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تولید اپلیکیشن همراه با موضوع 
سواد آموزی

کل  اداره  سوادآموزی  معاون   - قم 
هفته  تبریک  با  پرورش  و  آموزش 
بزرگداشت مقام معلم و گرامیداشت 
یاد و خاطره شهید استاد آیت اهلل 
تعالی  اهلل  رضوان  مطهری  مرتضی 
علیه و تقدیر و تشکر از تالش های آموزشیاران و آموزش 
دهندگان نهضت سوادآموزی دراستان قم گفت: آموزش 
دهندگان  عزیز ما در دوره تعطیلی مربوط به ویروس کرونا 
همچون سایر فرهنگیان استان فعالیت خود را ادامه داده و 

در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند.
و  آموزش  عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  اداره  گزارش  به 
پرورش استان قم، قاسمی نیا، معاون سوادآموزی اداره کل آموزش 
و پرورش با تبریک هفته بزرگداشت مقام معلم و گرامیداشت 
یاد و خاطره شهید استاد آیت اهلل مرتضی مطهری رضوان اهلل 
تعالی علیه و تقدیر و تشکر از تالش های آموزشیاران و آموزش 
دهندگان نهضت سوادآموزی دراستان قم گفت: آموزش دهندگان  
عزیز ما در دوره تعطیلی مربوط به ویروس کرونا همچون سایر 
فرهنگیان استان فعالیت خود را ادامه داده و در این مسیر از هیچ 
کوششی فروگذار نکرده اند. وی افزود :سازمان سوادآموزشی به 
منظور شتاب بخشی به فعالیت ها و برنامه های سوادآموزی و 
تالش برای رشد باسوادی و با توجه به شیوع ویروس و جلوگیری 
از افت کمی و کیفی فرآیند یادگیری اقدام به تولید اپلیکیشن 
همراه با موضوع سوادآموزی نموده که قابلیت نصب بر روی تلفن 
همراه و تبلت  را نیز خواهد داشت  حجت االسالم قاسمی نیا 
با بیان اینکه این اپلیکیشن شامل کتاب های ریاضی، فارسی، 
بخوانیم بنویسیم و قرآن کریم ویژه سوادآموزی و آموزش دهنده 
است افزود :با استفاده از فرصت پیش آمده هر یک از هم استانی 
های عزیز میتوانند در تحقق شعار هر خانه یک سواد آموزی 
تالش کنند و همکاری های الزم رادر باسوادی مردم انجام دهند.

25 سردهنه در شهرستان های 
الهیجان و سیاهکل ساخته شد

رشت -علی حیدری: » در راستای زمینه سازی جهش 
و  الهیجان  های  شهرستان  در  سردهنه   25 تولید، 

سیاهکل ساخته شد.  
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیالن؛ محمد جواد 
علیزاده مدیر امور منابع آب شهرستان های الهیجان و سیاهکل 
اظهار داشت: در راستای زمینه سازی جهش تولید، 25 سردهنه 
در شهرستان های الهیجان و سیاهکل ساخته شد. علیزاده مدیر 
امور منابع آب شهرستان های الهیجان و سیاهکل گفت : در 
راستای تحقق شعار سال که رهبر معظم انقالب اسالمی ایران 
آن را سال جهش تولید نامیده اند این امور در دو شهرستان 
الهیجان و سیاهکل از ابتدای سال تاکنون 25 سر دهنه ساخته 
است .  وی افزود : از 25 سر دهنه یاد شده 4 سر دهنه در 4 نقطه 
رودخانه شمرود الهیجان اجرا شده است . مدیر امور منابع آب 
شهرستان های الهیجان و سیاهکل در پایان گفت : در شهرستان 
سیاهکل هم 5 سر دهنه از شمار کل سردهنه های یاد شده در 
پنج نقطه از رودخانه شمرود و 16 مورد دیگر آن نیز در رودخانه 

خرارود اجرا شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان:
طرح »خانه های قرآنی« با استفاده 

