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روز جهانی بیابانزدایی درگلستان:

ممانعت از رشد بیابان با اجرای 
طرح های آبخیزداری

گرگان - دکتر حق شناس استاندار گلستان در روز جهانی 
بیابانزدایی از طرح های آبخیزداری منطقه بیابانی عوض 

حاجی شهرستان گنبد کاووس بازدید کرد
.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان گلستان این بازدید با حضور استاندارو همراهان 
ایشان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و 
معاونین و روسای ستادی اداره کل انجام شد.استاندار گلستان 
اظهار داشت:  ۱۵ درصد مساحت استان بیابان است و هدف ما 
ممانعت از رشد بیابان در گلستان با اجرای طرح های آبخیزداری 
, آبخوان داری  و ایجاد آب بندان ها است. وی در بخش دیگر از 
سخنان خود افزود:بیابان حاوی مضرات و فواید است و تالش ما 
براینست که مضرات آن را کاهش داده و بیشتر از فواید آن بهره 
ببریم.مهدی حق شناس با اشاره به لزوم همکاری دستگاه های 
اجرایی اضافه کرد: همکاری دستگاه های اجرایی و تعامل مداوم 
و مدون به ویژه منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به عنوان متولی 
برنامه های مقابله با بیابانزایی الزامی است.وی بیان داشت: در 
نتیجه این همکاری های متقابل دستگاههای متولی و اجرایی 
تاکنون در ۱۰ هزار هکتار اراضی بیابانی استان گونه های گیاهی 

متناسب کاشته شده است.

پیگیری اقدامات انجام شده طرح 
اقدام ملی مسکن درگیالن ازطریق 

ویدیو کنفرانس

رشت - علی حیدری: به گزارش اداره ارتباطات واطالع 
رسانی راه وشهرسازی گیالن به منظور پیگیری اقدامات 
صورت گرفته در اجرای طرح اقدام ملی مسکن، جلسه 
بنیاد  گیالن،  وشهرسازی  راه  کل  مدیران  حضور  با  ای 
مسکن استان، مدیران وکارشناسان ستادی، به صورت 
ویدیوکنفرانس با مدیرعامل سازمان ملی زمین ومسکن 
انجام شده طرح  اقدامات  وضعیت  وآخرین  برگزار شد 
قرار  بررسی  مورد  گیالن  استان  در  مسکن  ملی  اقدام 

گرفت.
ماکان پدرام مدیرکل راه وشهرسازی گیالن در این جلسه با 
ارائه گزارشی ازروند واگذاری زمین های طرح اقدام ملی به بنیاد 
مسکن، خواستار تعیین وتکلیف این اراضی از سوی سازمان ملی 
زمین ومسکن شد. وی افزود: طرح ملی مسکن یکی از طرح های 
اصلی و مهم دولت به شمار می رود که ضرورت دارد اقدامات در 
این زمینه پیگیری و با سرعت پیش رود.  مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی گیالن نیز در ادامه با اشاره به تحویل زمین های 
مستعد برای اجرای این طرح ،از تهیه نقشه های فاز یک آن خبر 
داد وگفت:طرح های اولیه تهیه گردیده است وامیدواریم بتوانیم 
در زمان مقرر این طرح را به بهترین شکل به نتیجه برسانیم. این 
جلسه که با مشارکت ده استان برگزار شد بر لزوم پیگیری جدی 

تراهداف طرح اقدام ملی تاکید شد.

راه اندازی تلفن گویاي ۱۶۵۶ 
حفاظت از اراضی ملی استان مرکزی

اراک - به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل 
راه و شهرسازي استان مرکزی به منظور حفظ و صيانت از 
حقوق و سرمايه هاي كشور در حوزه اراضي ملي، تلفن 
گوياي 16۵6 يگان حفاظت از اراضي جهت دريافت اخبار 
و گزارشات مردمي از تخلفات ، تعرضات و تصرف اراضي 
دولتي سازمان ملي زمين و مسكن و بصورت شبانه روزي 

راه اندازي شده است. 
این  اعالم  استان مرکزی ضمن  راه و شهرسازی  مدیرکل 
خبر گفت زمین خواری یک پدیده اجتماعی است و متاسفانه 
افراد سودجو صحنه گردان این پدیده هستند و یگان حفاظت 
از اراضی ملی با اقتدار با اینگونه افراد برخورد می کند . احمد 
مرزبان افزود : از زمان تشکیل این یگان تصرفات و تعرضات اراضی 
ملی به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته و این نشانگر عملکرد 
مطلوب آنها در پاسداری از بیت المال می باشد . وی از کلیه 
دستگاههای مرتبط درخواست کرد تا در هنگام صدور مجوز دقت 
الزم را داشته باشند . گفتني است هم استاني هاي عزيز مي توانند 
به صورت شبانه روزي و از طريق شماره گيري سامانه ۱۶۵۶ 
گزارشات خود را در زمينه تصرفات اراضي دولتي از سراسر استان 

