت تا میزان 

انـرژی توزیـع نشـده بـه حداقـل خـود کاهش پیـدا کند.

فرماندار مالرد :
بهره برداری از ۹۱ پروژه عمرانی خدماتی 

در هفته دولت در شهرستان مالرد
مـالرد - فریبـا میرزایـی پندار: 
توکلـی کجانـی فرماندار شهرسـتان مالرد 
طـرح  و  پـروژه   ۹۱ از  بـرداری  بهـره  از 
خدماتـی ، عمرانـی ،آموزشـی و رفاهـی با 
صـرف اعتبـاری بالـغ بـر دو هـزار و ۳۷۰ 

میلیارد ریال در هقته دولت امسـال در سـطح شـهرها و روستاهای 
ایـن شهرسـتان خبـر داد .  بـه گفتـه توکلـی کجانـی ایـن طـرح 
هـا در روزهـای هفتـه دولـت با حضور مقامات کشـوری و اسـتانی 
افتتـاح گشـته و مردم شـریف شهرسـتان مالرد از آثـار و فوائد آنها 
برخوردا خواهند شـد . بر اسـاس این گزارش در لیسـت این پروژه 
هـا افتتـاح پسـت بـرق ۶۰۰ کیلـو وات کوثـر ، مجتمـع فرهنگـی 
تفریحـی شـهرداری صفادشـت ، سـردخانه دومنظـوره تـن ماهی 
زردبالـه ، واخحدهـای تولیدات کشـاورزی و صنایـع تبدیلی ، طرح 
آبخیـزداری ، اقتتـاح مدرسـه ، بوسـتان هـای شـهری و روسـتائی 
، مخـازن و شـبکه هـای توزیـع آب ، گاز رسـانی بـه تعـدادی از 
روسـتاهای اخترآبـاد ، خانـه بهداشـت و طـرح هـای عمرانـی و 
خدماتـی روسـتائی دیـده می شـود . فرمانـدار مالرد خاطر نشـان 
کـرد بـه دنبـال کار نمایشـی نبـوده و طـرح هائی در هفتـه دولت 
بـه بهـره بـرداری مـی رسـد کـه بعـد از افتتـاح مـردم بتواننـد از 
خدمـات ان بهـره منـد شـوند . وی دربـاره کلنـگ زنـی طـرح هـا 
نیـز گفـت در ایـن طرح هـا اعتبـار و مقدمـات الزم دیده شـده تا 
پـروژه هـا بصـورت نیمـه کاره نمانند . توکلـی کجانـی اضافه کرد 
امسـال هفتـه دولـت پررنگی در شهرسـتان مالرد خواهیم داشـت 
تـا خدمـات و تـالش های صـورت گرفتـه بـرای آبادانی و توسـعه 
ایـن شهرسـتان معرفـی گشـته و بداخالقی عـده ای که بـه دنبال 
ضربـه زدن بـه دولـت و نظام و ناامید کردن مـردم از اهداف انقالب 
هسـتند نمایـان تـر شـود . گفتنی اسـت بـرای افتتـاح ایـن پروژه 
هـا از وزیـر محتـرم نیـرو ، اسـتاندار تهـران و معاونین اسـتانداری 
دعـوت بعمـل امده و کلنگ زنـی چندین طرح با مشـارکت بخش 
خصوصـی و خیریـن ، دیـدار با خانواده معظم شـهداء ، سـخنرانی 
فرمانـدار شهرسـتان مـالرد پیـش از خطبـه هـای نمازجمعـه و 

نشسـت خبـری در نظـر گرفته شـده اسـت.

در نخستین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های 
صنعت آب و برق کشور به عمل آمد

