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در آستانه گراميداشت هفته دولت بازديد 
معاون برنامه ريزي سازمان صنايع 

كوچك وشهركهاي صنعتي ايران از برخي 
واحدهاي صنعتي  استان مركزی

دولـت  هفتـه  گراميداشـت  آسـتانه  - در  اراک 
مهنـدس عزيزمحمـدي معـاون برنامه ريزي سـازمان 
صنايـع كوچـك وشـهركهاي صنعتـي ايـران بهمراه 
گودرزي سرپرسـت شركت شـهركهاي صنعتي استان 
مركزي و مسـولين اسـتاني از برخي واحدهاي صنعتي 
در شـهركهاي صنعتي خمين و محـات بازديد نمودند.

به گزارش ر وابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان 
مركزي اين بازديدها  از واحد هاي بسته بندي حبوبات با اشتغال 
100 نفر و رينگ وچرخ آلومينيوم با اشتغال 70نفر و  نانو پليمر 
ياس با اشتغال 60نفر و كربن سيمرغ توليد كننده دوده هاي 
صنعتي با اشتغال 170 نفر  در شهركهاي صنعتي خمين و محالت 
صورت گرفت وضمن بازديد نحوه توليد  ، مسائل و مشكالت توليد 
بررسي شد. سرپرست شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي 
در حاشيه اين بازديدها گفت: افتتاح بيش از 12پروژه و 14 طرح 
صنعتي از برنامه هاي شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي در 
ايام گراميداشت هفته دولت مي باشد. وي اظهار داشت : عمدتا 
پروژه هاي عمراني شامل اجراي شبكه برق و مدول دوم تصفيه 
خانه و شبكه روشنايي وشبكه توزيع گاز و اجراي زيرسازي و 
آسفالت و جدول گذاري مي باشد. وي گفت : در مجموع ، براي 
اجرا وتکميل اين پروژه هاي عمراني بالغ بر 193  ميليارد و 500 
ميليون ريال از محل منابع داخلي ، استاني و ملي هزينه شده است. 

كسب رتبه برتر نماز توسط شركت توزيع 
نيروی برق گلستان در بين دستگاههاي 

اجرايي استان در سال ۹۸

گرگان- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
گفت: با عنایت  به انتخاب هیئت داوران شورای اقامه نماز 
استان گلستان ، شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 
حائز رتبه برتر در توسعه فرهنگ نورانی اقامه نماز برای 
چهارمین سال متوالی  در بین دستگاههای اجرایی استان 
در سال 98 و مفتخر به دریافت لوح  تقدیر گردیده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان؛ 
کلیه   موفقیت حاصل همکاری  این  نصیری گفت:  اکبر  علی 
ائمه  مدیران،  نماز،  اقامه  شورای  اعضای  مشاورین،  معاونین، 
جماعات و همکاران و پیگیری های مستمر و ارسال  بموقع 
اطالعات و مستندات بر اساس شاخص های تعیین شده باشد 
. وی اضافه کرد: امید است در سال آتی نیز با برنامه ریزی و 
رعایت ساعات نماز و تکمیل مستندات از سوی مدیریت های 
شهرستانی )در سامانه سجاده در موعد مقرر( شاهد برگزاری 
باشکوهتر فریضه نماز )با رعایت پروتکل های بهداشتی (  در 

سطح شرکت و تداوم موفقیت باشیم .

استاندار كرمانشاه طی مراسمی از 
عملکرد اشتغال كميته امداد استان در سال 

۹۸ تقدير و تشکر كرد

کمیته  رسانی  اطاع  پایگاه  گزارش  - به  کرمانشاه 
جلسه  در  کرمانشاه   استاندار  بازوند،  هوشنگ  امداد، 
شورای اداری استان در روز پنجشنبه بیستم شهریور ماه، 
گفت: کمیته امداد استان کرمانشاه رتبه نخست کشور 
طی سال 98 را در عرصه اشتغالزایی برای محرومان به 