جهت رسيدگي به اين شماره اعالم نمايند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد: 

تأمین گاز فوالد مبارکه به صورت 
مستمر در تمام طول سال

اصفهان - یحیی مرادیان: سید 
مصطفی علوی در جریان بازدید 
از فوالد مبارکه از تأمین گاز فوالد 
مبارکه بهصورت مستمر در تمام 

طول سال خبر داد.
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل   

گفت:  مبارکه  فوالد  از  بازدید  از  خرسندی  ابراز  ضمن  اصفهان، 
تکنولوژی و عظمت این شرکت و تولید انواع محصوالت خاص و 
موردنیاز صنایع کشور ازجمله خودروسازی و لوازمخانگی برای هر 
ایرانی غرورآفرین است. وی با بیان اینکه شرکت گاز استان اصفهان 
از اینکه تأمینکنندۀ گاز این مجموعۀ عظیم صنعتی است احساس 
غرور میکند، گفت: بخشی از گاز در فوالد مبارکه بهعنوان مادۀ اولیه و 
بخش دیگری از آن در سیستمهای گرمایشی و سایر مصارف استفاده 
میشود. علوی اظهار داشت: تالش ما این است که گاز شرکت فوالد 
مبارکه را بهطور مستمر در طول سال تأمین کنیم؛ البته در فصل 
سرد، ناچار به کاهش و ایجاد محدودیت هستیم. اما تالش بیشتری 
خواهیم کرد تا انرژی موردنیاز فوالد مبارکه را بهعنوان یک مشتری 
بزرگ و ارزشمند که باعث افتخار کشور است، بهصورت مستمر تأمین 
کنیم. همکاران من در شرکت گاز استان اصفهان تالش میکنند با 
حضور خود در منطقۀ مبارکه تأمین گاز موردنیاز فوالد مبارکه را 

تداوم ببخشند تا چرخ این شرکت عظیم بهطور مداوم بچرخد.

اندیشه پیشرو در احداث مراکز فرهنگی -اجتماعی 
در استان تهران:

احداث دومین کانون  پرورش فکری  
کودکان و نوجوانان توسط شرکت 

عمران شهر جدید اندیشه

فیزیکی  پیشرفت  پندار:   میرزایی  فریبا   - شهریار 
ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فاز4 
شهر اندیشه که توسط شرکت عمران درحال اجراست از 