تقدیر وزیر نیرو از عملکرد روابط 
عمومی نیروگاه شهید رجایی قزوین

قزوین: به گـزارش روابـط عمومی 
شـرکت مدیریـت تولیـد بـرق شـهید 
رجایـی، در لـوح اهدایـی وزیـر نیـرو 
بـه موسـی اصلـی بیگـی مدیـر روابـط 
اسـت:  آمـده  شـرکت  ایـن  عمومـی 
برگـزاری نخسـتین جشـنواره ارزیابی عملکـرد روابط عمومی 
انعـکاس  بـرای  بـرق، بسـتر مناسـبی  و  هـای صنعـت آب 
مبتکرانـه دسـتاوردها و خدمـات آب و بـرق و ارتقـای انگیـزه 
در فضایـی رقابتـی و مشـارکتی و نیـز تبـادل تجـارب فراهـم 
مـی آورد. بدیـن وسـیله از تـالش هـای صورت گرفتـه ی آن 
حـوزه کـه منجر به کسـب رتبـه دوم در نخسـتین جشـنواره 
ارزیابـی روابـط عمومـی هـای صنعـت آب و بـرق گردیـد، 
تقدیـر نمـوده و توفیـق بیـش از پیـش فعـاالن ایـن عرصه را 
از خداونـد متعـال به مردم شـریف ایران اسـالمی خواسـتارم.  
جشـنواره ارزیابـی روابـط عمومی هـای صنعـت آب و برق، در 
۱۳ بخـش و با حضور ۱۲4 شـرکت وابسـته بـه وزارت نیرو در 
حالـی برگـزار شـد که روابـط عمومی نیـروگاه شـهید رجایی 
در بخـش »حضـور در فضـای مجـازی«، رتبـه اول و در بخش 
هـای »مستندسـازی«، »مدیریـت و برنامـه ریـزی« و بخـش 
»جشـنواره و نمایشـگاه« رتبه دوم و در مجموع با کسـب یک 
مقـام نخسـت و ۳ مقام دومـی، عنوان دوم این جشـنواره را به 
دسـت آورد. ایـن گـزارش مـی افزایـد، ارزیابی عملکـرد روابط 
عمومـی هـای ۱۲4 شـرکت صنعـت آب و بـرق  وابسـته بـه 
وزارت نیـرو در این جشـنواره از سـوی اسـتادان مطـرح حوزه 
ارتباطـات انجـام شـد کـه در نهایـت، ۳۸ شـرکت بـه عنـوان 
برگزیـده و ۳ شـرکت »آبفـای اسـتان اصفهـان«، »نیـروگاه 
شـهید رجایـی« و توزیع برق شهرسـتان اصفهـان« به ترتیب، 
بـه عنـوان برگزیدگان برتـر این جشـنواره معرفی و بـا اهدای 
لـوح از سـوی وزیر نیـرو تقدیر شـدند. روابط عمومـی نیروگاه 
شـهید رجایی در این جشـنواره عالوه بر کسـب  لوح تقدیر از 
سـوی وزیـر نیـرو، 4  لـوح تقدیر هـم به دلیل کسـب رتبه در 
4 بخـش  از محورهای سـیزده گانه ارزیابی از سـوی »صدیقه 
ببـران« مدیـر کل دفتر روابـط عمومی و اطالع رسـانی وزارت 

نیـرو دریافـت نمود.

مدیرکل اوقاف قم:
طرح جامع توسعه بقعه امامزاده سید 

معصوم)ع( قم تدوین شد
امـور  و  اوقـاف  مدیـرکل   - قـم 
جامـع  طـرح  تدویـن  از  قـم  خیریـه 
توسـعه بقعه امامزاده سـید معصوم)ع( 
بقعـه  ایـن  گفـت:  و  داد  خبـر  قـم 
کـم  منطقـه  یـک  در  باوجوداینکـه 
دارای  مردمـی  حمایت هـای  بـا  امـا  قرارگرفتـه  برخـوردار 
عبـاس  حجت االسالم والمسـلمین  اسـت.  خاصـی  پویایـی 
اسـکندری  در دیـدار مردمـی اسـتاندار قـم با اهالـی منطقه 
نیـروگاه افـزود: در طـرح جامـع توسـعه بقعـه امامزاده سـید 
اشـتغال  ایجـاد  بـرای  بازارچـه ای  السـالم  علیـه  معصـوم 
سـاکنان ایـن منطقـه و همچنین کسـب درآمد پایـدار برای 
ایـن بقعـه مبـارک پیش بینی شـده اسـت.  وی خاطرنشـان 
کـرد: همچنیـن در طـرح توسـعه ایـن بقعـه ، احـداث چند 
مجموعـه فرهنگـی و ورزشـی نیز در نظر گرفته شـده اسـت.  
وی گفـت: توسـعه مراکـز و مجموعه های ورزشـی و فرهنگی 
در ایـن اطـراف بقعـه امامـزاده سـید معصـوم سـبب کاهش 
آسـیب های اجتماعـی و افزایش روحیه نشـاط و امید خواهد 
شـد.  اسـکندری بیـان کـرد: برای بهسـازی و نوسـازی بقعه 
ایـن امامـزاده در سـال های گذشـته ۷۱۰ میلیـون تومـان از 
اعتبـارات دولتـی و ۳۰۰ میلیـون تومـان نیـز از درآمدهـا و 
کمک هـای مردمـی هزینـه شـده اسـت.  وی گفـت: شـور و 
اشـتیاق مردم این منطقه نسـبت به مسـائل دینی و مذهبی 
بسـیار زیـاد بـوده و ایـن مسـاله نیـاز بـه اجـرای طرح هـای 

توسـعه ای ایـن بقعـه را ضـروری کـرده اسـت. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن :
واحدهای صنعتی و تولیدی بازوهای 

نظام هستند 
بـه  رشـت - علـی حیـدری:  
گـزارش روابـط عمومی سـازمان صنعت، 
معدن وتجـارت گیالن، فرهـاد دلق پوش 
در جلسـه کارگـروه تسـهیل و رفع موانع 
و رونـق تولید شهرسـتان آستانه اشـرفیه 
که در سـالن اجتماعات فرمانداری این شهرسـتان برگزارشـد،   با 
بیـان اینکه واحدهای صنعتـی و تولیدی بازوهای نظام هسـتند، 
اظهـار کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی در ایجاد اشـتغال و رونق 
اقتصادی در کشـور نقش بسـیار زیادی دارند که می توانند بسـیار 
بـه ایجـاد آرامش اقتصادی در کشـور کمک کنند به همین دلیل 

