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مدیر امور آب و فاضالب شهریار

شناسایی بیش از 700 رشته انشعاب آب 
غیر مجاز در 6 ماهه نخست سال جاری

شهریار - فریبا میرزایی پندار: محسن احمدی در 
که  مهم  معضالت  از  یکی  داشت:  اظهار  خصوص  این 
موجب اختالل در شبکه توزیع آب شرب می شود، وجود 
انشعابات آب غیر مجاز بوده که هدر رفت آب، و مصارف 

نامتعارف را نیز به همراه دارد.
او افزود: با توجه به رسالت آبفا در تولید وتوزیع عادالنه آب 
شرب، شناسایی و تشدید برخورد با انشعابات غیر مجاز از اولویت 
های آبفا بوده و با تالش شبانه روزی همکاران اجرایی امور آبفای 
شهریار، نسبت به شناسایی، جمع آوری و همچنین پیگیری 
موضوع از طریق مراجع قضایی اقدامات خوبی  بعمل آمده و در 
همین راستا، در 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 700 رشته 
انشعاب آب غیر مجاز در اقطار مختلف شناسایی و 126 رشته 
آن به مجاز تبدیل  شده است.  احمدی در ادامه گفت: استفاده 
از انشعاب غیر مجاز جرم محسوب می شود و اینگونه تخلفات از 
طریق همکاران دفتر حقوقی و مراجع قضایی پیگیری می شود، 
انشعابات غیر مجاز بعضاً کمبود آب، آلودگی شبکه های توزیع 
آبرسانی، شکستگی و هزینه های مربوط به بازسازی شبکه را 
افزایش داده و در نهایت موجب تضییع حقوق مشترکان می شود.  
مدیر امور آب و فاضالب شهریار در پایان اظهار داشت: شهروندان 
از شبکه  استفاده غیرمجاز  محترم درصورت مشاهده هرگونه 
توزیع، مراتب را از طریق شماره تلفن 122 اطالع رسانی نمایند تا 

نسبت به جمع آوری این گونه انشعابات اقدام انجام گیرد.

آمادگی شرکت گاز استان اصفهان برای 
گازرسانی مستمر در فصل سرما

اصفهان – یحیی مرادیان: شرکت گاز استان اصفهان 
تاسیسات،  و  گازرسانی  نقاط حساس شبکه  بررسی  با 
و  شهرها  در  گاز  پایدار  تامین  برای  را  الزم  تمهیدات 

روستاهای استان در فصل سرد اندیشیده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید 
و  بازدید  داشت:  بیان  این شرکت  مدیرعامل  علوی،  مصطفی 
بررسی تاسیسات، ایستگاه های تقلیل فشار گاز و خطوط شبکه و 
شیرهای گاز و برگزاری مانورهای منظم به منظور شناسایی نقاط 
ضعف از جمله اولویت های کاری واحدهای بهره برداری شرکت 
گاز استان اصفهان است تا با برنامه ریزی های انجام شده و استفاده 
از توان و ظرفیت شرکت، تامین گاز پایدار، مستمرو ایمن برای 
مشترکان استان رقم بخورد. مهندس علوی، بر فرهنگ سازی 
استفاده ایمن و بهینه از گاز طبیعی تاکید کرد و گفت: برای 
استفاده بهینه گاز، با توجه به افزایش مصرف 12 درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته از تمامی مشترکین عزیز خاضعانه 
تقاضای مصرف منطقی گاز طبیعی را داریم، که این مصرف 
منطقی یعنی در هر خانه یک بخاری، یک آبگرمکن و یک اجاق 
گاز داشته باشیم. وی، گفت: واحد بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست )HSE( این شرکت با همراهی روابط عمومی و با استفاده 
از ظرفیت رسانه ها، اطالع رسانی های الزم را درباره مسائل ایمنی 
و مصرف بهینه انجام خواهند داد تا پاییز و زمستانی بدون حادثه 
همراه با استفاده بهینه از گاز را سپری کنیم. مدیرعامل شرکت 
گاز استان اصفهان، شناسایی نقاط بحرانی شبکه و تاسیسات و 
اقدام به رفع آنها استفاده از ظرفیت پایگاه های بسیج محالت 
و آموزش آنها برای موارد خاص بحران، برنامه ریزی به منظور 
افزایش میزان آگاهی برای مقابله با حوادث و مقاوم سازی شبکه 
و تاسیسات از حوادث سال گذشته از دیگر موارد تاکید شده 
در جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت گاز استان اصفهان بوده 
است. علوی، در ادامه با توصیه بر مدیریت مصرف گاز از سوی 
مشترکین گاز استان اصفهان، تصریح کرد: مدیریت مصرف یکی 
از مهم ترین موضوعاتی است که مشترکین باید آن را در سبک 
زندگی خود لحاظ کرده تا عالوه بر صرفه اقتصادی برای آنان، از 
بروز مشکالت افت فشار در زمان پیک مصرف به منظور استفاده 
همه مشترکین از گاز طبیعی، جلوگیری شود. وی، در پایان اظهار 
داشت: استفاده از درب و پنجره های دوجداره، رعایت دمای رفاه 
)1۸ تا 21 درجه سانتی گراد(، پوشیدن لباس گرم، نصب پرده های 
ضخیم، بهره گیری از نور و گرمای طبیعی در طول روز و استفاده 
از بخاری های استاندارد با ضریب بازدهی باال از جمله عواملی است 