مرز2۵ درصد گذشت .
 احداث کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در راستای 
حال  رفاه  جهت   و  عمران   شرکت  اجرایی  فعالیت¬های 
شهروندان و برخورداری مردم عزیز از فضاهای فرهنگی در محله 
یک فاز4 اندیشه در زمینی به مساحت 2۰7۶ مترمربع  در بهمن 
ماه سال 98 آغاز  و با سرعت  در حال اجرا  می¬باشد.   این 
پروژه عمرانی – فرهنگی در تکمیل اقدامات شایسته و ارزنده 
قبلی شرکت عمران در مسیر ارائه خدمات مطلوب به شهروندان 
به خصوص به گروه های هدف طراحی و با زیربنایی به مساحت 
2۵7۵در حال احداث است. همچنین این پروژه دارای معماری 
برجسته و برگرفته از الگوهای شهرسازی  جدیدو با هدف تامین 
و غنای فضاهای فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز  شهروندان در 
این شهر جدید با اعتباری بالغ بر ۱3۰ میلیارد ریال در  حال 
ساخت  می باشد.    در طراحی این مجتمع،  فضاهای پیرا مونی 
و داخلی گوناگونی همچون کتابخانه ، محل کالسهای قرآن، 
آزمایشگاه ،کارگاه ،گالری چند منظوره، سالن انتظار ، سالن آمفی 
تاتر و… پیش بینی گردیده است. افزودنی است شرکت عمران 
پیشتر از این در فاز 2 شهر اندیشه کانون پرورش فکری   این 
فاز را در سال  84 احداث و به  بهره برداری رسانده است.  هم 
اکنون  شرکت عمران  ، در شهر اندیشه با برنامه ریزی، احداث و 
بهره برداری از  فضاهای مختلف فرهنگی و همچنین   برگزاری  
وحمایت  از برنامه¬های  ، اجتماعی و هنری   این شهر جدید را 
مبدل به شهری پیشرو در میان شهرهای استان تهران در زمینه 
سرانه¬های فرهنگی – اجتماعی و بالطبع  انجام فعالیت های  
گوناگونی همچون برپائی گالری¬ها، جشنواره¬ها و اجراهای 
هنری در طول سال  نموده وبا توسعه و رشد این فضا های 
عمومی – فرهنگی  در مسیر سالمت و بهداشت روانی جامعه 
و پویائی  شهر  تالش  می¬نماید. از جمله پروژه های  فرهنگی   
این شرکت  در  شهر اندیشه می توان به کتابخانه و سالن آمفی 
تاتر امام علی )ع( فاز3،  مجموعه فرهنگی شهدای گمنام  فاز 
4 و همچنین  مساعدت  در واگذاری زمین به بخش خصوصی 
دراحداث سینما ساحل فاز  3 و چندین  و چند پروژه  دیگر از 
این دست  اشاره کرد و مجموعا  شرکت عمران تا کنون   32  
هزار مترمربع زمین را  در قالب  قطعات مختلف فرهنگی در  شهر 
اندیشه  یا  واگذار نموده و ویا خود راسا در محله ها وفازهای   
مختلف این  شهر  در سالیان گذشته احداث  وبه  بهره برداری   
رسانده  است   همچنین  می بایست از پروژه فاخر وماندگار 
بازار نقش اندیشه یاد کرد که طراحی و معماری   بسیار زیبا و 
چشم نواز آن محفلی بی بدیل برای اجرای برنامه های فرهنگی 
– اجتماعی  در غرب استان تهران   شده  است از جمله  برنامه 
های فرهنگی که صرفا در سال97و98در نگارخانه این بازار برگزار 
گردیده  می توان  به برپایی گالری آثار هنری شهرهای جدید 
کشور شامل منتخبی از بهترین نقاشی ها ی هنرمندان سرشناس 
مهین عزیزمان چون استاد محجوبی ،تبریزی ، حیدری،  پیالرام 
و…  اشاره کرد  که به پاس یک عمر تالش و کوشش این 
هنرمندان طراز اول برپا و ضمن نمایش آثار ایشان در نگارخانه 
این مجتمع فرهنگی تجاری  از تعداد پرشماری از این بزرگان 
عرصه هنر و فرهنگ  توسط شرکت عمران  تقدیر و قدردانی شد. 
ازدیگر گالری های هنری  که در نگارخانه نقش اندیشه به همت 
شرکت عمران در دو نوبت مجزا  برگزار شد باید از نمایش آثار 

استاد مراد فتاحی  و همچنین نمایش  آثار  گروه آژنگ نام برد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان قزوین:

طرح ضربتی نظارت بر بازار لوازم 
خانگی در قزوین آغاز شد

قزوین - معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان قزوین گفت: طرح ضربتی تشدید نظارت 
و بازرسی از سطح بازار به ویژه در حوزه لوازم خانگی به 
در  نیاز سنجی  و  قیمت ها  افزایش  از  منظور جلوگیری 

خصوص کاالهای مورد نیاز مردم آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
با  نفره  بازرس 2  افزود: 2۵  کبیری  اکبر  علی  قزوین،  استان 
و  تعزیرات حکومتی، دادستانی  از سازمان  نمایندگانی  حضور 
سایر دستگاه ها در این طرح برای برخورد قانونی با اخاللگران 
بازار لوازم خانگی حضور خواهند داشت. وی اضافه کرد: طرح 
تشدید نظارت ها بر بازار لوازم خانگی از سوی سازمان حمایت 
از تولیدکننده و مصرف کننده با توجه به وضعیت کنونی کشور 
و افزایش بی رویه قیمت لوازم خانگی در سطح عرضه اجرایی 
دستورالعمل های  به  توجه  با  گفت:  مسوول  این  است.  شده 
ارسالی از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، 
کلیه واحدهای تولید و عرضه باید در زمینه تولید لوازم خانگی 
و  فریزر، یخچال  پرمصرف شامل یخچال،  مخصوصا کاالهای 
فریزر، لباسشویی، اجاق گاز و ... اقدام به درج شناسه بر روی کاال 
نموده و از عرضه کاالی بدون شناسه خودداری نمایند. کبیری 
افزود: این دستورالمعل به اتحادیه لوازم خانگی استان ارسال 
شده است تا برای رعایت درصد سود قانونی، فروش کاال با فاکتور 
رسمی و ارایه گارانتی برای کاالها اقدام نمایند. وی با اشاره به 
شعار جهش تولید، گفت: تحریم های ظالمانه دشمنان فرصت 
خوبی را برای رشد و عرضه کاالهای داخلی فراهم کرده است و 
باید واحدهای تولیدی از این ظرفیت استفاده کرده و برای ارایه 

خدمات پس از فروش توجه داشته باشند.