واحدهـای تولیـدی بازوهای نظام هسـتند.
وی از میـزان پرداخـت تسـهیالت اختصاصی رونـق تولید با 
توجـه بـه تعداد معرفی شـدگان به بانـک ها بر اسـاس مصوبات 
ایـن کارگـروه اظهـار نارضایتی کـرد و اظهار داشـت: فرمت های 
اقدامـات بایسـتی توسـط بانک هـا در سـامانه بهین یـاب کامل 
شـود و قـرارداد خریـد زمین شـرکت شـهرکهای صنعتـی را به 
عنـوان وثیقه ملکی بر اسـاس مصوبـه قانونی این کارگـروه برای 
پرداخـت تسـهیالت پذیـرش نماینـد و در پرداختهـا با سـرعت 
عمـل بیشـتری اقـدام کننـد و از فرصت سـوزی پرهیـز نمایند. 
دکتـر دلق پـوش پیرامون لزوم اجـرای مصوبات کارگـروه گفت: 
عـالوه بر کمیته نظـارت در کار گروه رفـع موانع تولید کمیته ای 
متشـکل از نمایندگان اسـتانداری و دستگاههای متولی با عنوان 
کمیتـه پایـش تشـکیل خواهد شـد تـا در صـورت عـدم اجرای 
مصوبـات از سـوی هـر کـدام از متولیـان و بنگاههـای اقتصادی 
مراتـب مـورد بررسـی قرار گرفتـه و گـزارش آن در صـورت لزوم 
بـه دبیرخانـه کارگروه ملی ارسـال گردد . در این جلسـه کارگروه 
گفتنی اسـت در این کارگروه مشـکالت و درخواستهای ۱۲واحد 
و طـرح تولیـدی و خدماتی با حضور مدیران آن واحدها بررسـی 
و تعییـن تکلیـف شـد و مدیران شـهرک های صنعتـی به طرح 
مشـکالت حوزه تولیـدی خود به ویـژه در حوزه مالیـات برارزش 
افـزوده و جریمـه هـای مالیاتـی ،عـدم همـکاری بانـک هـا در 
پرداخـت تسـهیالت، موانع فروش کاالهای تولیدی و حق سـهم 
بیمـه کارگران و ... پرداختند و از سـوی مدیـران کل ادارات تابعه 

پاسـخ های الزم ارائه شـد.

اخبار ایراناخبار ایران مدير منطقه 8 عمليات گاز خبر داد؛

پیشرفت قریب به 70 درصدي طرح سیستم بومي مدیریت یکپارچه خوردگي
راهبـري طـرح  كارگـروه  پاشـایی:  لیـال   - تبریـز 
اسـتقرار سيسـتم بومي مديريـت يكپارچـه خوردگي 
منطقـه 8 عمليـات تشـكيل  در  گاز  انتقـال  شـركت 

داد.  جلسـه 
در ايـن جلسـه كـه كارگروه راهبـري طرح، مدير و روسـاي 
واحدهـاي منطقـه ۸ نيز حضور داشـتند، يداله بايبـوردي، مدير 
منطقـه ۸ عمليـات، اسـتقرار مديريـت يكپارچگـي خوردگـي 
را بسـيار مهـم و بـا ارزش برشـمرد و گفـت: پرسـنل عملياتـي 
منطقـه ۸ در تـالش هسـتند بـا پيـاده سـازي و اسـتقرار ايـن 
سيسـتم بومـي در خطـوط لولـه و تاسيسـات، زمينـه را بـراي 
تـداوم انتقـال پـاك، ايمـن، پايـدار و بهـره ور گاز همـوار نموده 
و در جهـت تحقـق اهـداف عاليـه سـازمان بـه نحو احسـن گام 
بردارنـد. بايبـوردي افزود: تعامـل، همفكري و همـكاري تمامي 
اعضـاي شـوراي راهبري طرح و بهره منـدي از نظرات و تجارب 
كاركنـان زمينـه را براي بهبود مسـتمر و نتيجه كيفي اسـتقرار 
سيسـتم بومـي مديريـت يكپارچـه خوردگي در سـطح مناطق 
عمليـات انتقـال گاز فراهـم مـي نمايـد. در ايـن جلسـه عليپور 
ليلي، سرپرسـت بازرسـي و كنترل فني شـركت ملـي گاز ايران 

و شـوراي راهبـري طـرح مديريـت خوردگي، سيسـتم مديريت 
يكپارچه خوردگي را در سـطح شـركت ملي و انتقال گاز بسـيار 
مهـم و پـر اهميـت دانسـت و گفـت: مديريـت خوردگـي همـه 