که می توانند در مصرف بهینه گاز طبیعی مؤثر باشند.

هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در استان 
گلستان و مازندران:

وحدت رمز پیروزی در گام دوم انقالب 
خواهد بود

گرگان - هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی 
هفته  بمناسبت  مازندران  و  گلستان  استان  در  ارتش 
وحدت و میالد پربرکت نبی مکرم اسالم )ص(از حوزه 
علمیه حنفی شهرستان انبار آلوم بندر ترکمن بازدید و 

با علمای آن دیدار و گفتگو کرد.
و  جایگاه  تبیین  :در  داشت  اظهار  پورمیرزا  حسن  روحانی 
شخصیت پیامبر درست عمل نشده و جایگاه واالی ایشان ناشناخته 
مانده است.وی افزود؛وحدت مخالفانی دارد که سعی میکند با القای 
شیعه و سنی در جامعه تفرقه ایجاد کنند که وظیفه علمای اهل 
سنت و شیعه مراقبت از وحدت و پاسخگویی به شبهات است.رییس 
عقیدتی سیاسی تیپ 2۳0با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران به گواه آمار خدمات ارزنده ای با دید باز و بدون نگاه 
به نوع مذهب به همگان ارائه داده تصریح کرد؛ما ملت واحد اسالمی 
با وحدت و همدلی میتوانیم قدم های محکم و قدرتمندی در جهت 

هر چه بهتر اجرا شدن گام دوم انقالب داشته باشیم.

معاوضه زمین جنب مصلی ) مدرسه پیوند( 
برای احداث درمانگاه تخصصی شبانه 

روزی 

جمعه،  امام  فاطمیان  دیدارحجت االسالم   - قزوین 
رئیس شورای اسالمی و شهردار اقبالیه با مدیرکل اداره 
آموزش و پرورش استان قزوین جهت معاوضه زمین جنب 
مصلی ) مدرسه پیوند( برای احداث درمانگاه تخصصی 

شبانه روزی.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر 
اقبالیه: حجت االسالم سید مرتضی فاطمیان ، علی بیگدلی 
رئیس شورای اسالمی،غالمرضا فرجی شهردار اقبالیه به همراه 
دکتر علیرضا مهرعلیان رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان 
شهرستان قزوین با حضور در اداره کل آموزش و پرورش با دکتر 
حسنعلی اصغری دیدار و گفتگو کردند. فرجی در این نشست 
گفت: افزایش سطح بهداشت و سالمت شهروندان اثر مستقیمی 
جامعه  افراد  چنانچه  دارد  جامعه  اقتصادی  های  شاخص  بر 
قادر باشند به راحتی به فعالیت های اجتماعی بپردازند رشد 
اقتصادی،شتاب فزاینده ای را تجربه خواهد کرد. ایشان افزودند: 
شهرداری و شورای اسالمی شهر اقبالیه در نظر دارد با همکاری 
و تعامل اداره کل آموزش و پرورش استان و مرکز بهداشت شهید 
بلندیان در راستای خدمت به شهروندان در شهر اقبالیه اقدام به 
احداث درمانگاه شبانه روزی و در بخش آموزشی زمینی را جهت 
احداث مدرسه به آموزش و پرورش اهدا نماید. بیگدلی رئیس 
شورای شهر نیز اعالم کرد:با توجه به نبود پزشک متخصص در 
اقبالیه شهروندان زحمات و در همین راستا هزینه های زیادی 
را جهت درمان پرداخت می کنند. ایشان فرمودند: با تالش های 
مسئولین شهری و استانی امیدواریم بتوانیم خدمت شایانی در 