اخبار ایراناخبار ایران دکترسید مرتضی سقاییان نژاد شهردار استان عنوان کرد:

۳۰ بوستان تا پایان سال در قم به بهره برداری می رسد
قم - شهردار قم سال 99 را یکی از سال های پربرکت از 
نظر توسعه شهری دانست و گفت: 30 بوستان تا پایان سال 

در قم به بهره برداری می رسد.
دکترسید مرتضی سقاییان نژاد در دیدار با آیت اهلل سید محمد 
سعیدی با اشاره به عدم اجرای برنامه های نوروزی به علت ممنوعیت 
برگزاری تجمع به واسطه شیوع ویروس کرونا، اظهار داشت: شیوع 
ویروس کرونا، جاری شدن سه مرتبه سیل، شهرداری را به عنوان 
پیاده نظام شهر درگیر کرده و بیشترین خدمات را نیز شهرداری 
در این شرایط به شهروندان ارائه داده است. شهردار قم خدمات 
کارکنان شهرداری و پاکبان ها را همگام با کادر درمان در میدان 
معرفی و تصریح کرد: کارکنان بهشت معصومه)س( ازجمله کسانی 
بودند که در زمان اپیدمی ویروس کرونا و شرایط ویژه درمیدان 
بوده و بیشترین خدمات را غریبانه به مردم ارائه دادند. سقاییان نژاد 
روزی دوبار گندزدایی شهر توسط کارکنان خدمات شهری را نیز 
ازجمله اقدامات شهرداری خواند و بیان کرد: گندزدایی اتوبوسرانی، 
رعایت  با  فوت شدگان  تغسیل  انجام  همچنین  و  تاکسیرانی 
پروتکل های بهداشتی کار بزرگی بود که از قم شروع شده و در همه 
کشور اجرا شد. وی وقوع سه بار سیل و تهدید از ۵ نقطه خارج از 
شهر را تشریح کرد و گفت: در این زمینه ۱23 نقطه داخل شهر در 

یک سال گذشته موردتوجه قرارگرفته بود و تا حدودی رفع شده تا 
به 2۱ نقطه رسیده ولی بازهم به علت بافت های فرسوده مشکالت 

خاصی در شهر داریم.
شهردار قم آراستگی شهر را به عنوان یک موجود زنده موردتوجه 
قرارداد و خاطرنشان کرد: هیچ اتفاقی حتی شیوع ویروس کرونا مانع 

انجام وظایف ذاتی شهرداری مانند گل آرایی و آماده سازی شهر برای 
عید نوروز و نیمه شعبان نشده و باید شهروندان در شرایط مطلوبی 
به سر ببرند. سقاییان نژاد ادامه داد: جمع آوری زباله و تمیزی شهر 
و همچنین عملیات عمرانی در سطح شهر در دوران اپیدمی کرونا 
نیز به صورت کامل انجام شده و به هیچ عنوان فعالیت های شهر تعطیل 

نشده است.
وی بودجه سال 99 را بیش از سه هزار میلیارد اعالم کرد و گفت: 
887 پروژه در قالب یک هزار و 8۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی 
امسال انجام می شود و بعضی از موارد آن در شش ماه نخست سال 
قابل افتتاح است. شهردار قم تعدادی از پروژه های شاخص را نام برد و 
بیان کرد: شهربازی غدیر، شهربازی علوی، باغ پرندگان، سوله بحران 
منطقه 8، رینگ دوم ترافیکی مسجد مقدس جمکران، بوستان 
کوثر بخشی از بوستان هزار هکتاری تعدادی از این پروژه هاست. 
سقاییان نژاد تعدادی از پروژه هایی را که تا پایان سال به بهره برداری 
می رسد را نیز نام برد و ادامه داد: تکمیل رمپ های پل 9 دی،  تقاطع 
جعفریه و کمربند امام علی )ع(، شش سوله  ورزشی، بازسازی ۱8۰ 

اتوبوس و افتتاح 3۰ بوستان بخشی از پروژه ها است. 
وی ادامه داد: خیابان سجادیه نیز در چند ماه آینده کامل شده 
و چهل اختران نیز در پی آن ساماندهی می شود و باید اوقاف نیز 
وارد میدان شده زیرا شهرداری به تنهایی نمی تواند این پروژه را تمام 
کند. شهردار قم سال 99 را یکی از سال های پربرکت ازنظر توسعه 
شهری دانست و تأکید کرد: تحریم و شیوع کرونا نمی تواند مانع 
از پیشرفت شهر شده و شهر در حال پیشرفت در حد شان شهر 

مقدس قم خواهد بود.