اركان سـازمان را در بـر مـي گيرد بر همين اسـاس بـا مديريت 
بهتـر خوردگـي، مي توان خسـارات ناشـي از خوردگـي را بنحو 
مطلـوب كاهش داد. عليپور ليلي، روند پيشـرفت طرح اسـتقرار 

سيسـتم بومـي مديريـت يكپارچـه خوردگي شـركت ملـی گاز 
را قریـب بـه ۷۰ درصـد بيـان كـرد و افـزود: فـاز اجرايـي طرح 
بررسـي  و  از طـرح  ايـران پـس  پژوهشـي شـركت ملـي گاز 
در شـوراي هماهنگـي و برنامـه ريـزي پژوهشـي و فنـاوري و 
همچنيـن شـوراي مديـران از ديمـاه سـال ۹۶ شـروع شـده و 
پااليشـگاه بيدبلنـد، شـرکت مهندسـي توسـعه گاز، يكـي از 
پااليشـگاههاي پـارس جنوبـي و همچنيـن منطقـه ۸ عمليـات 
انتقـال گاز بعنـوان پايلـوت اسـتقرار ايـن طرح معرفـي گرديد. 
وي تدويـن شـاخص هـاي كليدي عملكـرد براي ارتقاي سـطح 
كيفـي حفاظـت از تاسيسـات، بهينه كـردن فعاليتهـاي مربوط 
بـه كنتـرل خوردگـي و رسـيدن بـه اهـداف ايمنـي و زيسـت 
محيطـي را از مهمتريـن اهـداف ايـن طـرح برشـمرد. در ادامه 
ايـن نشسـت، روند پيشـرفت و اجرايـي طرح و وضعيـت آن در 
پايلـوت منطقه ۸ عمليـات انتقال گاز، مهمتريـن اقدامات انجام 
شـده و ارائـه دسـتاوردها مـورد بررسـي قـرار گرفـت و اعضـا، 
مجـري و مشـاور طـرح مديريـت خوردگـي بـه ارايـه گـزارش 
فعاليـت هـاي انجام شـده در راسـتاي يكپارچگـي فعاليت هاي 

مرتبـط با اسـتقرار كامـل مديريـت خوردگـي پرداختند.

اراک – تهمینـه دباغچـی: فرمانده سـپاه روح اهلل اسـتان مرکزی با شـاره به 
آخریـن جزئیـات از کنگـره نقش امـام)ره( و ۶200 شـهید اسـتان گفت: سـند 
جامـع اعزام هـای رزمندگان اسـتان مرکزی بـه مناطق عملیاتی تهیـه و تدوین 
و در این راسـتا تاکنون 4 لیسـت اعزام گردآوری و مستندسـازی شـده اسـت. 
سـردار محسـن کریمـی با اشـاره به آخریـن جزئیـات از کنگره ملی نقـش امام)ره( 
و ۶۲۰۰ شـهید اسـتان مرکـزی اظهـار داشـت: اهمیـت برگـزاری کنگره هـا را می توان 
از ایـن فرمایـش مقـام معظـم رهبـری کـه فرمودنـد »هرجا که سـخن از کنگره اسـت 
بدانیـد دل مـن هم آنجاسـت« دریافـت، از این رو کنگـره ملی نقش امـام)ره( و ۶۲۰۰ 
شـهید اسـتان بسـیار حائز اهمیـت بوده و برای اینکه موفق شـویم به ایـن کنگره عمق 
ببخشـیم و کار تبیینـی خـود را در حـد مطلـوب انجـام دهیـم بـه فکر افتادیـم که در 
راسـتای برگـزاری کنگره سـتاد تدویـن کنگره را به عنوان نخسـتین قـدم انجام دهیم.
وی افـزود: از ایـن رو در بهـار ۹۳ این کار کلید خورد و ذیل آن ۱۲ کارگروه شـامل 
کارگـروه اجرایـی، کارگـروه عملیات هـا، کارگـروه تبلیغـات هنـری، کارگـروه بانـوان، 

کارگـروه تدویـن و انتشـار، کاگـروه انقـالب اسـالمی، کارگـروه ادارات و سـازمان ها، 
کارگـروه تاریـخ شـفاهی، کارگـروه آمـار و اطالعـات، کارگـروه فرهنگ نامـه شـهدا، 

کارگـروه جهـاد و مهندسـی رزمـی و کارگـروه اطالعـات عملیـات تشـکیل شـد.
تهیه 20 هزار عنوان کتاب مرجع در حوزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس

اقدامـات کنگـره  اهـم  از  اسـتان مرکـزی تصریـح کـرد:  فرمانـده سـپاه روح اهلل 
اجرایـی می تـوان بـه دایـر کـردن کتابخانـه تخصصـی و تهیـه ۲۰ هـزار عنـوان کتاب 
مرجـع در حـوزه انقـالب اسـالمی و دفاع مقدس، راه اندازی سـایت شـهود و انتشـارات 
مرکـز، فراخـوان انتخـاب برتریـن یـادواره شـهدای اسـتان مرکـزی، برگزاری مسـابقه 
کتاب خوانـی در سـطح اسـتان، راه انـدازی و تجهیـز دو اسـتودیو تخصصـی و دفـاع 
مقـدس و جمـع آوری نزدیـک بـه ۷۰۰ هزار سـند اشـاره کـرد. کریمی با اشـاره به اهم 
اقدامـات کارگـروه عملیات هـا بیان کـرد: به کارگیری بیش از ۱۸ محقق و پژوهشـگر از 
رزمنـدگان و پیشکسـوتان این عرصه بـرای جمع آوری نقش رزمندگان اسـتان مرکزی 
در عملیات هـای دوران دفـاع مقـدس و انعقـاد قـرارداد 4۰ پروژه تخصصـی با محققین 
و پژوهشـگران از جملـه اقدامـات مهـم در این کارگروه بوده اسـت. وی ادامـه داد: یکی 
دیگـر از ماموریت هـای این کارگـروه مصاحبه بـا فرماندهان، رزمندگان و پیشکسـوتان 
دفـاع مقـدس بـوده کـه تاکنون بـا بیـش از ۵۳۰ نفر از این افراد مصاحبه شـده اسـت، 
همچنیـن در ایـن کارگـروه آرشـیو تخصصـی جهـت ایـن کارگـروه در گنجینـه دفاع 
مقـدس بـا بیـش از ۳۰۷ جلـد کتـاب تخصصـی عملیات ها از مرکـز اسـناد و مطالعات 

دفـاع مقـدس و سـایر کتابخانه هـای تخصصی کشـور تهیه شـده اسـت.
فرمانـده سـپاه روح اهلل اسـتان مرکـزی بـا اشـاره بـه دیگـر اقدامـات مهـم کارگروه 

عملیات هـا گفـت: در راسـتای ایـن کارگـروه جمـع آوری و اسـکن دفاتـر وضعیـت 
گردان هـای دوران دفـاع مقـدس را بـا بیـش از ۱۰۳ جلـد داشـتیم.

تهیه و تدوین سند جامع اعزام های رزمندگان استان
کریمـی عنـوان کرد: یکـی از مهم تریـن اقدامات ایـن کارگروه تهیه و تدوین سـند 
جامـع اعزام هـای رزمنـدگان اسـتان در دفـاع مقـدس بـه مناطـق عملیاتی بـوده و در 
این راسـتا تاکنون 4 لیسـت اعزام گردآوری و مستندسـازی شـده اسـت. وی با اشـاره 
بـه دیگـر کارگـروه ذیـل این کنگـره افزود: کارگـروه تبلیغـات هنری سـومین کارگروه 
بـوده کـه اهـم اقدامـات آن، مصاحبـه بـا فرماندهـان لشـکر، تیـپ، گـردان، گروهان و 
مسـئوالن واحدهـای لشـکری به مـدت حدود 4 هزار سـاعت، برگـزاری همایش بزرگ 
۱4 هـزار نفـری یـاران انقـالب، تولید ۲۲ برنامه یک مسـجد، یک فرمانـده، یک خاطره 
در مسـاجد شـهرهای اراک، خمین، ساوه، شـازند، و تفرش، ساخت و تولید ۳۳ مستند 
فاخر دفاع مقدس، تشـکیل دو گروه سـرود ویژه سـتاد تدوین عملکرد اسـتان مرکزی 
در دفـاع مقـدس بـه نـام گـروه سـرود ثـاراهلل، تهیـه  و تدوین تاریـخ شـفاهی ۷ نفر از 
فرماندهـان دفـاع مقـدس اسـتان مرکزی به منظور تالیـف و چاپ کتابخانـه که در این 

راسـتا ایـن پروژه تاکنون ۷۰ درصد پیشـرفت داشـته اشـاره کرد.
تالیف و چاپ کتاب 22 جلدی فرهنگ نامه جامع شهدا با عنوان ستارگان 

سرزمین آفتاب
کریمـی بیـان کـرد: مابقـی هم درحـال تحقیق و بررسـی اسـت، نهایتـا ماموریت 
ایـن کارگـروه بـه تدویـن، تالیـف و چاپ کتـاب ۲۲ جلـدی فرهنگ نامه جامع شـهدا 

بـا عنوان سـتارگان سـرزمین آفتاب می شـود.