بخش بهداشت و درمان داشته باشیم.

شهردار اراک خبر داد:۴۳ میلیارد ریال 
قیر با مشارکت شهرداری اراک خریداری 

شد
برای  نیاز  مورد  قیر  گفت:  اراک  - شهردار  اراک 
بازسازی و اجرای طرح های مدیریت شهری با اعتبار 43 

میلیارد ریال خریداری شد.
شهرداری،  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
اسالمی  شورای  علنی  صحن  نشست  در  شفیعی  مهندس 
کالنشهر اراک افزود: قیر مورد نیاز شهرداری این شهر تاپایان 
سال جاری تامین و مشکلی برای تامین آن وجود ندارد. وی 
از آغاز طرح جهادی آسفالت و لکه گیری خیابان های شهر اراک 
خبرداد و گفت: آسفالت، روکش و لکه گیری خیابان های اصلی 
ادامه  اراک  شهردار  دارد.  قرار  شهرداری  کار  دستور  در  شهر 
داد: اکنون عملیات آسفالت، جدول کشی و لکه گیری اطراف 
تقاطع غیر همسطح شهید صیدی این شهر انجام شده و پس از 
بهره برداری از این طرح، عملیات لکه گیری و آسفالت خیابان های 
منطقه یک آغاز می شود. مهندس شفیعی با یادآوری نامگذاری 
یکم مهرماه به عنوان وز جهانی بدون خودرو گفت: بر اساس ابالغ 
وزارت کشور در تمامی شهرهای کشور یک مسیر برای پیاده 
روی مردم در این روز مسدود و به مردم اجازه پیاده روی بدون 

خودرو در این مسیر داده می شود.

عملیات مقابله با آلودگي نفتي 
بندربوشهربا موفقیت انجام شد

بوشهر - زهرا بهرامی: معاون دریایی اداره کل بنادر 
و دریانوردی بوشهر گفت: عملیات مقابله با آلودگی نفتی 

در کانال دسترسی بندر بوشهر با موفقیت انجام شد.
بنادر و دریانوردی،  پایگاه اطالع رسانی سازمان  به گزارش 
محمد قاسمی درباره عملیات مقابله با آلودگی نفتی در بندر 
ایجاد  بر  مبنی  گزارشی  دریافت  پی  در  کرد:  تصریح  بوشهر، 
آلودگی نفتی توسط شناور دلنیا 2، حد فاصل اسکله صدرا تا 
اسکله سوخت بندر بوشهر، بالفاصله هماهنگی های الزم برای 
اعزام تیم مقابله با آلودگی صورت گرفت. وی افزود: در عملیات 
مقابله با آلودگی نفتی به دلیل جزر بودن آب دریا؛ لکه های نفتی 
در حال حرکت به سمت دهانه خروجی کانال بودند که تیم مقابله 
با آلودگی و همکاری شناور احسان؛ موفق به پاکسازی لکه ها شد. 
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر افزود: با توجه 
به خسارت جبران ناپذیری که آلودگی نفتی می تواند به محیط 
زیست دریایی وارد کند، لزوم سرعت عمل در عملیات مقابله با 
آلودگی نفتی اهمیت بسزایی دارد که خوشبختانه با سرعت عمل 

تیم اعزامی؛ لکه های نفتی به طور كامل پاكسازي شد

فرمانده قرارگاه منطقه ایی شمالشرق نزاجا:

امنیت و اقتدار ملی کشور به برکت وجود 
نیروهای مسلح است

گرگان - امیر سرتیپ رضا آذریان فرمانده قرارگاه منطقه 
ایی شمالشرق نزاجا ،بمنظور ارزیابی از سطح آمادگی ،تجهیزاتی 
و محیط زیستی یگا نهای تیپ 2۳0شهید متاجی مستقر در 
سربازخانه گرگان بازدید نمود.سرتیپ آذریان در جمع کارکنان 
پایور و وظیفه این تیپ در میدان صبحگاه،ضمن تبریک هفته 
وحدت،اتحاد وانسجام بین اقوام تسنن و تشیعه را عامل دوام 
با رهبری داهیانه  نبود جز  امر میسر  این  انقالب دانست که 
فرماندهی کل قوا. فرمانده قرارگاه منطقه ای شمالشرق نزاجا با 
تاکید بر اینکه امنیت و اقتدار ملی کشور به برکت نیروهای مسلح 
است ،تصریح کرد:قدرت دفاع و بازدارندگی ما باعث شده که به 
دشمن ثابت کنیم در جنگ سخت از قبل  شکست خورده بوده 
،ولی نباید از روشهای دیگر دشمن مثل فضای سایبر،مجازی 
و مباحث اجتماعی غافل شد .که با تیزهوشی حافظان امنیت 

کشور نقشه ایشان برآب خواهد شد .

اخبار ایراناخبار ایران در بازدید دو نماینده مجلس شورای اسالمی از ذوب آهن اصفهان عنوان شد :

هدف مجلس ، انتفاع تولید کننده و مصرف کننده فوالد و ساماندهی بازار است
عضو  طاهری  مصطفی  مرادیان:  یحیی   – اصفهان 
عضو  رضاخواه  مجتبی  و  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی یک شنبه 
18 آبان ماه با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن بازدید 
از خط تولید ، با مسئولین این شرکت در خصوص مسائل 

زنجیره فوالد کشور ، بحث و گفتگو کردند .
طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در حاشیه این بازدید 
عرضه  ساماندهی  خصوص  در  طرحی   : ما گفت  خبرنگار  به 
محصوالت زنجیره فوالد کشور در مجلس مطرح است که جلسات 
متعددی برای آن در کمیسیون صنایع و معادن و با حضور دست 
اندرکاران صنعت فوالد کشور برگزار شده است . در این راستا 
تالش می کنیم از طریق بازدید از صنایع فوالدی همچون ذوب 
آهن و فوالد مبارکه ، نظرات کارشناسان این صنعت را جویا شویم 
و از نزدیک مسائل فوالدسازان را بررسی کنیم . وی افزود : این 
طرح مجلس برای قیمت گذاری و نحوه عرضه در زنجیره فوالد 
به منظور ساماندهی بازار این محصوالت است . یکی از بخش 
های مهم این طرح ، امکان رصد کردن ورود و خروج مواد اولیه 
و محصوالت فوالدی در بازار است . این عضو کمیسیون صنایع و 
معادن اظهار داشت : تالش مجلس این است که صنایع فوالدی 
از طریق عرضه در بورس کاال ، ابتدا نیاز داخل را تامین نمایند 
و مازاد آن صادرات شود . این امر هم  موجب تامین بازار داخل 
درنهایت  و  گردد  می  اولیه  مواد  فروشی  خام  مانع  هم  و  شده 
ایجاد ارزش افزوده را در پی دارد . طاهری افزود : متاسفانه بر 
خالف شرکت هایی مانند ذوب آهن که عرضه مناسبی در بورس 

کاال دارند ، برخی واحدها در زنجیره فوالد که ملزم به عرضه 
در بورس کاال هستند ، تنها ۳0 درصد تعهد خود را اجرا کرده 
اند و این امر باید اصالح شود . مجتبی رضاخواه نماینده تهران 
در مجلس شورای اسالمی نیز در حاشیه این بازدید گفت : ذوب 
آهن اصفهان پیشکسوت صنعت فوالد است و نظرات مسئولین آن 

در این حوزه اهمیت ویژه ای دارد و لذا در بررسی شرایط زنجیره 
فوالد از نظرات این کارشناسان بهره گرفتیم . وی افزود : هدف 
مجلس از تهیه طرحی برای رفع مشکالت زنجیره فوالد ، انتفاع 
تولید کننده و مصرف کننده و کاهش نقش سوداگران است . در 
واقع باید ، ضمن حفظ سودآوری مناسب برای تولید کنندگان ، 