از بستر فهما در طول ماه مبارک 
رمضان برگزار می شود

گرگان - باتوجه به شیوع کرونا و همزمان با آغاز ماه مبارک 
رمضان طرح »خانه های قرآنی« در استان گلستان برپاشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گلستان، عادله کشمیری افزود: به اینکه ایجاد سیستم فهما یکی 
از نیازهای ضروری مجموعه کانون های فرهنگی هنری مساجد 
کشور بود که این ضرورت و نیاز امروز) شرایط کرونا( بیشتر 
احساس شد و کاربردی تر شد.وی درباره  اهداف خانه های قرآنی 
گفت: تبیین جایگاه خانواده به ویژه پدر در امر آموزش قرآن به 
فرزندان، جایگاه مادر در انتقال مفاهیم دینی در بستر خانه داری، 
استفاده از فضای مجازی جهت بروز و نمود فعالیت های قرآنی 
خانوادگی، استفاده صحیح از تلفن همراه در کنار یادگیری قرآن، 
جمع آوری آثار شایسته از کودکان و نوجوانان در مورد نقاشی از 
آیات قرآن و جمع آوری بانک مناسب از افراد عالقه مند و توانمند 
در حوزه فیلم سازی از جمله اهداف این طرح است.وی با اشاره 
به اینکه این طرح در قالب عکس و فیلم و نقاشی برپا می شود، 
درباره ی تقویم اجرایی این طرح گفت: زمان اجرای این طرح از 
ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه است و عمده شرکت 

کنندگان این طرح در رده سنی کودک و نوجوان هستند.

اخبار ایراناخبار ایران مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

متوسط طول عمر پروژه های برق تبریز به 59 روز رسید
تبریز- لیال پاشایی: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
تبریز به مناسبت روز ملی صنعت برق به تشریح اقدامات این 

شرکت پرداخت.
آرزوی  و  برق  صنعت  ملی  روز  تبریک  ضمن  کاظمی  عادل 
توفیق برای تمامی زحمتکشان صنعت برق و بخصوص همکاران این 
شرکت، شرکت های پیمانکاری و تمامی عزیزانی که به طور مستقیم 
و غیرمستقیم و به صورت شبانه روزی با این شرکت همکاری دارند، 
گفت: امیدوارم روز به روز صنعت برق و همراه با آن شرکت توزیع 
نیروی برق تبریز جایگاه برتر را در منطقه و کشور کسب کند. وی 
سال جاری  و  سال گذشته  شرکت طی  عملکرد  مهم  محورهای  به 
اشاره کرد و افزود: طی سال 98، بالغ بر 1800 میلیارد ریال پروژه 
در شرکت اجرا شد که 400 میلیارد آن از سال های قبل منتقل شده 
بود و مابقی که در مجموع 1200 میلیارد ریال بود در قالب پروژه  های 
جدید مختلف در سال 98 به پایان رسید که رکورد بسیار خوبی بود. 
همچنین 600 میلیارد ریال پروژه نیز از سال 98   به سال جاری منتقل 

شد و هم اکنون 740 میلیارد ریال پروژه در شرکت در حال اجراست.
متوسط طول عمر پروژه های برق تبریز به 59 روز رسید

وی همچنین متوسط طول عمر پروژه  های اجرایی طی سال 
98 را 59 روز عنوان کرد و افزود: این رکورد از نظر زمانی طی چهار 
سال گذشته همواره کاهش یافته و حکایت از بهبود فرایند اجرای 
پروژه  ها و ایجاد اعتماد در بین مشترکان و سرمایه گذاران دارد. وی 
اجرای طرح قبوض سبز را در راستای طرح تحول در بخش صنعت 
توزیع برق دانست و گفت: از ابتدای مهرماه قبوض کاغذی حذف و 
قبوض دیجیتالی جایگزین آن شد و برای این منظور فرایند پیچیده 
ای شامل دستیابی به شماره تماس های مشترکین، پشتوانه ها و 
زیرساخت های دیجیتالی وIT  طی گردید و بستر مناسب آماده 
شد. همچنین هماهنگی و عقد تفاهم نامه های الزم با 12 موسسه ی 
فعال PSP و بانک ها به انجام رسید و در پایان سال توانستیم به 
میزان 94/11)نودو چهار و یازده صدم( درصد در وصول مطالبات 

دست یابیم.
ولتاژ بیش از 95 درصد مشترکان در محدوده ی 

استاندارد است
به گفته ی وی، طرح چاوش از دیگر طرح های مهمی بود که 
توسط توانیر ابالغ شد و هدف آن استانداردسازی ولتاژ مشترکین 
بود. بر این اساس بایستی کنتورهای دیجیتال توسط پراب قرائت می 
شد تا عالوه بر ضبط کارکرد انرژی، اطالعات دیگری همچون ولتاژ 
مشخص شود. در این راستا، وضعیت ولتاژ شبکه در سطح شرکت به 
سه منطقه ی سبز، زرد و قرمز تقسیم بندی شد و خوشبختانه بیش 
از 95 درصد مشترکان از ولتاژ استاندارد برخوردار بودند و 5 درصد 
باقیمانده در منطقه ی زرد و قرمز قرار گرفتند. این روند بر اساس 
گزارش های دریافتی ماهانه ی سال گذشته، در نتیجه ی اصالح شبکه 
و اصالح بخش غیراستاندارد ولتاژ مشترکان روند کاهشی داشت و 

همچنان ادامه دارد.