کرمانشـاه - مهنـدس مرآتـي مديرعامـل شـركت توزيـع نيـروي بـرق 
اسـتان كرمانشـاه خبر داد:  با اقدامـات صورت گرفته در اين شـركت تمامي 

قبـوض كاغـذي بـرق حذف مي شـوند.
بـه گـزارش روابـط عمومـي شـركت توزيـع نيـروي بـرق اسـتان كرمانشـاه، مهندس 
مرآتـي بيـان كـرد: در راسـتاي اجرايـي شـدن طـرح ملي قبض سـبز قرار اسـت تـا پايان 
شـهريورماه قبـض هـاي كاغـذي برق حـذف شـده و اطالعات قبـض به صـورت پيامك و 

سـاير درگاه ها مانند سـايت و… به اطالع مشـترك برسـد. در اين راسـتا شـركت توزيع 
نيـروي بـرق اسـتان كرمانشـاه بـا دريافت شـماره تلفن همراه و شناسـه قبض مشـتركين 
تحـت پوشـش، اقـدام به حـذف قبوض كاغذي بـرق آنها مي كنـد. وي با اشـاره به اهداف 
ايـن طـرح، تصريـح كرد: بـا ارائه خدمـات غيرحضوري به مشـتركين در ايـن طرح ضمن 
رفـاه حـال شـهروندان و صرفـه اقتصـادي آن، توجـه بـه حفظ محيط زيسـت نيـز مدنظر 
قـرار گرفتـه اسـت. رئيـس هيئـت مديـره شـركت توزيـع نيـروي برق اسـتان كرمانشـاه 
افـزود: الزمـه صـدور قبـض سـبز بـراي هـر مشـترك، ارائـه آخرين شـماره تلفـن همراه 
وي مـي باشـد. از ايـن رو مشـتركان توزيـع برق اسـتان كرمانشـاه مـي توانند بـا توجه به 
حـذف كليـه قبـض هـاي بـرق از اول مهـر مـاه، هـر چه سـريعتر نسـبت به ثبت شـماره 
تلفـن همـراه خـود اقـدام كننـد.  وي تشـريح كـرد: نخسـتين روش ثبـت شـماره تلفـن 
همـراه، مراجعـه مشـتركان بـه سـايت شـركت توزيـع نيـروي بـرق اسـتان كرمانشـاه به 

آدرسhttps://kpedc.ir/  و وارد نمـودن شناسـه قبـض اسـت. دوميـن روش، ارسـال 
شناسـه قبـض بـه سرشـماره ۳۰۰۰۱۵۲۱ بـه صـورت پيامـك اسـت. بـه عنوان سـومين 
روش مشـتركان مـي تواننـد  شناسـه قبض برق خـود را به روش # شناسـه قبض * ۱ * 
را بـه سرشـماره ۲۰۰۰۱۵۲۱ارسـال نمايند. بـا تكميل فرم هايي كه ماموران شـركت برق 
بـا مراجعـه بـه درب منـازل، در اختيار ايشـان قرار مي دهنـد و ارائه اين فرم هـا به ادارات 
خدمـات مشـتركان امورهـاي تابعـه بـرق اسـتان كرمانشـاه و يا دفاتر پيشـخوان، شـماره 
خـود را در سـامانه ثبـت كننـد. همچنين ثبـت تلفن همراه مشـتركان از طريـق مامورين 
قرائـت كنتـور در درب منـازل مشـتركان نيـز درحـال انجام اسـت.. وي از راه انـدازي يك 
اپليكيشـن پرداخـت قبوض نيز توسـط وزارت نيرو خبـر داد و گفت: در هفتـه هاي آينده 
ايـن اپليكيشـن سراسـري اطـالع رسـاني خواهـد شـد. گفتنـي اسـت، هـم اكنـون طرح 
»قبض سـبز« به صورت آزمايشـي در برخي شهرسـتانهاي اورامانات در حال انجام اسـت

تبریز- لیال پاشـایی: شـرکت گاز اسـتان آذربایجان 
شـرقی بـه عنـوان یکـی از 4 قطـب کشـوری، ارزیابی 
  Assessment Center  جانبـی مدیران و کارکنـان

را در منطقه شـمالغرب کشـور آغـاز کرد. 
مدیر منابع انسـانی شـرکت گاز اسـتان آذربایجان شـرقی 
بـا اعـالم ایـن خبر گفـت: کانـون ارزیابـی مدیـران، فرآیندی 
مهـم جهـت ارزیابـی، شناسـایی و توسـعه نیروهـای کلیـدی 
اعـم از مدیـران و متخصصـان بـا هـدف شایسـته سـاالری و 
هدفمنـد نمـودن توسـعه مدیـران مـی باشـد کـه بـا توجه به 
تجـارب ایـن شـرکت در انجـام پروژه هـای مهم حـوزه منابع 

انسـانی، از سـوی شـرکت ملـی گاز ایـران بعنـوان یکـی از 4 
قطـب کشـوری کانـون مذکـور در منطقـه شـمالغرب کشـور 
انتخـاب و ایـن وظیفـه را بـر عهـده گرفتـه اسـت. ناصـر علی 
پـور بـا اشـاره به گسـتره این ارزیابـی افزود: شـرکت های گاز 
اسـتان آذربایجان غربی، کرمانشـاه، کردسـتان، ایالم، اردبیل، 
گیـالن، قزویـن، زنجان و شـرکت پاالیش گاز ایـالم در کانون 
ارزیابـی منطقـه شـمالغرب کشـور قـرار دارنـد. مدیـر منابـع 
انسـانی شـرکت گاز آذربایجـان شـرقی ضمن اعـالم برگزاری 
نخسـتین دور از ایـن ارزیابـی بـا حضـور مدیـران و کارکنـان 
چنـد اسـتان همجـوار بـه میزبانـی آذربایجان شـرقی تصریح 