محصوالت فوالدی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد 
. این نماینده مجلس اظهار داشت : به دلیل تغییرات نرخ ارز ، 
متاسفانه شاهد سوداگری در بازار فوالد هستیم که موجب شده 
نفعی به تولید کننده نرسد و مصرف کننده تحت فشار قرار گیرد . 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی بر ضرورت 
حضور کل زنجیره فوالد در بورس کاال تاکید کرد و افزود : برای 
حل مشکالت این زنجیره ، باید تمام جزئیات مدنظر قرار گیرد و 
شرایط کلیه بخش های این زنجیره بررسی شود . منصور یزدی 
زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در این دیدار اظهار داشت 
: ذوب آهن اصفهان تنها شرکت بزرگ فوالدی کشور است که 
از شیوه کوره بلند استفاده می کند ، شیوه ای که بیش از 90 
درصد فوالد دنیا را شامل می شود ، به همین دلیل صدای این 
شرکت شنیده نشده و مشکالت آن دیده نمی شود . وی افزود 
: بورس کاال به خوبی می تواند ایجاد شفافیت کند اما  قیمت 
گذاری دستوری ، نه تنها به نفع مصرف کننده نیست ، بلکه ایجاد 
رانت می کند . مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اجرای 
کامل تعهدات این شرکت جهت عرضه محصوالت در بورس کاال 
و تامین نیاز داخل ، اظهار داشت : صادرات برای صنایع فوالدی 
به ویژه ذوب آهن اصفهان ، که ارز مورد نیاز خود را از این طریق 
تامین می کند ،  بسیار حیاتی است ، ضمن اینکه تولید فوالد 
کشور مازاد بر نیاز داخل است و تامین ارز در شرایط تحریم های 
ظالمانه ، برای کشور ضرورت بسیار دارد . یزدی زاده اظهار داشت 
: صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال ، ارز آوری خوبی برای 

کشور به دنبال دارد و این امر مستلزم تامین مواد اولیه است .

اهواز - رحمان محمدی: مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از 
تولیدی شدن مخزن بنگستان میدان نرگسی برای نخستین بار ،با حفاری چاه 

شماره 13 میدان نرگسی در قالب طرح 28 مخزن، خبر داد.
مهندس احمد محمدی اظهار داشت: میدان نفتی نرگسی در 70 كیلومتری شمال 
الیه جنوب شرقی فروافتادگی دزفول و در مجاورت  بندر بوشهر و در منتهی  شرقی 
میادین رودك، سوالبدر و گلخاری قرار دارد و طول و عرض تقریبی میدان به ترتیب 2۸ 
و ۴ كیلومتر می باشد. وی افزود:  مخزن آسماری-جهرم میدان نرگسی در سال 1۳۵۳ 
با حفر چاه شماره 1توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران كشف شد و از سال 
1۳76 مورد بهره برداری قرار گرفت. تاکنون تولید نفت تنها از مخزن آسماری-جهرم 
میدان نرگسی صورت می گرفته و مخازن بنگستان و خامی این میدان، به عنوان مخازن 
غیر تولیدی شناخته می شدند. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ضمن 

قدردانی از همه همکارانی که در این دستاورد مشارکت داشته اند، خاطرنشان ساخت: 
به منظور بررسی دقیق امکان تولید از مخزن بنگستان میدان نرگسی، موقعیت شرق 
01۵ شمال در سال 96 ارائه و اخیرا به عنوان چاه نرگسی-1۳ در قالب طرح توسعه 
2۸ مخزن حفاری گردید كه پس از تكمیل در سازند سروك و انجام اقدامات الزم در 
حضور دكل، تولیدی شدن مخزن بنگستان با دبی تقریبی ۳000 بشكه در روز و فشار 
سرچاهی 1600 پام از طریق این چاه فراهم گردید. شایان ذكر است برنامه ریزی های 
الزم جهت اخذ آزمایشات تكمیلی، تعیین میزان نفت درجا، ذخیره قابل استحصال و 
فازهای توسعه ای مخزن بنگستان نرگسی توسط همکاران اداره ارزیابی مخازن مدیریت 

فنی در دست اقدام است.