خود اختصاص داده است.
بازوند تاکید کرد: عملکرد و برنامه های اشتغال کمیته امداد 
تاثیر قابل توجهی در کاهش فقر و بیکاری در استان داشته است. 
محسن رخصی، مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه نیز در 
ادامه این جلسه خاطرنشان کرد: در سال گذشته پنج هزار و 
590 نفر با دریافت 1۸3 میلیارد تومان وام قرض الحسنه اشتغال 
فرصت شغلی پایدار ایجاد کرده اند. رخصی عنوان کرد: امیدواریم 
تا پایان سال جاری نیز بیش از شش هزار و 300 فرصت شغلی 
با پرداخت بالغ بر 217 میلیارد تومان وام قرض الحسنه برای 
مددجویان کرمانشاهی ایجاد شود. مدیر کل کمیته امداد استان 
کرمانشاه تصریح کرد: براساس گزارش وزارت کار بیش از 41 
امداد  از سوی کمیته  از فرصت های شغلی در کشور  درصد 
اجرا شده اند. شایسته ذکر است، در پایان این مراسم استاندار 
کرمانشاه با اهدای لوح تقدیری از مدیر کل کمیته امداد استان 
کرمانشاه قدردانی و برای دستاوردهای بیشتر کمیته امداد استان 

در سال " جهش تولید" آرزوی موفقیت کرد.

قدردانی معاون هماهنگی توزيع توانير 
از مديرعامل شركت توزيع نيروی برق 

گلستان
 گرگان - معاون هماهنگی توزیع توانیر با ارسال لوح 
تقدیری از تاشهای علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان و پرسنل این شرکت به سبب 
گذر موفق و بدون خاموشی از پیک برق در تابستان سال 

99، قدردانی کرد.
در بخشی از این لوح آمده است :تامین برق پایدار و اجرای 
برنامه های مدیریت مصرف و عبور موفق از دوران اوج مصرف 
و تابستان بدون خاموشی )099( را مرهون تالش جنابعالی و  
همکاران محترم در تمامیبخشها می باشد. بدینوسیله از جنابعالی 
و همه همکاران بخصوص معاونین خدمات مشترکین و بهره 
برداری ، مدیر دفتر مدیریت مصرف و مدیران محترم امور برق 
آن شرکت که در این ایام در اجرای این برنامه همراه صنعت برق 

بودند ، کمال تشکر را دارم.

اخبار ایراناخبار ایران معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه مطرح کرد:

جهش توليد، صادرات و  ارزآوری برای قدرت نمايی در دنيا

بازاریابی  و  فروش  معاون  مرادیان:  طهمورث جوانبخت،  یحیی   – اصفهان 
شرکت فوالد مبارکه، از تغییر رویکرد تولید فوالد در سال جهش تولید می گوید: 
اقتصاد کشور داشته و در سال جهش  صنعت فوالد همواره نقش بسزایی در 
تولید اهمیت این نقش دو چندان شده است؛ به این معنا که نه تنها باید در مسیر 
توسعه و افزایش تولید حرکت کند، بلکه باید ایجاد فرصت های شغلی جدیدتر را 
نیز در نظر بگیرد. در این میان مهم ترین مسئـــولیت تولیــــدکنــندگان 
محـصوالت فوالدی در سال »جهش تولید« ارزآوری به واسطۀ صادرات است؛ چرا 
که با وجود تحریم های ظالمانه ای که برای فروش نفت کشور اعمال می شود و هدف 
غایی آن علیه ملت ایران است، این تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
فوالدی هستند که باید عاوه بر تأمین بازارهای داخلی، جای خالی  ارز حاصل از 

فروش نفت  را پر کنند.

امسال، سال »جهش تولید« نام گذاری شده و همین امر بار سنگینی را به 

دوش تولیدکنندگان محصوالت فوالدی به ویژه شرکت های معظمی چون فوالد 
مبارکه قرار داده است. در چنین شرایطی که اتکای کشور به درآمدهای ارزی 
تغییر  نیازمند  فوالد  صنعت  آیا  است،  فوالدی  محصوالت  صادرات  از  حاصل 