کـرد: ارزیابـی جانبی کارکنان شـامل ابزارهایـی مانند تمرین 
تمریـن  مدیریتـی،  و  روانشناسـی  مصاحبـه  نقـش،  ایفـای 
تحلیلـی ) تهیـه گـزارش تحلیلـی، تکمیـل پرسشـنامه  و . . 
. (، تمریـن کارتابـل و کار گروهـی بـرای ارزیابـی کارکنـان، 
روسـا و مسـئولین می باشـد. خاطرنشـان می گردد بر اساس 
ایـن ارزیابـی در طـول یکسـال تعـداد 4۰۰ نفـر از مدیـران 
و کارکنـان حائـز شـرایط در کانـون مذکـور حضـور یافتـه و 
بـا اسـتفاده از ابزارهـای علمـی، ضمـن شناسـایی توانمنـدی 
و دانـش کارکنـان، بهتریـن مسـیر شـغلی  برای آنـان تعیین 

. کرد

الملـل  بیـن  امـور  و  ارتباطـات  مدیـرکل   - قـم 
شـهرداری قـم از افتتـاح 7۵ پـروژه شـهرداری قـم با 
اعتبـاری بالـغ بـر 2100 میلیارد ریـال همزمـان با هفته 

دولـت خبـر داد.
مهـدی کالنتـرزاده بـا تبریـک فرارسـیدن هفتـه دولـت و 
گرامیداشـت یـاد و نام شـهیدان رجایـی و باهنر اظهـار کرد: به 
مناسـبت فرارسـیدن هفتـه دولـت پروژه های مختلفی از سـوی 

شـهرداری قـم آمـاده شـده و مراسـم افتتـاح و بهره بـرداری از 
ایـن پروژه هـا در ایـن هفته برگزار می شـود. مدیـرکل ارتباطات 
و امـور بین الملـل شـهرداری قـم با اشـاره بـه اینکـه پروژه های 
عمرانـی،  ترافیکـی،  خدماتـی،  حوزه هـای  در  قـم  شـهرداری 
سـرمایه گذاری  و  ورزشـی  فنـاوری،  سـبز،  فضـای  فرهنگـی، 
اسـت، اظهـار کـرد: از مجمـوع ۲۰۰ پـروژه ای کـه در هفتـه 
دولـت در اسـتان قـم بـه بهره بـرداری مـی رسـد، ۷۵ پـروژه 

مربـوط بـه پـروژه هـای شـهرداری اسـت. کالنتـرزاده اعتبـار 
هزینـه شـده برای ایـن پروژه ها را بالـغ بر ۲۱۰۰ میلیـارد ریال 
عنـوان کـرد و افـزود: ایـن پروژه ها در سـطح مناطق هشـتگانه 
توسـط شـهرداری مناطـق و سـازمان های تابعه بـه مرحله اجرا 
رسـیده اند. وی بـا اشـاره به ضـرورت توسـعه نشـاط اجتماعی، 
مقولـه  بـه  ورزشـی  و  فرهنگـی  پروژه هـای  در حـوزه  گفـت: 

افزایـش نشـاط اجتماعـی توجه شـده اسـت.

مدير منابع انسانی اين شرکت اعالم کرد؛ 

شرکت گاز آذربایجان شرقی قطب کشوری در ارزیابی جانبی مدیران و کارکنان

افتتاح ۷۵ پروژه شهرداری قم با اعتبار ۲۱۰۰ میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت

کتاب ۲۲ جلدی فرهنگ نامه جامع شهدای استان مرکزی منتشر می شود 

با اقدامات شرکت توزيع نيروي برق استان کرمانشاه : 

قبوض کاغذي برق حذف مي شوند

 PCI اصفهـان – مرادیـان: بـا توجـه به اینکـه در آسـتانه افتتاح پـروژه
قـرار داریـم بـا مهنـدس امیررضـا کهکشـان کارشـناس ارشـد مکانیک و 
مسـئول کنتـرل فرایند پـروژه و مهندس ایرج امینی کارشـناس ارشـد برق 

گفتگویـی انجـام داده ایـم کـه مشـروح آن را در ادامه مـی خوانید: 
مهنـدس امیررضـا کهکشـان کارشـناس ارشـد مکانیک و مسـئول کنتـرل فرایند این 
پـروژه گفـت : در صنایـع فـوالدی کـه روش تولیـد آنها کوره بلند اسـت،کک متالـورژی به 
عنـوان مـاده اصلـی تولیـد انـرژی و عامـل احیا کننده نقـش موثـری دارد لذا ایـن موضوع 
سـبب شـده سـهم عمـده ای را در قیمـت تمـام شـده محصـول به خـود اختصـاص دهد.