اصفهان - یحیی مرادیان :در آیین افتتاح و کلنگزنی چند طرح ملی در فوالد مبارکه 
و با حضور سرپرست وزارت صمت، تفاهمنامۀ همکاری بین سازمان زمینشناسی و 

اکتشافات معدنی کشور و فوالد مبارکه به امضا رسید.
در تشریح مفاد این تفاهمنامه که به امضای حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه 
و علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور رسید، محمدیاسر 
طیبنیا معاون امور معادن فوالد مبارکه گفت: ازآنجاکه سازمان زمینشناسی بزرگترین بانک 
اطالعاتی دادهها و مطالعات اکتشافی در سراسر کشور را در اختیار دارد و در فوالد مبارکه 
هم معاونتی به نام امور معادن تشکیل شده است تا در این حوزه فعالیت داشته باشد، این 
تفاهمنامه به امضای دو طرف رسید تا بستر مناسبی برای استفاده از بانک دادههای این 

سازمان برای فوالد مبارکه فراهم شود و بتوانیم پروژههای مشترکی را در زمینۀ فعالیتهای 
آموزشی، اکتشافی و اجرای پروژه های زمین شناسی  پیش ببریم. وی از ارائۀ خدمات آموزشی 
و توانمندسازی کارشناسان فوالد مبارکه در بخشهای تخصصی زمینشناسی، اکتشافات  و 
فرآوری مواد معدنی با بهرهگیری از متخصصان سازمان، ایجاد امکان دسترسی به مقاالت، 
نشریات، گزارشها و پایگاه داده های تخصصی مرتبط با علوم زمین و معدن کاری  در 
چهارچوب قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن اولویتهای تفاهم و همکاری میان دو طرف 

بهعنوان بخشهایی از این تفاهمنامه یاد کرد.

برق  نیروگاه  در  بومی  و  مثمر  درختان  قطع  پور:  حسین  کیوان   - بندرعباس 
بندرعباس کذب بوده و  این مجموعه از جمله صنایع پیشرو در توسعه فضای سبز 
غرب بندرعباس است که همراه وظیفه ذاتی خود که همان تولید برق ایمن و پایدار 

است به توسعه و گسترش فضای سبز مجموعه خود نیز اهتمام دارد.
هم اکنون با هماهنگی نهادهای ذی ربط در حال زیباسازی جاده اسکله بندر شهید رجایی 
هستیم که در فاز اول درختان نخل و گل کاغذی در مجموعه بیرونی نیروگاه کشت کرده و 
درحال توسعه است. تقریباً ۶۰ درصد از مساحت این مجموعه به صورت پراکنده و باغچه ای 
درختکاری شده و درحال توسعه است و 2 واحد گلخانه ای نیز هم اکنون در حال تکثیر 
گونه های بومی جهت کشت در نیروگاه و شهرک است که در حال حاضر ۵۰۰ پاجوش نخل 
زینتی جهت استفاده در نوار ساحلی مجموعه در حال تکثیر است. در یکی از این تصاویر به 
کندن درخت قدیمی اشاره شده که مربوط به طوفان و باد شدید اسفندماه سال گذشته 
است و هیچ گونه عمدی در کار نبوده و بالفاصله جایگزین شده است. در خصوص مطلب 

منتشرشده مبنی بر کندن گل های فصلی نیز همان طور که از نام آن پیداست تا فروردین ماه 
بیشتر دوام نمی آورد و مخصوص زمستان و اوایل بهار است و با گرم شدن خودبه خود از بین 
می رود. هیچ گونه درخت مثمری در این مجموعه قطع نشده و کمتر صنایعی را می توان در 
غرب بندرعباس دید که این مقدار درختان مثمر نظیر لیموترش و انبه داشته باشد. تصاویر 
منتشرشده از شاخه های دپو شده درختان مربوط به گونه مهاجم کنوکارپوس است که به 
دلیل تخریب زیرساخت های نیروگاه با گسترش ریشه های آن و حذف این گونه مهاجم با 9۰۰ 
نهال درخت بومی و مثمر جایگزین شده است. به گزارش ایسنا، نیروگاه بندرعباس بزرگ ترین 
نیروگاه منطقه جنوب کشور با ظرفیت اسمی ۱32۰ مگاواتی، وظیفه تأمین ۵۰ تا ۶۰ درصد 

برق هرمزگان را بر عهده دارد.

ایالم – الهام مهدیان: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم 
از برنامه ریزی برای کاهش گاز ارسالی به مشعل خبر داد و 
گفت: این مهم از اولویت های اصلی این پاالیشگاه در سال 

جاری خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی، دکتر " روح اله نوریان" افزود: دریافت 
از سوی  به عنوان خوراک  اتان و گاز مایع خام  کامل محصوالت 
روزانه  که   Off Gas کمپرسورهای  راه اندازی  ایالم،  پتروشیمی  
۱۵۰ هزار مترمکعب به تولید می افزاید و استفاده از گاز فلش 
به جای استفاده از گاز شیرین شده برای زباله سوزهای واحد گوگرد 
از تمهیداتی است که می تواند در کاهش گازهای ارسالی به مشعل 
و افزایش بهره وری تولید بسیار مؤثر باشد. وی ادامه داد: در حال 
حاضر عمده اتان تولیدی به خط سراسری تزریق و بخشی از آن 
بعنوان گاز مصرفی بویلرهای تولید بخار مصرف می شود ضمن اینکه 
بخشی از گاز مایع خام تولیدی از طریق کپسول های مخصوص 