رویکرد است؟
مصرف ورق های فوالدی در کشور را می توان به دو دستۀ تجاری و ویژه تقسیم بندی 
کرد. در حال حاضر با سرمایه گذاری های انجام شده و توسعه های صورت  گرفته، ظرفیت 
مصرف در بخش تجاری با مازاد عرضه مواجه است؛ ولی مشکل بخش محصوالت ویژه، 
از وضعیت  برون  رفت  راهکار  بنابراین  تولید است؛  نقصان در ظرفیت  و  کمبود عرضه 
کنونی، بازنگری در توسعه های آتی و حرکت به سمت تولید محصوالت ویژه است و این 
امر نیازمند سیاست گذاری کالن در رأس صنعت فوالد خواهد بود، چراکه ظرفیت مصرف 
در بخش محصوالت ویژه، به گستردگی بخش تجاری نیست و نیازمند سیاست گذاری 
تجمیع  و همچنین  واحدهای مشابه  ایجاد  از  یکپارچه جهت جلوگیری  توسعۀ  برای 
تولید برای رسیدن به صرفه جویی در مقیاس تولید به منظور افزایش قدرت رقابت است. 
به عنوان  مثال، در حال حاضر در بخش ورق های پوشش دار پایۀ روی، همچون گالوانیزه، 
سرمایه گذاری  آن،  امثال  و  آلوسیلیس  آلوزنیک،  مگنلیز،  گالفان،  گالوانیل،  گالوالوم، 
افراطی در بخش تولید گالوانیزه تجاری صورت گرفته؛ به طوری که بیشتر تولیدکنندگان 
قادر به پر کردن ظرفیت تولید خود نیستند؛ این در حالی است که در بخش گریدهای 
ویژه در این زمینه، کشور با کمبود یا نبود ظرفیت تولید ورق های گالوانیزۀ ساختمانی و 
خودرویی مواجه است. از سویی، حرکت به سمت تولید این گریدها نیازمند اطمینان از 
بازگشت سرمایه و پذیرش ریسک های مرتبط است که از عهدۀ واحدهای کوچک  مقیاس 
برنمی آید و الزم است شرکت های بزرگ مقیاس با پذیرش این ریسک ها در چرخۀ این 
محصوالت جدید در فرایند بازاریابی، مراحل ابتدایی و   هزینه بر     اعم  از    توسعه، 
معرفی و رشد را با اتکا به توانمندی های فنی و مالی پشت سر بگذارند و این محصوالت 
را به بازار معرفی کنند تا سرمایه گذاری های تکمیلی در بخش پایین دست در جهت 
استفاده از آن ها صورت گیرد و موجبات توسعۀ صنایع تکمیلی پایین دستی همگام با 

بازارهای جهانی فراهم آید.

خوِد فرایند بورس چقدر در این زمینه سرعت گیر است؟
بر کسی پوشیده نیست که وجود بورس در هر نوع نظام اقتصادی موجب شکوفایی 
و رونق بازار خواهد بود؛ چرا که بر مبنای اصل عرضه و تقاضا قیمت ها کشف می گردد و 
شفافیت و نظارت کاملی بر معامالت حاکم خواهد بود؛ ولی معامالت در بورس کاال فرایند و 

پیچیدگی های خاص خود را دارد.

همان طور که می دانید، پیچیدگی فرایندهای خرید از بورس و ناآشنایی برخی 
از تولیدکنندگان با مکانیسم های خرید از بورس، موجب شده برخی مشتریان 
موفق به خرید نشوند؛ ضمن اینکه  قطع ارتباط بین مشتری و کارشناس فروش 
در زمان ثبت سفارش، موجب ثبت سفارش بدون لحاظ کردن الزامات فنی و کیفی 

شده است.
نکتۀ مهمی که برخی از افراد جامعه به آن اشراف کامل ندارند و در اظهارنظرهای خود 
از آن غفلت می ورزند این است که محصوالت فوالد مبارکه تماما در تاالر بورس کاال به ثبت 
می رسد، با این توضیح که مقداری به روش عرضۀ عمومی است و مابقی به صورت مچینگ 
که آن هم شفاف و بدون کم و کاست در تاالر اصلی ثبت می شود و هیچ اختالف قیمتی بین 

عرضۀ عمومی و مچینگ وجود نخواهد داشت. 

با تحقق جهش تولید در سال جاری، هدف گذاری فوالد مبارکه برای سال 1400 
چگونه خواهد بود؟

فوالد مبارکه با در دستور کار قرار دادن سند چشم انداز 1404 توسعۀ کشور، توسعه ها و 
سرمایه گذاری های خود را در راستای پاسخ گویی به تقاضای بازارهای مصرف خود همچون 
صنایع خودروسازی، نفت و گاز، ساختمان و لوازم خانگی، برنامه ریزی کرده و از این جهت، 
به ثمر رسیدن بخش  این هدف، در سال 1400 هم شاهد  طبیعتا در راستای تحقق 
قابل توجهی از این سرمایه گذاری ها خواهیم بود؛ به نحوی که افزایش تولید به میزان 900 
هزار تن )12 درصد( بیشتر از سال 1399 برنامه ریزی شده و به یاری خداوند و تالش و 

همت مدیریت و کارکنان اجرایی خواهد شد. 

رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  - فاح:  آذربایجان شرقی 
اجتماعی استان از پرداخت 190 میلیارد تومان تسهیات 

کرونایی به بخش تولید در آذربایجان شرقی خبر داد.
فتحی  شرقی، حسین  آذربایجان  در  ما  خبرنگار  گزارش  به 
است  ارسال شده  ها  بانک  به  تقاضا  تومان  میلیارد  گفت: 595 
که از این میزان 190 میلیارد تومان برای 10 هزار و 97 کارگاه 
پرداخت شده است. وی اعتبار اولیه ابالغی به این منظور را 2 هزار 
و 356 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: این رقم به یک هزار و 
146 میلیارد تومان کاهش یافت. فتحی ادامه داد: 16 درصد اعتبار 
ابالغی پرداخت شده که معادل 33 درصد پرونده های ارجاعی 
به بانک ها است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان 

شرقی اظهار کرد: در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا با هدف حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای به شدت 
آسیب دیده از کرونا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان ثبت نام 
کارفرمایان مشمول این حمایت را در سامانه کارا به آدرس اینترنتی 
https://kara.mcls.gov.ir را فراهم کرده و همچنان ثبت نام 
در این سامانه برای متقاضیان دارای شرایط در استان ادامه دارد. 
با حدود چهار هزار واحد  حسین فتحی گفت: آذربایجان شرقی 
تولیدی از جمله استان های آسیب دیده از کرونا است که دولت به 
رغم دشواری های مالی تاکنون 190 میلیارد تومان تسهیالت برای 
بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از کرونا در آن پرداخت کرده است.  
پس از شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها، دولت تصمیم گرفت 

برای حمایت از مشاغل آسیب دیده و تثبیت اشتغال، تسهیالتی 
را به بنگاه ها پرداخت کند. با دستور رییس جمهوری در ماه های 
اخیر دستگاه های مختلف همچون موسسات اعتباری مالی و وزارت 
تعاون بسیج شدند تا پرداخت تسهیالت به کسب و کارها تسریع 
شود. بر اساس اعالم وزارت تعاون حدود 6 میلیون شغل آسیب 
برای  یا به دستور دولت  از کرونا در کشور وجود دارد که  دیده 
مالحظات بهداشتی تعطیل شده اند یا فعالیت آنها در کرونا متوقف 
شد؛ این 6 میلیون نفر در دو گروه دسته بندی شدند. گروه اول 
شامل سه میلیون و 200 هزار نفر بودند که بیمه تامین اجتماعی 
و کد کارگاهی داشتند و گروه دوم شامل 2 میلیون و ۸00 هزار 
نفر می شوند که تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار ندارند. بر اساس 

اعالم روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
آذربایجان شرقی، دولت برای کمک به خروج واحدهای تولیدی 
و اصناف آذربایجان شرقی از تاثیرات منفی کرونا، وارد گود شده و 
به رغم تنگدستی های مالی ناشی از تحریم، اعتباری معادل یکهزار 
و 146 میلیارد تومان را برای برون رفت اقتصاد استان از وضعیت 

کرونایی اختصاص داده است.

بوشهر – زهرا بهرامی: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر گفت: این بندر مهیای پذیرش غیر مستقیم کشتی  های 

50 هزار تنی کاالهای اساسی است.

سیاوش ارجمندزاده در این ارتباط اظهار داشت: بوشهر تا سال 
گذشته تنها امکان پذیرش کشتی  های 20 هزار تنی داشت که با 
بهره  برداری از پروژه الیروبی کانال دسترسی بندر بوشهر اکنون شرایط 
برای پذیرش کشتی های 30 هزار تنی در این بندر فراهم است. وی 
بیان کرد: با این حال یکی از رویکردهای استان در جهت رونق بندری 
پذیرش کشتی های کاالی اساسی با ظرفیت  های 40 تا 50 هزار تنی 
است. ارجمندزاده ادامه داد: در حال حاضر گرچه به لحاظ عمق کنونی 

کانال امکان پذیرش مستقیم کشتی  های یاد شده وجود ندارد اما با 
سبک سازی در لنگرگاه امکان پذیرش غیرمستقیم کشتی های 40 تا 
50 هزار تنی با هزینه قابل رقابت با سایر بنادر جنوبی کشور وجود 
ندارد. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر یادآور شد: از سال  
گذشته تاکنون 6 کشتی با حدود 70 هزار تن کاالی اساسی برنج 
در بوشهر پهلو گرفته و در روزهای آینده نیز یک کشتی 2۸ تنی 
حامل کاالهای اساسی در بندر بوشهر پهلو می  گیرد. ارجمندزاده 