هما، طرح هوشمندسازی مرکز دیسپاچینگ و 
پاسخگویی مشترکان 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز اجرای طرح هما را 
نیز که شامل طرح هوشمندسازی مرکز دیسپاچینگ و پاسخگویی 
و  کرد  عنوان  این شرکت  دیگر طرح های  از  می شود،  مشترکان 
اظهار داشت: برای اجرای این طرح زیرساخت های سخت افزاری و 
نرم افزاری فراهم شد. هدف طرح هما این است که در زمان های 
خاص که کمبودها افزایش می یابد و تعداد کثیری مشترک همزمان 
با فوریت های برق تماس می گیرند تا حد امکان سیستم به طور 
اتوماتیک پاسخ الزم را به تمامی مشترکان داده و پیامک های الزم 
را ارسال کند و ارتباطی دوسویه میان مردم و شرکت برقرار شود. 
برای اجرای بهینه ی این طرح با اختصاص 5 میلیارد ریال قصد داریم 
اقدامات تکمیلی را در بخش سخت افزاری و نرم افزاری انجام دهیم تا 

خدمات  رسانی با کیفیت بهتری برای مشترکان فراهم شود.
هدف مهم امسال، جلب مشارکت و همکاری مشترکان 

عادی است
مهمترین  از  یکی  را  پیک سایی  و  مصرف  مدیریت  کاظمی، 
دغدغه های هرساله ی شرکت در ایام گرم سال عنوان کرد و ادامه 
داد: سال گذشته با 2100 واحد صنعتی تفاهمنامه امضاء کرده و 
43 میلیارد ریال مشوق و یارانه برای صنایع همکار اختصاص دادیم 
و جزو سه شرکت برتر کشوری در گروه مربوطه در امر مدیریت 
مصرف و پیک سایی قرار گرفتیم. وی با بیان اینکه سال گذشته 
شرکت موفق شد سهمیه ی 110 مگاواتی تعیین شده توسط توانیر 
را به نتیجه برساند، افزود: امسال هم 105 مگاوات سهمیه در نظر 
گرفته شده است که از اواخر اردیبهشت ماه مطابق جدول ارسالی 
شده شرکت توانیر، مدیریت مصرف و پیک سایی را مدیریت خواهیم 
کرد و امیدواریم با همکاری مردم و مشترکان همچون سال های 
گذشته با مشکل خاموشی مواجه نشویم. ویژگی عملکرد امسال ما 
برای مدیریت مصرف جلب مشارکت و همکاری مشترکان عادی از 

طریق شرکت های تجمیع کننده است و امیدواریم با استفاده از این 
ظرفیت 33 مگاوات از سهمیه را مدیریت کنیم.

هوشمندسازی نیمی از مشترکان دیماندی
وی هوشمندسازی کنتورها را از مهمترین برنامه ها و اقدامات 
این شرکت اعالم کرد و یادآور شد: ما تا پایان سال 96 تنها 1600 
دستگاه کنتور هوشمند نصب کرده بودیم اما در سال97 و 98 موفق 
شدیم تعداد کنتورهای فهام را به 4000 دستگاه کنتور هوشمند 
برسانیم و هم اکنون با در نظر گرفتن 2000 کنتور روشنایی معابر، 
را  آنها  از  نیمی  داریم که  در مجموع 9500 مشترک دیماندی 
هوشمندسازی کرده ایم و این اقدام به مدیریت مصرف و پیک سایی 
یاری خواهد رساند و ما قادر خواهیم بود به صورت لحظه ای مصارف 
را پایش کنیم و امیدواریم این روند در سال 99 نیز با همین شتاب 
ادامه یابد. وی؛ رساندن کاهش تلفات به میزان 8.2 را اتفاقی مهم در 
شرکت دانست و متذکر شد: امیدواریم در سال جاری با پایش دقیق 
و آنالین، این روند را همچنان هم بهبود داده و مولفه های غیرفنی 
تلفات را به تفکیک واحدهای اجرایی کاهش دهیم. کاظمی، تامین 
برق پایدار مرکز شهر تبریز را از دیگر دغدغه های شرکت عنوان کرد 
و گفت: خطوط و تغذیه ی 132 کیلوولت پست  های فوق توزیع 
مرکز شهر به دلیل قدمت و فرسودگی دچار مشکل شده بود و 
همکاران این شرکت با مشارکت و همکاری شرکت برق منطقه 
ای آذربایجان اقدامات ارزشمندی را به انجام رساندند. وی تصریح 
کرد: یکی از پروژ ه هایی که بیش از پنج سال متوقف بود، خروج 
فیدر های پست ملک کیان بود. این پروژه نیز از اسفندماه98 با ایجاد 
و انتقال 6 خروجی جدید در حال انجام است و ظرف ماه جاری 
انجام عملیات کابل کشی و احداث شبکه های هوایی اتمام خواهد 
یافت و بدینوسیله بار پست فوق توزیع ملک کیان را به مناطق 
صنعتی منتقل می کنیم تا در مکان های ورودی شرق تبریز، شرایط 
انشعاب  افزایش قدرت  و  انشعاب  فروش  برای سرمایه گذاری،  را 