حمل LPG با کامیون به عسلویه منتقل می شود.   نوریان با بیان 
این که در حوزه پایداری و ارتقاء تولید و فروش محصوالت در سال 
گذشته با وجود شرایط تحریم، این شرکت عملکرد موفقی داشته 
است، اظهار داشت: با افزایش 7 درصدی گاز ترش بعنوان خوراک 
ورودی، ضمن حفظ پایداری تولید و کاهش توقفات، در مقایسه با 
سال 97 گاز شیرین تزریقی به خط سراسری۱۰ درصد، میعانات 
گازی یک درصد و تولید گوگرد نیز 7 درصد افزایش داشته است. 
وی در ادامه، افزود:در حوزه فروش محصوالت تولیدی نیز، میعانات 
گازی ۵ درصد، گوگرد دانه بندی شده )پاستیلی( 2۰ درصد افزایش 
داشته و حتی با توجه به اعالم نیاز برق منطقه ای غرب و عقد قرارداد 
با مدیریت شبکه برق، ضمن استفاده از ظرفیت مازاد نیروگاه این 
شرکت، فروش برق نیز 7۵ درصد رشد داشته است.  وی به تحقق 
اهداف عملیاتی و تعهدات تولید این شرکت در سال گذشته اشاره و 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه تولید گوگرد باالتر از تعهد تولید بوده و 

تعهدات شرکت در بخش تولید گاز شیرین و دیگر محصوالت حدود 
97 درصد محقق شده است. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم به 
کسب تقدیرنامه ۵ ستاره تعالی سازمانی با رتبه 9 در بین شرکت 
های زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران، بعنوان یک دستاورد مهم در 
حوزه مدیریت و ارتقاء سازمان اشاره و اظهار داشت: کسب رتبه دوم 
سالمت اداری، احراز رتبه نخست پژوهش و فناوری بین شرکت های 
پاالیشی گاز، دریافت تندیس سیمین مسئولیت های اجتماعی و 
همچنین اخذ گواهینامه های مدیریتی همچون اخذ ممیزي انرژي 
و دریافت گواهینامه استاندارد معیار مصرف انرژي نیروگاه، استاندارد 
استاندارد  گواهینامه  اخذ  یا  موتورخانه ها  حوزه  در  ایزو ۱۶۰۰۰ 
آزمایشگاه  ایزو ۱7۰2۵ که توفیقی منحصر به فرد بوده و آزمایشگاه 
این پاالیشگاه را بعنوان یک آزمایشگاه مرجع دربین پاالیشگاه های 
گاز کشور معرفی نموده که موضوعات تنها بخشی از موفقیت های 
این پاالیشگاه در سال گذشته بوده است.  این مقام مسئول در بخش 

دیگری از سخنان خود به مهم ترین پروژه های انجام شده در سال 98 
که در ارتقای کمی و کیفی پاالیشگاه بسیار تأثیرگذار بوده، اشاره کرد 
و گفت: نصب مبدل حرارتی پیچیده کلدباکس و همچنین ریبویلر 
برج دی متانایزر و نیز یک مبدل حرارتی پشتیبان از نوع پوسته 
لوله با تکنولوژی Tube Insert ساخت داخل در جریان تعمیرات 
اساسی سال قبل، مهمترین پروژه کاری شرکت بوده که با انجام آن 
بهبود عملکردی قابل توجهی در  واحد استحصال  اتان حاصل شده 
و این تجهیزات تاثیر بسیار خوبی در ارتقا کمی و کیفی محصوالت و 

تولیدات پاالیشگاه گاز ایالم داشته است. 

اهواز - رحمان محمدی: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: مصرف برق استان کهگیلویه و بویراحمد در 
محدوده قرمز مصرف قرار دارد که الزم است برای حفظ پایداری 

شبکه برق، کاهش مصرف در دستور کار مشترکین قرار گیرد.
محمود دشـت بـزرگ اظهار کـرد: بر طبق نقشـه مصرف برق 
کشـور روز شـنبه )3۱ خـرداد(، اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد به 
همـراه ۵ اسـتان دیگـر در محـدوده قرمـز مصرف قـرار گرفته که 