اظهار داشت: با این حال افزایش عمق کانال دسترسی بندر بوشهر 
برای پذیرش مستقیم کشتی های 50 هزارتنی در اولویت قرار دارد 
که انتظار است ک مسئوالن استان از جمله نمایندگان برای تحقق 
این مهم تالش جدی داشته باشند. وی اظهار کرد: امرارمعاش عمده 
جمعیت ساحل نشین استان بوشهر به طور مستقیم و غیرمستقیم از 
راه دریا صورت می  گیرد که چنین شرایطی می طلبد پروژه های توسعه 

ای بندر در اولویت های اصلی و مهم استان قرار گیرد.

قم - مراسم میهمانی الله ها و تجدید عهد با آرمانهای 
شهدا با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران، جمعی از 
مدیران، مدیران و کارکنان بنیاد، مسئوالن ، نیروهای نظامی 
و انتظامی همزمان با سراسر کشور در 92 گلزار و یادمان 

شهدای استان قم برگزار شد.

به گزارش ایثار واحد استان قم، این مراسم در ۸0گلزار شهری 
و روستایی و 12 یادمان شهید در دستگاهها و نهادهای استان قم 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد . حاضران با اهدای 
شاخه های گل و گالب یاد و خاطره 6000شهید استان قم در 
دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند. مدیرکل بنیاد شهید وامور 
ایثارگران استان قم با حضور در گلزار علی بن جعفر)ع( ضمن 
گرامی داشت یاد و خاطره شهدا گفت: دشمنان هرچه حیله داشتند 
در طول این چهل سال به کار بستند اما نتوانستند انقالب اسالمی و 
ملت انقالبی را از نفس بیندازند. حجت االسالم حسن هنرمند افزود: 
دفاع مقدس یادآور ایثار، غرور، عظمت، اقتدار، جانفشانی و مقاومت 

ملتی است که تا پای جان پای ارزشهای اسالمی ایستاد و طی چهار 
دهه با همه تحریم و تهدیدات از این ارزشها پا پس نکشید، بلکه این 
ملت امروز قوی تر از گذشته مسیر تعالی را طی می کند. وی اذعان 
داشت: نسل های انقالب تربیت یافتگان مکتب عاشورا هستند و 
این مکتب پیوندی ناگسستنی بین نسل دوران دفاع مقدس و نسل 
امروز ایجاد کرده و این را ما در شهدای مدافع حرم شاهد بودیم. 
افزود: گلزارهای شهدا امروز پرچم های  حجت االسالم هنرمند 
افتخار و اقتدار نظام اسالمی است و خانواده های معظم شهدا و 
یادگاران هشت سال دفاع مقدس با ایثار و صبر و ایستادگی خویش، 
سرمایه های معنوی نظام اسالمی هستند. در ادامه مدیرکل بنیاد 

شهید و امور ایثارگران پیام مقام معظم رهبری که به مناسبت 
این روز صادر شده را قرائت کرد. سپس مراسم گلباران و عطر 
افشانی مزار 3000شهید گلزار علی بن جعفر )ع( با حضور مدیرکل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای 
دفاع مقدس، نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده معظم شهدا، مردم 
شهید پرور قم و خادمان شهدا  برگزار شد. همزمان با این مراسم 
گلباران مزار 6000شهید استان قم با حضور خانواده معظم شهدا، 
کارکنان بنیاد شهید، معاونان و روسای مناطق یک و دو بنیاد و با 
حضور نیروهای نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم در گلزارهای 

شهری و بخش های استان انجام شد. 