متقاضیان فراهم کنیم.

رفع مشکل برق شهرک های صنعتی
وی با اشاره به سال جهش تولید، بیان کرد: شهرک های صنعتی 
با مشکالت گوناگونی در حوزه ی برق رسانی مواجه بودند که سال 
برنامه ریزی  معاون  و  نیرو  وزارت  انرژی  معاون  حضور  با  گذشته 
شرکت توانیر، توافقاتی صورت گرفت و مقرر شد با اقداماتی از قبیل 
تبدیل پست سیار به دائم، استقرار پست سیار و افزایش ظرفیت 
ترانسفورماتورها مشکالت شهرک های صنعتی را حداقل به صورت 
کوتاه مدت مرتفع شود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
ادامه داد: 48 مجتمع مسکونی و تجاری بزرگ، بنا به علل مختلف 
از جمله عدم پیش بینی مکانی برای احداث پست، دارای مشکل 
تامین برق بودند و ساکنان آنها از برق کارگاهی و مشترک استفاده 
می کردند. با همت همکاران تعداد کثیری از مجتمع ها تامین برق 
شدند و امیدواریم مشکالت باقی مجتمع ها نیز طی سال جاری حل و 
فصل شود. وی همچنین از نصب و تعویض بیش از 12000 دستگاه 
کنتور معیوب طی سال 98، خبر داد و افزود: 6000 دستگاه کنتور 
نیز طی ماه جاری و آتی تعویض و نصب می شوند. کاظمی جایگزینی 
کابل  خودنگهدار با سیم مسی را از دیگر اقدامات مهم شرکت تلقی 
و اضافه کرد: در سال 98، 40 کیلومتر کابل خودنگهدار را جایگزین 
ساختیم و امسال هم به محض دریافت سهمیه کابل خودنگهدار، کار 
را ادامه خواهیم داد. تا سال 98، از 4500 کیلومترشبکه سیم مسی، 
650 کیلومتر کابل خودنگهدار در شبکه ی فشار ضعیف وجود داشت 
و امیدواریم در سال جاری به هدفگذاری 1000 کیلومتری کابل 
خودنگهدار دست یابیم. وی با اشاره به فعالیت های شرکت در بخش 
روشنایی معابر، با یادآوری اینکه طی سال های 96 و 97 تنها 1000 
چراغ LED تامین و جایگزین شده بود، گفت: در سال 98 این روند 
شتاب گرفت و بالغ بر 3000 چراغ LED نصب شد و هم اکنون 
4000 چراغ LED در روشنایی معابر نصب شده است و هدفمان 
گسترش هر چه بیشتر این روند طی سال جاری است، چرا که این 
انرژی کمتر و طول عمر بیشتر می باشند.  چراغ ها دارای مصرف 
وی همچنین از عقد تفاهمنامه با شهرداری تبریز خبر داد و گفت: 
پس از تالش های همکاران هفته ی گذشته، تفاهمنامه ی جامعی با 
شهرداری و شورای اسالمی شهر تبریز در راستای تسهیل فعالیت های 
دو طرف منعقد شد و امیدواریم با اجرای این تفاهمنامه، رضایتمندی 
هر چه بیشتر مردم را شاهد باشیم. همچنین تفاهمنامه ی دیگری 
با سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری تبریز در حوزه ی 
شاخه زنی و هرس درختان در حال نهایی شدن است. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق تبریز در پایان احداث فیبر نوری، توسعه و 
گسترش شبکه ی رادیویی شرکت و توسعه ی حوزه ی IT را از دیگر 
اقدامات مهم شرکت عنوان کرد و گفت: پروزه ی ساختمان ستادی با 
مساحت 25 هزار مترمربع فضای اداری جزو آرزوهای دیرین شرکت 
و همکاران بود که انشااهلل با اجرای آن، مشکل ساختمان های فرسوده 
و استیجاری شرکت حل  شود و محیط مناسبی برای ارائه ی خدمات 