قم - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم از تصویب تسهیالت جدید 

برای مشاغل فرهنگی و هنری و رسانه ای استان قم خبر داد.
ارشاد اسالمی استان قم، سیدموسی  اداره کل فرهنگ و  به گزارش روابط عمومی 
حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم با اعالم این خبر اظهار داشت: 
سامانه تحفه در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه منعقد شده بین وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و سازمان برنامه و بودجه )موضوع تبصره 1۸ قانون بودجه( به منظور اجرایی شدن 
برنامه تولید اشتغال فرهنگ و هنر و رسانه و صندوق کارآفرینی امید و اعطای تسهیالت 
حمایتی به طرح های اشتغال زایی از منابع بانک های عامل منتخب طراحی و پیاده سازی 

شده است. 
حسینی کاشانی گفت: اعتبار حمایتی از کسب و کارهای فرهنگی، هنری، رسانه ای 
و قرآنی در استان قم ۵9 میلیارد ریال با کارمزد ۴ درصد برای همه بخش ها می باشد و 

کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای فرهنگی،هنری و رسانه ای شامل؛ کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی بخش های خصوصی و تعاونی می توانند تقاضای دریافت تسهیالت بانکی را 
برای ایجاد و یا تثبیت فرصت های شغلی در قالب ۳ رسته رسانه ای، تولید محتوای دیجیتال 
https://tohfeh.farhang.gov.ir نشانی   به  تحفه  سامانه  در  هنری  و  فرهنگی   و 

ثبت کنند. 
فضای  کارهای  و  کسب  دیجیتال،  ناشران  قرآنی،  مؤسسات  ناشران،  داد:  ادامه  وی 
مجازی، تماشاخانه ها، گروه های تئاتر، آموزشگاه های آزاد هنری، استودیوهای صدابرداری، 
شرکت های تهیه و تولید آثار صوتی، گالری های هنری، خانه های مد و لباس، موسسات 
تک منظوره فرهنگی و هنری، رسانه ها )روزنامه ها، فصلنامه ها، دوفصلنامه ها، سالنامه ها(، 

کانون های آگهی و تبلیغات شامل این تسهیالت خواهند بود.

– کیوان حسین پور: در هفتمین دوره  بندرعباس 
همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران، 
فوالد  توسط  گرافیتی  الکترود  مصرف  کاهش  پروژه 
هرمزگان به عنوان پروژه برتر در زمینه بهره وری در سال 
98 انتخاب شد و از سوی خداداد غریب پور معاون وزیر 
صمت و رییس هیات عامل ایمیدرو، با اهداء لوح از فرزاد 

ارزانی مدیرعامل فوالد هرمزگان تقدیر به عمل آمد.
هفتمین همایش بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران 
در تاریخ 1۸ آبان 1۳99 به منظور تقدیر از شرکتهای بهره ور 
بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین معرفی پروژه های 
بهبود بهره وری برتر و با شعار بهره وری بنیان رقابت پذیری 

کنفرانس  ویدئو  و  حضوری  صورت   به  مقاومتی  اقتصاد  در 
برگزار شد . خداداد غریب پور در این مراسم گفت: به منظور 
افزایش سطح رقابت پذیری بین بنگاه ها، باید سطح بهره وری 
در مجموعه های معدن و صنایع معدنی ارتقاء یابد. وی با بیان 
اینکه تحقیقات ما باید مبتنی بر نیازهای بهره وری سازمان ها و 
شرکت های زیرمجموعه باشد، گفت: در این دوره شرکت های 
برگزیده، شرکت هایی بودند که در یک فرآیند زمانی ۳ تا ۴ 
ساله، موفق به دریافت تندیس شدند. این جریان، جریانی است 
که انتهای روشنی دارد چراکه فرآیندگونه و مبتنی بر آموزش 
است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: فرآیند 
ارزیابی های ایمیدرو، مبتنی بر بازخورد و اصالح است. وی با 