تا  تابستان 98  پیک  از  گفت:  مفتح  شهید  نیروگاه  عامل  مدیر   - همدان 
موفقیتی که در تابستان امسال بدست آمد حاصل تاش یکساله همکارانی است 
که با مجاهدت در شرایط سخت توانستند تابستان بدون خاموشی را در استان 

همدان رقم زنند.
عبدالمجید دیناروند اظهار داشت: تابستان سال گذشته به جهت شاخص هایی که 
نیروگاه را ارزیابی کردند این نیروگاه حائز رتبه اول ضریب اطمینان و نرخ انرژی قابل تولید، 
کسب رتبه اول در کنترل فرکانس و کسب رتبه دوم آمادگی تولید گردید . وی تصریح 
کرد: سال گذشته نام نیروگاه شهید مفتح همدان در بین نیروگاه های کشور درخشید و 

این نتیجه تالش و مجاهدت همکاران ما در نیروگاه شهید مفتح است و توان کارکنان این 
شرکت بیش از آنچه بود که انتظار داشتیم. دیناروند اضافه کرد: با توجه به نتایج کسب شده 
در سال گذشته توانستیم با برنامه ریزی های الزم شاخص عملکردها را بهبود بخشیم و 

این امر همزمان با شعار سال جهش تولید بود و موجب شد عملکرد مطلوبی داشته باشیم.
وی گفت: باشیوع ویروس کوید 19 نه تنها نیروگاه شهید مفتح دچار رکود و کم کاری 
نشد بلکه بارعایت کامل پروتکل ها وتعداد حضور کنترل شده پرسنل توانست در موعد مقرر  
آماده تولید حداکثری در پیک مصرف تابستان باشد. مدیر عامل نیروگاه شهید مفتح با بیان 
اینکه با همه گیری شیوع کرونا، کارکنان این مجموعه با رعایت کامل دستورالعمل های 
بهداشتی فصل تعمیرات را طبق برنامه ریزی زمان بندی شده به پایان رساندند و واحد های 
نیروگاه با آمادگی کامل در مدار تولید قرار گرفت: فصل تعمیراتی از ابتدای اسفند تا اواسط 
خرداد ادامه دارد و بازدید از همه واحدها و آمادگی برای تولید پیک تابستان محک زده می 
شود و پیک مصرف تابستان از 15 خرداد تا دهه اول شهریور ماه ادامه دارد. وی تصریح کرد: 
در پیک تابستان تمامی نیروگاه ها باید با توان حداکثری در مدار تولید باشند. وی اضافه کرد: 
حضور پرشور و پرتالش همکاران با رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی 
در تناقض بود و سالمت عملکردی را می توانست زیر سوال ببرد اما با  همت و رعایت پروتکل 

ها نه تنها فصل تعمیرات را به خوبی پشت سر گذاشتیم  بلکه توانستیم در تولید برق رکورد 
27 ساله نیروگاه شکسته شود و تولید هر 4 واحد نیروگاه باالترین رقم را از ابتدای راه اندازی 
تا کنون داشته باشد. مدیرعامل نیروگاه اظهار داشت: محدودیت هایی که سال گذشته به 
جهت فرسودگی برخی از تجهیزات را داشتیم امسال در فصل تعمیرات توانستیم 93 درصد 
محدودیت ها را برطرف کنیم و همانند یک نیروگاه تازه تأسیس شده با ظرفیت هزار مگاوات 
در مدار باشیم و شعار جهش تولید در نیروگاه شهید مفتح را تحقق بخشیم. وی گفت: در 
راستای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا و عمل به مسئولیت های اجتماعی، این نیروگاه 
توانست بیش از 250 هزار لیتر محلول ضد عفونی کننده سطوح را تولید و به صورت رایگان 
در اختیار ادارات، سازمان ها، مراکز آموزشی و بهداشتی درمانی قرار دهد. مدیرعامل نیروگاه 
شهید مفتح با بیان اینکه عملکرد نیروگاه به صورت هفتگی مورد بررسی قرار می گیرد اضافه 
کرد: سال گذشته 5 میلیون و 350 هزار مگاوات بر ساعت تولید برق تعهد این شرکت بوده 
که خوشبختانه تولید این نیروگاه بیش از این رقم در حدود 6 میلیون مگاوات بر ساعت بود 
که به شبکه تزریق شده است. وی تأمین تجهیزات نیروگاه را از منابع داخلی کشور دانست و 
افزود: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی خرید خارجی در نیروگاه 

ممنوع است و تمامی تجهیزات از طریق ساخت داخلی تأمین می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعام کرد؛

 ۱۹۰ میلیارد تومان تسهیالت کرونایی به بخش تولید در آذربایجان شرقی پرداخت شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:

بوشهر مهیای پذیرش غیرمستقیم کشتی های 5۰ هزار تنی است

مراسم مهمانی الله ها در گلزارهای سراسر استان قم برگزار شد

گلزارهای شهدا نماد اقتدار و عزت نظام اسالمی است 

مدیرعامل نیروگاه شهید مفتح همدان عنوان کرد:
تولید ۲ درصد از برق کشور توسط نیروگاه شهید مفتح