به مردم و رضایتمندی همکاران ایجاد گردد.

اهوار - رحمان محمدی: موسی شاعری در بازدید از پروژه 
های در حال اجرا شهرداری اهواز گفت: با بهره برداری از 
پروژه های عمرانی می توانیم شاهد اهواز نوینی باشیم که به 

سمت توسعه یافتگی حرکت می کند.
اسـتاندار خوزسـتان، رئیـس و اعضای شـورای اسـالمی شـهر 

اهـواز بـه همراه شـهردار اهواز و برخـی مدیران شـهرداری از پروژه 
هـای عمرانـی شـهرداری اهواز بازدیـد کردند و در جریـان آخرین 
اقدامـات صـورت گرفتـه قـرار گرفتنـد. شـهردار اهواز در حاشـیه 
بازدیـد از پـروژه هـای عمرانـی شـهرداری اهـواز گفـت: امـروز از 
مهم تریـن پروژه هـای شـهری بازدیـد داشـتیم و روند اجـرای این 
پروژه هـا بسـیار خـوب و فعـال اسـت. از پروژه هـای مسـیر اتصال 
پـل ششـم، پـروژه تقاطـع کارگاه قـرارگاه خاتـم، پـروژه زیرگـذر 
زردشـت و مسـیر اتصـال آن بـه بلوار قـدس و زیر گـذر 18 متری 
چهـارم کیان آبـاد و پروژه سـپنتا بازدید کردیم تا مشـکالت برخی 
پروژه هـا را بررسـی کنیـم. شـاعری اظهار کـرد: به مـردم نوید می 
دهیـم کـه در سـال 99 یـک بـه یک پـروژه هـای شـهری افتتاح 

شـوند و بـه بهـره بـرداری برسـند. وی افـزود: یکـی از اهـداف مـا 
در ایـن دوره از مدیریـت شـهری تسـریع در انجام پروژه ها اسـت 
تـا خاطـره خوبـی از خود به جـای گذاریـم. بنابراین در قـرارداد با 
قـرارگاه خاتم االنبیـا توافق شـد که اقدامات در سـه شـیفت کاری 
و بـه صـورت شـبانه روزی انجام شـود که بـه محض ابالغ قـرارداد، 
کار انجـام خوهـد شـد و امیدواریم هفتـه آتی این کار انجام شـود.

شـهردار اهـواز بـا اشـاره بـه حمایـت اعضای شـورای شـهر و 

اسـتاندار خوزسـتان بیان کـرد: امیدواریـم در دوره شـورای پنجم، 
شـاهد افتتـاح پروژه هـا یا رسـیدن بـه حداکثر پیشـرفت فیزیکی 
باشـیم. شـاعری گفت: کارگاه قـرارگاه سـازندگی خاتم االنبیا برای 
اجـرای سـه پـروژه بـزرگ عمرانی اهـواز آماده شـده اسـت. تصور 
شـورای شـهر و مدیریـت شـهری ایـن اسـت که بـا بهره بـرداری 
از ایـن پروژه هـا بتوانیـم شـاهد اهـوازی باشـیم کـه بـه سـمت 

توسـعه یافتگی حرکـت خواهـد کرد.