بنابرایـن از دیربـاز تـا کنـون جایگزیـن سـوخت کمکـی برای کاهـش مصرف انـرژی مورد 

توجـه ویـژه قرار داشـته اسـت. وی افـزود : یکـی از روش هـای کاهش مصرف کک،شـیوه 
تزریـق پودر زغال به کوره بلند اسـت که در مقایسـه با سـایر سـوخت هـای کمکی مقرون 
بـه صرفـه مـی باشـد زیرا زغـال هایـی که طی ایـن فراینـد پودر مـی شـوند، قابلیت کک 
شـوندگی ندارنـد و از قیمـت ارزانتـری برخـوردار مـی باشـند. بدین ترتیـب در عین صرفه 
جویـی ارزش آفرینـی مناسـبی نیـز ایجاد می شـود. کارشـناس ارشـد مکانیک و مسـئول 
کنتـرل فراینـد پـروژه PCI تصریح کرد : گسـتردگی این پـروژه در ذوب آهـن اصفهان از 
بخـش تولیـدات کک و مـواد شـیمیایی تا کـوره بلند و کارگاه اکسـیژن را در بـر می گیرد. 
وی ادامـه داد : بـرای راه انـدازی ایـن پـروژه نیاز بـود گاز ازت کارخانه تقویت شـود در این 
راسـتا یـک دسـتگاه کمپرسـور ازت در کارگاه اکسـیژن نصـب و راه انـدازی گردیـد و هـم 
اکنـون در حـال بهـره بـرداری مـی باشـد. همچنین بـرای انتقـال دود از کـوره بلندهای ۲ 
و۳ بـه کارگاه اصلـی پـروژه حـدود ۹۰۰ متر لوله بـا قطر ۲۶۰۰ میلیمتر و حـدود 4۶۰ تن 
سـتون پایپریـک حـد فاصل کـوره بلندها و بخـش کک سـازی نصب گردیـد. همچنین با 
تـالش گروهی کلیه دسـت انـدرکاران از ابتدا تاکنون حدود ۷۵۰۰ تن اسـکلت و تجهیزات 
پـروژه بـه صـورت صـد در صد نصب و مونتاژ شـده اسـت و وارد فـاز راه اندازی پروژه شـده 
ایـم. مهندس امیررضا کهکشـان در پایـان از حمایت های مدیرعامل شـرکت،معاون برنامه 

ریـزی و توسـعه و همچنیـن تـالش شـبانه روزی کلیـه عوامـل اجرایـی پروژه تشـکر کرد.     
در ادامـه مهنـدس ایـرج امینـی کارشـناس ارشـد بـرق پـروژه PCI نیـز گفـت : در حال 
حاضـر راه انـدازی سـرد در بخـش قابل توجهی از پـروژه شـامل )Free Rom موتورها و 
راه انـدازی تحـت بـار تجهیزات( انجام شـده و بخشـی از تجهیزات نیـز وارد راه اندازی گرم 
شـدند و در حـال بهـره برداری می باشـند. بـا راه اندازی گـرم مابقی تجهیزات، پـروژه وارد 
فـاز افتتـاح مـی شـود.     وی بخـش های تشـکیل دهنده پـروژه PCI را چنین برشـمرد 
: خـط انتقـال زغـال از کک سـازی بـه کارگاه اصلی،بونکرهـای زغال،آسـیاب ها،فـن های 
مکنـده دود و غبارگیـر و تاسیسـات جانبی. کارشـناس ارشـد بـرق پـروژه PCI تجهیزات 
برقـی و اتوماسـیونی پـروژه کـه راه انـدازی شـدند را بدیـن شـرح عنـوان کـرد : دو خـط 
ورودی بـرق MV ، تابلوهـای اصـالح ضریـب قـدرت،دو دسـتگاه ترانـس ۱۰۰۰ کیلو ولت 
آمپر،تابلوهـای پـاور سـنتر )PCC(،تابلوهـای MCC ، دو دسـتگاه اسـتارترMV ، چهار 
دسـتگاه موتور فن MV با قدرت های ۳۵۵ تا ۱۶۰۰ کیلو وات،دو دسـتگاه موتور آسـیاب 
بـا قـدرت ۷۵۰ کیلـو وات،سـه دسـتگاه کمپرسـور MV با قـدرت ۳۵۰ کیلـو وات و تعداد 
قابـل توجهـی موتور LV ، حدود ۱۹۰ والو نیوماتیک،سیسـتم اعـالم و اطفاء حریق،دوربین 

مـدار بسـته،مخابرات و PLC ، RIO و سـایر تجهیـزات اتوماسـیون و ابزار دقیق.

کارشناس ارشد مکانيک و مسئول کنترل فرايند ذوب آهن اصفهان :

پروژه PCI با راه اندازی گرم تجهیزات به افتتاح نزدیک می شود 