شهردار بندرعباس:

دفاع مقدس صحنه بی بديل واليت پذيری 
و نمايش عظمت اراده ملت است

بندر عباس – کیوان حسین 
پور:  شهردار بندرعباس گفت: 
دفاع مقدس،  داریم  باور  ما 
قاموس  در  واژه  رساترین 
بی بدیل  صحنه  و  ایستادگی 
و  وفاق  والیت پذیری،  ایثار، 

ایران  بزرگ  ملت  اراده  و  از عظمت  نمایشی  و  همدلی 
اسامی است.

بین الملل شهرداری  امور  و  ارتباطات  به گزارش مدیریت   
بندرعباس، عباس امینی زاده با گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
اظهار کرد: هفته پرافتخار و غرور آفرین دفاع مقدس یادآور به 
بار نشستن مجاهدت مردان و زنان ایرانی در برابر جبهه متحد 
استکبار و دشمن بعثی است.  وی افزود: امنیت و آرامشی که 
امروز در کشور برقرار شده، بدون شک مرهون رهبری داهیانه امام 
راحل)ره( و مقام معظم رهبری و از خود گذشتگی ملت شهید پرور 
و شهدا و رزمندگان جان برکفی است که در مسیر اعتالی اسالم 
و کشور و صیانت از آرمان های متعالی انقالب در هشت سال دفاع 
مقدس، جان بر طبق اخالص نهاده و خون پاک خویش را در این 
راه عزت آفرین شجاعانه تقدیم کردند.  شهردار بندرعباس ادامه 
داد: افتخارات عظیمی که به مدد توان جوانان عزیز به دست آمده 
و اقتدار ایران اسالمی در عرصه های مختلف جهانی که موجب 
شده تا دشمن از این پایداری و جایگاه رفیع همواره به فکر کینه 
توزی و دشمنی باشد، از دیگر دستاوردهای دفاع مقدس است. 
امینی زاده عنوان کرد: ما باور داریم دفاع مقدس، رساترین واژه در 
قاموس ایستادگی و صحنه بی بدیل ایثار، والیت پذیری، وفاق و 
همدلی و نمایشی از عظمت و اراده ملت بزرگ ایران اسالمی است.  
این مقام مسئول تاکید کرد: این ایام برای ما یادآور ایستادگی در 
برابر متجاوزان و مستکبران عالم بود و به تعبیر زیبای مقام معظم 
رهبری»دفاع هشت ساله  ملت ایران مجموعه  در هم تنیده ای از 
عظمت ها و جلوه های جالل و جمالی است که یک ملت می تواند 
وی  بگذارد«.   نمایش  به  خود  تاریخی  زندگی  نمایشگاه  در 
همچنین عنوان کرد: ملت ایران در مقطع کنونی نیز همانند دوران 
دفاع مقدس، با اقتدار، صالبت، هوشمندی و بصیرت، آماده دفاع 
از کیان و آرمان انقالب و در هم شکستن توطئه های بدخواهان 

است و به اراده الهی، پیروزی نهایی از آن این مردم خواهد بود.

با حضور مدیرعامل پخش فرآورده های نفتی ایران؛

آئين توديع و معارفه مديران شركت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه گيالن 

برگزار شد

–   علی حیدری:  دوشنبه 31 شهریور ماه  رشت  
سال جاری آئین تودیع علی اصغر عباسی ، مدیر سابق 
منطقه و معارفه کوروش باالدست ، مدیر جدید منطقه 
 ، ایران  با حضور مدیر عامل پخش فرآورده های نفتی 
کرامت ویس کرمی و هیئت همراه و نمایندگان انجمن 
صنفی جایگاهداران ، شرکت های حمل ونقل و گاز مایع 