اراک - به گزارش روابط عمومي و به نقل از سازمان ملي 
)ره(  خميني  امام  نفت  پااليش  شركت   ، ايران  استاندارد 
شازند در بين 9 پااليشگاه نفت كشور به لحاظ وضعيت بهينه 

مصرف انرژي در جايگاه نخست قرار گرفت .
رئيس سازمان استاندارد ملي ايران گفت : ›› بر اساس گزارش 
نظارت بر اجراي استانداردهاي تعيين مصرف انرژي در فرايندهاي 

توليد پااليشگاه نفت ) متناظر با استانداردهاي ملي 13369 ( 
شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند ، بهينه ترين مصرف 
انرژي را در طول شش سال ارزيابي مستمر داشته است .  نيره 
پيروز بخت با اشاره به انجام ارزيابي هاي دقيق توسط سازمان 
ملي استاندارد ايران در بين سالهاي 1392 تا 1397 افزود : ›› 
ميزان مصرف كل واحدهاي پااليش نفت كشوردر طي شش سال 

مورد نظر برابر با 966،290،457 واحد بشكه نفت )BOE( بوده 
است و بر اين اساس هرچند مصرف انرژي تمامي پااليشگاه هاي 
نفت كشور در حد معيار مصرف انرژي تعيين شده در استاندارد 
ملي 13369 قرار دارد اما پااليشگاه نفت امام خميني )ره( شازند 
با بهينه ترين ميزان مصرف انرژي در صدر جدول ارزيابي قرار 

گرفته است .

رئیس سازمان استاندارد ملي ایران :
شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند بهينه ترين مصرف كننده انرژي در بين پااليشگاه هاي كشور را به خود اختصاص داد

شهردار اهواز مطرح کرد:

توسعه شهر اهواز با افتتاح پروژه های عمرانی

اصفهان - یحی مرادیان:کارکنان بلندهمت شرکت فوالد سنگان با تولید 381 هزار 
و 93 تن گندله در فروردینماه و ارسال روزانۀ 16 هزار و 200 تن از این محصول 

توسط ناوگان ریلی به دو رکورد بینظیر دست یافتند.
مدیرعامل فوالد سنگان با اعالم این خبر گفت: کسب این افتخارات غرورآفرین در سال 
جهش تولید با توجه به برنامهریزی مدون و عملیاتی کردن نقشههای استراتژیک تولید شرکت 
و با همت شبانهروزی تالشگران فوالد سنگان به ثبت رسید و برگ زرین دیگری را به کتاب 
افتخارات این شرکت افزود. علی امرائی در همین خصوص اظهار داشت: تالشگران شرکت 
فوالد سنگان با سرلوحه قرار دادن منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تالش مضاعف و 
با هدف محقق کردن شعار جهش تولید، علیرغم دشواریهای موجود در تأمین مواد اولیه، 
توانستند به باالترین رکوردهای تولید ماهانۀ گندله و حمل ریلی از ابتدای راهاندازی کارخانه 
تاکنون دست یابند و گام موفق دیگری در تحقق اهداف بزرگترین فوالدساز خاورمیانه بردارند. 

وی با اشاره به اهمیت مزیتهای حمل ریلی تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای ریلی، ارتقای 
ایمنی جادهها، کاهش قیمت تمامشدۀ محصول و فواید ارزشمند دیگری به همراه دارد. 
مدیرعامل فوالد سنگان تأکید کرد: مسلما نقش راهبردی و بیبدیل فوالد سنگان در تأمین 
مواد اولیۀ خوراک کارخانجات فوالدی، موجب سرعتبخشی چرخۀ تولید در فوالد مبارکه و 
جهشی عظیم در زنجیرۀ فوالد خواهد بود و این مهم ارمغان پیشرفت، تولید و اشتغال مولد 
در کشور خواهد شد. امرائی در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از زحمات کارکنان 
این شرکت خاطرنشان کرد: این موفقیت که با همدلی تمامی ارکان شرکت صنایع معدنی 
فوالد سنگان در فروردینماه به دست آمده مطمئنا سرآغاز دستاوردهای ارزشمندتری در سال 

جهش تولید خواهد بود.

ثبت باالترين ركوردهای توليد ماهانۀ گندله و حمل ريلی در فوالد سنگان

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان:

آماده هر نوع همکاری برای ایجاد 
شرایط انتقال گاز به منطقه ویژه 

پارسیان هستیم

بندرعباس – حسین پور: مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان 
گفت: با توجه به نقش منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان 
آمادگی  گاز  اقتصادی غرب هرمزگان، شرکت  در رونق 
کامل برای فراهم کردن شبکه انتقال گاز به منطقه ویژه 
پارسیان را دارد. به گزارش تجارت جنوب آنالین، فواد 
اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل  با  دیدار  در  حمزوی 
پارسیان بیان داشت: همجواری پارسیان با منطقه گازی 
پارس جنوبی و عسلویه شرایط مناسبی را برای حوزه نفت 