مشـترکان مـی تواننـد با کاهـش ۱۰ درصـدی مصرف بـرق خود، 
از حالـت قرمـز خـارج و بـه پایداری شـبکه برق کمـک کنند. وی 
بیـان کردن در همین روز اسـتان خوزسـتان و کالنشـهر اهواز نیز 
در وضعیـت زرد مصـرف قـرار گرفتنـد و لزوم کاهـش ۵ درصدی 
مصـرف از سـوی مشـترکین بـرای رسـیدن بـه وضعیت سـبز در 
ایـن اسـتان ضروری اسـت تـا در این شـرایط کرونایـی در امر برق 
رسـانی خللی ایجاد نشـود و خاموشـی ها ناخواسـته ناشی از فشار 

به شـبکه، رخ ندهد. مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان 
تصریـح کـرد: پیـک مصرف برق در روز شـنبه در دو اسـتان تحت 
نظـارت ایـن شـرکت 7 هـزار و ۵۵۱ مـگاوات بـوده که نسـبت به 
مـدت مشـابه در سـال قبـل 3.۵ درصد رشـد را نشـان مـی دهد. 
دشـت بـزرگ بـا درخواسـت از مشـترکین بـرای رعایـت الگـوی 
مدیریـت مصـرف برق؛ تاکید کـرد: از مصرف کننـدگان تقاضا می 
کنیـم کـه بـرای باال بـردن امنیـت شـبکه و کاهش خاموشـی ها 

در ایـن گرمـای شـدید و حفظ آسـایش مـردم که بـرای مقابله با 
کرونـا در منـزل مانده اند، مصـارف غیر ضروری خود را از سـاعات 
اوج مصـرف بـرق )۱4 تا ۱7 و 2۱ تا 23( به سـایر سـاعات شـبانه 

روز منتقـل کنند.

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:

کاهش گازهای ارسالی به مشعل؛ اولویت برنامه های سال ۹۹ پاالیشگاه  ایالم

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد :

مصرف برق کهگیلویه و بویراحمد در وضعیت قرمز، خوزستان زرد

امضای تفاهمنامۀ همکاری بین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور و فوالد مبارکه اصفهان

قلندرزاده، مدیر دفتر هیئت مدیره، مدیرعامل و روابط عمومی نیروگاه برق بندرعباس:
قطع درختان مثمر و بومی در نیروگاه برق بندرعباس کذب بوده است

تبریز- لیال پاشایی: استاندار آذربایجان شرقی گفت: عادی انگاری شرایط و عدم 
رعایت توصیه های بهداشتی در هفته های اخیر، موجب افزایش تعداد مبتالیان و 
فوتی های ناشی از کرونا در استان شده است و بر این اساس، رعایت فاصله گذاری و 

توصیه های بهداشتی به صورت جدی مورد تأکید ستاد مقابله با کروناست.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در بیست و یکمین جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا، با اشاره 
به آخرین وضعیت شهرستان های استان از نظر شیوع این بیماری، گفت: تنها سه شهرستان 
بناب، مراغه و چاراویماق در استان وضعیت قرمز دارند و وضعیت کلی استان نیز زرد است. 
وی با بیان اینکه افزایش آمار مبتالیان در یک روز، مالک ارزیابی وضعیت نیست، افزود: طبق 
معیارهای وزارت بهداشت، درصورتی که یک استان در ۱4 روز متوالی، به ازای هر یکصدهزار 

نفر جمعیت، سه نفر بستری داشته باشد وضعیت آن قرمز خواهد بود. 
سیاست جدید ستاد ملی فاصله گذاری پویا متناسب با وضعیت هر 

شهرستان و استان است
رئیس ستاد استانی مقابله با کرونا در ادامه اعمال محدودیت های جدید را منوط به 
هماهنگی با ستاد ملی مقابله با کرونا دانست و گفت: سیاست جدید ستاد ملی، فاصله گذاری 
پویا متناسب با وضعیت هر شهرستان و استان است و در هر حال، ایجاد محدودیت های جدید 
باید به تصویب ستاد ملی برسد. پورمحمدی با تأکید بر رعایت جدی توصیه های بهداشتی 
توسط آحاد مردم و واحدهای صنفی، گفت: رعایت فاصله گذاری و استفاده از ماسک، رعایت 

بهداشت فردی و عدم حضور در اجتماعات، مهم ترین راه های پیشگیری از شیوع بیشتر 
ویروس کرونا هستند. وی ضمن قدردانی از نقش آفرینی صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی 
در زمینه اطالع رسانی به مردم، از صداوسیما و سایر رسانه ها خواست تا بیشتر از قبل مردم را 

نسبت به خطرات بیماری کرونا و راه های پیشگیری از آن آگاه کنند.
دستگاه های مسئول نظارت خود را بیشتر کنند