برگزار شد .
فرآورده  پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
های نفتی منطقه گیالن ؛ در این مراسم کرامت ویس کرمی 
ضمن تقدیر از خدمات شایسته عباسی و باالدست طی تصدی 
از  باالدست  و  مدیریتشان در دوران خدمت گفت: » عباسی 
مدیران برتر مناطق بودند که عالوه بر انضباط کاری و پیگیر 
بودن مسائل ، دارای خصایص ویژه ای نیز بودند و فعالیت های 
صادقانه و موثری در طی مدت مدیریتشان داشتند.«  مدیر عامل 
ضمن آرزوی موفقیت در سمت جدید با اهداء احکام ، عباسی را 
به عنوان مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و 
باالدست به عنوان مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن 
معرفی کرد .  گفتنی است کوروش باالدست پس از استخدام در 
وزارت نفت از سال 66 ، در سال 73 وارد منطقه گیالن شد و با 
احراز سمت های مختلف در واحد بازرگانی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن کار خود را آغاز کرد وی ازسال 
۸0 لغایت 9۸ به عنوان رئیس ناحیه ، معاون فنی عملیاتی ، 
رئیس تامین توزیع و مدیر مناطق گلستان و زاهدان به کار خود 
ادامه داد و همواره سعی در تحقق بهینه اهداف شرکت داشت 
و  در نهایت پایان شهریور ماه سال جاری به عنوان مدیر منطقه 

گیالن منصوب شد .

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:

دو واحد نيروگاهی توليد پراكنده برق در 
خوزستان به بهره برداری رسيد

قجاوند:  شبنم  اهواز- 
منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل 
ای خوزستان گفت: برای اولین 
واحد  دو  خوزستان  در  بار 
تولید  مگاواتی   25 نیروگاه 
به  اندیمشک  در  برق  پراکنده 
با شبکه  و  رسید  برداری  بهره 

برق شمال استان این شرکت، سنکرون شده است.
دو  این  ظرفیت  مجموع  کرد:  بیان  بزرگ  دشت  محمود 
نیروگاه تولید پراکنده 50 مگاوات است و هدف از احداث و بهره 
برداری از آنها افزایش ظرفیت تولید و پایداری شبکه برق در 
شمال خوزستان بوده است. وی افزود: شرکت مدیریت پروژه 
های نیروگاهی ایران )مپنا( با سرمایه گذاری به ارزش 9 هزار 
و  لور  کوچک  مقیاس  نیروگاهی  واحد  دو  این  ریال،  میلیارد 
تنگوان ) اندیمشک 1 و 2( را ساخته و به شبکه برق این شرکت، 
سنکرون و متصل شده است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان اظهار داشت: با وجود محدودیت های ناشی از بیماری 
کرونا این نیروگاه ها در مدت زمان کمتر از ۸ ماه در شهرک 
صنعتی اندیمشک احداث شده اند. دشت بزرگ اضافه کرد: این 
واحدها از نوع توربین های گازی می باشند که دارای قرارداد 

خرید تضمینی با شرکت برق منطقه ای خوزستان هستند.

آذربایجان شرقی – فاح: در دیدار نماینده مردم شریف 
شبستر در مجلس شورای اسامی و مدیرعامل شرکت آب 
مشکات  و  مسائل  شرقی،  آذربایجان  استان  فاضاب  و 
مربوط به منطقه شبستر و شهرهای  تابعه در خصوص آب  

مورد بررسی قرار گرفت .
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، در دیدار دکتر راستی 
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی با مدیرعامل شرکت 

آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی طی گزارشی در خصوص 
مشکالت تامین آب شبستر گفت: شهر شبستر با حدود 45000 
فقره مشترک آب شهری و 25000 فقره مشترک آب روستایی و با 
تحت پوشش قرار دادن 11 شهر و 55 روستا در سطح استان در حال 
حاضر به لحاظ تامین آب پایدار از نظر کمی و کیفی در شهرها در 
وضعیت سربه سر بوده ولی در برخی از روستاها با کمبود و افت فشار 
آب مواجه هستیم و در فصل پیک مصرف تابستان امسال در برخی از 

روزها به لحاظ تولید و مصرف در موازنه منفی قرار گرفتیم. وی اضافه 
کرد: علیرغم اقدامات و سیاست های این شرکت جهت تامین آب 
اضطراری در کوتاه مدت در شهر شبستر و شهرها و روستاهای تابعه، 
ضروری بنظر می رسد طرح درازمدت آبرسانی بمنظور تامین آب 
پایدار در منطقه از رودخانه ارس برای تامین آب شرب و کشاورزی 
با شتاب بیشتری توسط شرکت آب منطقه ای استان پیگیری گردد. 
در این جلسه نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی ضمن 

تقدیر و تشکر از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
طرح ها و پیشنهادهای شرکت آبفای استان در خصوص تامین آب 

شرب منطقه شبستر را منطقی ارزیابی کرد.

دیدار نماینده مردم شبستر در مجلس با مدیرعامل آبفا آذربایجان شرقی
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