و پتروشیمی ایجاد کرده است.
وی عنوان کرد: شرکت گاز استان این آمادگی را دارد تا با 
معرفی پیمانکاران قوی در کمترین زمان ممکن شرایط انتقال گاز 
به این منطقه ویژه را فراهم کند. در سال 99 کلنگ احداث سه 
پاالیشگاه نفتی و پتروشیمی به زمین زده خواهد شد. در ادامه این 
دیدار مسعود پاکزاد نیز عنوان کرد: در سال 99 امیدواریم بتوانیم 
کلنگ آغاز عملیات اجرایی احداث 3 پاالیشگاه نفتی و مجتمع 
پتروشیمی را به زمین بزنیم. با آغاز فرآیند احداث این مجتمع 
های بزرگ و کوچک شاهد آینده ای روشن برای غرب هرمزگان 
خواهیم بود. وی افزود: ایجاد زیرساخت های عمرانی در منطقه 
ویژه اولویت سال 99 است. ایجاد ایستگاه گاز در منطقه ویژه 
اولویت مهمی است که با اتمام این پروژه شاهد تمایل بیشتر در 
روند سرمایه گذاری احداث مجتمع های پتروشیمی خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه :

اگر مشترکین  همکاری الزم را 
نداشته باشند ، برنامه خاموشی  از 

۱5 خردادماه اجرا می شود
با  مرآتی  امیدعلی   - کرمانشاه 
فصل  به  شدن  نزدیک  به  اشاره 
گرما در خصوص پیک مصرف برق 
و صرفه جویی، اظهار داشت: مصرف 
اردیبهشت ماه  در  استان  در  برق 

به مدت مشابه سال گذشته حدود پنج  امسال نسبت 
درصد افزایش یافته است.

وی در خانه ماندن افراد به دلیل شیوع کرونا و استفاده بیشتر 
از وسایل برقی مانند تلویزیون و…را یکی از عوامل مهم در 
افزایش مصرف برق در این ماه در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته دانست و گفت: شرایط امسال نسبت به سال گذشته 
خیلی فرق دارد، سال سختی است و نیاز به همکاری مشترکین 
داریم. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه ادامه 
داد: از مهرماه سال گذشته برنامه های کاهش پیک و جلوگیری 
از قطع برق در تابستان 99 را در دستور کار داشتیم و از ابتدای 
سال نیز با توجه به درصد رشد بار در سطح استان و بحث بیماری 
کرونا و در خانه ماندن جلسات را هفته ای یک بار برگزار می کنیم. 
وی با بیان اینکه تمام تالش ما این است که امسال هم مانند 
سال گذشته خاموشی با برنامه نداشته باشیم، گفت: تمهیداتی 
را در شرکت توزیع برق استان و شرکت برق منطقه ای غرب در 
نظر گرفتیم تا امسال هم مانند سال 98 بتوانیم سالی به دور از 
خاموشی داشته باشیم، البته این بستگی به همکاری مردم دارد. 

ایده هنرمند موسیقی گلستان در سر 
فصل دروس دانشگاه قرار گرفت

گفت:  گلستان  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  مدیرکل   - گرگان 
طرح »هندسه صدا در خوانندگی پاپ« ایده هنرمند گلستانی 
با تایید دانشگاه علمی کاربردی به زودی در قالب یک درس 

مستقل در این مرکز آموزش عالی تدریس خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گلستان، عادله کشمیری افزود: این طرح علمی - پژوهشی که 
پشتوانه تحقیقات 10 ساله دارد، با هدف ارایه شیوه نوین آموزش 
و  موسیقی  صدا،  مهندسی  علوم  از  ترکیبی  و  پاپ  خوانندگی 
روانشناسی به تایید رسید.وی ادامه داد: حامد جنتی طرح خود را 
که شامل 3 دوره مقدماتی، متوسطه و پیشرفته است  به دانشگاه 
علمی کاربردی ارایه کرده است و توسط  9 نفر از  اساتید موسیقی 
دارنده مدرک دکترا تایید شد.کشمیری در خاتمه یادآوری می شود 
حامد جنتی از هنرمندان نام آشنا و مجرب موسیقی استان گلستان 
و از اعضای هیات مدیره انجمن موسیقی گلستان که این طرح 
ماحصل تحقیقات علمی و پژوهشی 10 ساله ی این هنرمند است.