پورمحمدی با انتقاد از تشکیل دورهمی ها و اجتماعات خانوادگی به بهانه مراسم عروسی 
و عزا، گفت: هیچ مجوزی برای برگزاری این اجتماعات صادر نشده و دستگاه های مسئول باید 
نظارت خود را در این زمینه بیشتر کرده و با تخلفات برخورد کنند. وی همچنین بر جلوگیری 
از تشکیل اجتماعات در پارک ها، بوستان ها و اماکن گردشگری تأکید کرد و گفت: امیدواریم 
شرایط به نحوی نباشد که دوباره مجبور به تعطیلی پارک ها شویم. استاندار آذربایجان شرقی، 
افزایش آمار مبتالیان و فوتی های ناشی از کرونا در روزهای اخیر را ناشی از عدم رعایت 
توصیه های بهداشتی عنوان کرد و گفت: البته در هفته های اخیر، تعداد تست های انجام شده 
نیز افزایش یافته و روند بیماریابی هدفمند شده؛ با این حال آن چه به شیوع بیشتر بیماری 

دامن زده، عادی انگاری شرایط و عدم رعایت توصیه های بهداشتی است. 
تجمع مردم در رستوران ها و اجتماعات خانوادگی مهم ترین عامل شیوع کرونا 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی هم در این جلسه تجمع 
مردم در رستوران ها و اجتماعات خانوادگی را مهم ترین عامل شیوع کرونا دانست و گفت: 
متأسفانه شاهد بی تفاوتی بخشی از مردم نسبت به خطر شیوع این بیماری هستیم. علیار 
راستگو با تأکید بر رعایت مصوبات ستاد مقابله با کرونا، از دستگاه های مسئول خواست تا 
با واحدهای صنفی که با رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی، سالمتی مردم را به خطر 
می اندازند، برخورد کنند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم با اعالم اینکه به طور میانگین 
روزانه 3۵۰ مورد جدید ابتال به کرونا در استان شناسایی می شود، افزود: در حال حاضر 33 
درصد از تست های انجام شده در استان مثبت است و در دو هفته گذشته، بیشترین تعداد 

تست های مثبت را داشته ایم.  محمدحسین صومی افزود: شهرستان های اهر، بناب، میانه، 
هریس، تبریز، شبستر، مراغه و چاراویماق از نظر آمار تجمعی مبتالیان، باالتر از میانگین 
استانی قرار دارند و وضعیت سه شهرستان بناب، مراغه و چاراویماق قرمز است.  وی با بیان 
اینکه در هر منطقه ای که توصیه های بهداشتی رعایت شده، روند مدیریت بیماری بهتر بوده 
است، افزود: با وجود شبهاتی که در خصوص مدیریت بیماری در استان مطرح می شود، اما 
بررسی ها نشان می دهد که در زمان مداخالت اجتماعی نظیر تعطیلی مدارس، تعطیلی مراکز 

عمومی و قرنطینه بیماران، آمار مبتالیان و فوتی ها به شکل محسوسی کاهش یافته است.
بهترین راه جلوگیری از انتشار ویروس کرونا 

صومی با اشاره به تحلیل اپیدمولوژیک بیماری کرونا در استان، گفت: بر اساس این 
تحلیل، آموزش عمومی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک، بهترین راه 
جلوگیری از انتشار ویروس کروناست. رئیس دانشگاه تبریز هم در این جلسه با ارائه گزارشی 
از اقدامات انجام یافته برای استمرار فعالیت های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه های استان، 
گفت: دانشگاه های استان در دوران کرونا، صد درصد وظایف آموزشی خود را در قالب آموزش 
مجازی انجام داده اند. میررضا مجیدی با بیان اینکه در بخش پژوهش نیز امکانات الزم برای 
دانشجویان فراهم شده است، افزود: در بخش فناوری، فرصت جدیدی برای دانشگاه ها ایجاد 
شد و دانشگاهیان ما توانستند در زمینه تولید اقالم بهداشتی و محصوالت فناورانه مرتبط، 
قدم های خوبی بردارند. در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص اقدامات و 
راهکارهای الزم برای پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا، مقرر شد گروه های مشترک نظارت 
با حضور دستگاه های مسئول برای نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و همچنین برگزاری 
اجتماعات در اماکن عمومی تشکیل و با متخلفان برخورد قانونی شود. برگزاری امتحانات 
پایان سال دانشگاه ها به صورت مجازی با پیشنهاد هیأت امنای دانشگاه های استان، استمرار 
فعالیت کتابخانه ها و سالن های غذاخوری با ۵۰ درصد ظرفیت و رعایت پروتکل های بهداشتی 

و افزایش تولید برنامه های آموزشی در صداوسیمای استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

استاندار آذربایجان شرقی:

عادی انگاری مهم ترین عامل افزایش مبتالیان به کرونا است
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