به منظور بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی انجام شد؛

دیدار سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی با فرماندار قم
سجاد عمرانی، سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی 
استان قم به منظور ارائه گزارش از وضعیت کتابخانه های 
عمومی، تشکیل منظم جلسات انجمن کتابخانه های عمومی 
با مرتضی حیدری،  کتابخوانی رضوی  و دهمین جشنواره 

فرماندار قم دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
قم، سجاد عمرانی، سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
قم به منظور ارائه گزارش از وضعیت کتابخانه های عمومی، تشکیل 
منظم جلسات انجمن کتابخانه های عمومی و دهمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی با مرتضی حیدری، فرماندار قم دیدار و گفتگو 
کرد. سجاد عمرانی، سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی در 
دیدار با مرتضی حیدری، فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های 
و نقش آن در  عمومی شهرستان قم درباره جایگاه کتابخانه ها 
کاهش بزهکاری های اجتماعی صحبت کرد. وی گفت: برخی از 
کتابخانه ها نیاز مبرم به بازسازی و تخصیص بودجه دارند که این 
منوط به حمایت های مسئوالن استان است. سرپرست اداره کل 
کتابخانه های عمومی در ادامه افزود: اولویت کار نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور، برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی برای همه اقشار 
و گروه های سنی به ویژه کودک و نوجوان است. در بیشتر کتابخانه 
های عمومی بخش کودک و نوجوان راه اندازی شده است و تاکید 

نهاد کتابخانه ها ایجاد عدالت در مناطق کم برخوردار با احداث و راه 
اندازی کتابخانه های عمومی است چراکه بر این باوریم توجه به این 
مناطق، فقر فرهنگی را از بین می برد و زمینه شکوفایی استعدادها و 
تربیت نسلی جوان برای سازندگی کشور در آینده را فراهم می سازد. 
سجاد عمرانی از فرماندار قم برای بازدید از کتابخانه ها دعوت کرد و 
گفت: حضور شما مایه دلگرمی و ایجاد نشاط و انگیزه دوچندان در 
بین کتابداران می شود. ر ادامه مرتضی حیدری، فرماندار قم ضمن 
تشکر و قدردانی از فعالیت فرهنگی کتابداران بیان کرد: نهادکتابخانه 
های عمومی کشور مهم ترین و تاثیرگذارترین دستگاه فرهنگی 
کشور در کاهش وقوع جرم است؛ چراکه اگر کتاب و کتابخوانی در 
کشور نهادینه شود، مشکالت اقتصادی و  اجتماعی رفع خواهد شد 
و امنیت برقرار می شود. فرماندار قم سپس اظهار داشت: متاسفانه 
فرهنگ به ویژه در حوزه کتاب مظلوم واقع شده است در حالی که 

پیشرفت هر جامعه منوط به گسترش و اعتالی کتابخانه ها و ارتقا 
و افزایش سطح مطالعه مفید است و افتخار من این است که زمانی 
به عنوان یک کتابدار در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
کردستان مشغول به خدمت بوده ام. وی سپس افزود: در جلسات 
استانی پیگیر کمک های شهرداری به کتابخانه ها هستم و در این 
باره شهرداری نیز باید همکاری کند. فرماندار قم همچنین بیان کرد: 
جذب افراد به کتابخانه باعث ایجاد اندیشه ای خالق و نوآورانه در 
جامعه اسالمی می شود که نتیجه آن هدایت جامعه بشری و تکامل 
انسان ها است. وی در ادامه به دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی 
اشاره کرد و افزود: در این جشنواره بزرگ و خانوادگی باید بسیج 
عمومی شکل بگیرد و کتابداران و مردم رسالت خود را با شیوه های 
نوین در این امر مهم انجام دهند تا شاهد رویدادهای خوب فرهنگی- 
مذهبی در جامعه اسالمی ایرانی باشیم. مردم شریف قم را به شرکت 
گسترده در این جشنواره دعوت می کنم. رئیس انجمن کتابخانه های 
عمومی شهرستان تصریح کرد: معاون سیاسی، امنیتی فرمانداری نیز 
عالقمند و فعال در حوزه کتاب و فرهنگ است و در این رابطه ما از 
هیچ گونه همکاری دریغ نمی کنیم. وی گفت: اداره کل کتابخانه ها 
در نخستین جلسه انجمن، گزارشی از برنامه ها، آمار مطالعه و برنامه 
ریزی های فرهنگی و عمرانی و برآورد بودجه یک ساله ارائه دهد تا 

در جلسات تصمیمات گرفته شود.

۱۴