بیان اینکه تعداد شرکت کنندگان در جایزه بهره وری ساالنه 
رشد داشته است، عنوان کرد: طبق آمار میزان رضایت شرکت 
ها از نحوه ارزیابی ها در این دوره، ۸6٫6 درصد بوده است و 
به دنبال این هستیم که این میزان رضایت با رفع مشکالت 
به 100 درصد برسد.به گفته دکتر غالمرضا مالطاهری  دبیر 
جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی در فرآیند امسال که 
در آن شرکتهای برتر از بین 60 شرکت ثبت نام شده انتخاب 
و همچنین پروژه های برتر از بین 79 پروژه ارسال شده به 
دبیرخانه انتخاب شده اند که بیش از 120 ارزیاب با دبیرخانه 
جهت ارزیابی و انتخاب شرکت ها و پروژه های برتر همکاری 
داشته اند. در این همایش از 2۵ شرکت بهره ور و 9 پروژه بهبود 

بهره وری، با حضور خداداد غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو 
تقدیر بعمل آمد.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: هم زمان با هفته پدافند غیرعامل سردار 
مطیعی، معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور، با هدف ارزیابی و میزان 
آمادگی در برابر وقوع حوادث غیر مترقبه و تهدیدات سایبری، از شرکت گاز 

استان آذربایجان شرقی بازدید کرد.
به گزارش نماینده ما در آذربایجان شرقی، جانشین و مشاور مدیرعامل شرکت گاز استان 
با اعالم این خبر اظهار داشت: در این بازدید، گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای 
افزایش ضریب ایمنی ایستگاه های ورودی و خروجی گاز در آذربایجان شرقی برای مقابله با 
وقوع حوادث غیرمترقبه و برنامه های حفاظتی بکار گرفته شده در برابر تهدیدات سایبری 
ارائه شد. وی همچنین افزود: در طول این برنامه، معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور 
از مرکز دیسپچینگ و سامانه های مانیتورینگ، تجهیزات فن آوری اطالعات و ارتباطات 
شرکت گاز بازدید به عمل آورده و مدیران و کارشناسان ذیربط توضیحاتی از نحوه پایش 

وضعیت جریان گاز و نیز عملکرد تجهیزات مورد استفاده به منظور آمادگی درقبال وقوع 
حوادث غیرمترقبه و جلوگیری از حمالت سایبری را ارائه دادند. در پایان این بازدید، معاون 
انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور و هیات همراه از اقدامات انجام شده توسط شرکت گاز 
استان را در قالب دستورالعمل ها و برنامه های پدافند غیرعامل، تقدیر نموده و این اقدامات را  
مثبت ارزیابی کرد. جانشین و مشاور مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی همچنین 
با حضور در مرکز ارتباط مردم و دولت )سامد( استانداری، از طریق ارتباط تلفنی تحت سامانه 
الکترونیکی، به صورت مستقیم پاسخگوی درخواست های مردمی و مسائل و مشکالت 
متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی و سواالت سایر شهروندان در خصوص گازرسانی شد. 
سّیدامیر رضوی در مّدت دو ساعت تعداد 21 فقره تماس تلفنی در زمینه های مختلف علی 
الخصوص موارد مربوط به گازرسانی را پاسخ داد. براساس این گزارش، مطابق برنامه ساالنه 
ابالغی استانداری آذربایجان شرقی، از ابتدای سال جاری این دّومین برنامه حضور مدیران 

شرکت گاز در مرکز سامد بوده و تا پایان سال در یک نوبت دیگر نیز، پاسخگویی مستقیم به 
سواالت و درخواست های مردمی و ذی نفعان شرکت گاز استان از طریق سامانه الکترونیکی 

ارتباط مردم و دولت انجام خواهد گردید.

پروژه کاهش مصرف الکترود گرافیتی

فوالد هرمزگان پروژه برتر بهره وری شد

جانشین و مشاور مدیرعامل این شرکت خبر داد؛

بازدید معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل از شرکت گاز آذربایجان شرقی

مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب خبر داد؛
تولد یك مخزن نفتی جدید در میدان نرگسی

تصویب تسهیالت جدید برای مشاغل فرهنگی و هنری و رسانه ای استان قم 

و  استان  گاز  شرکت  های  عمومی  روابط  فالح:  ماهان   - شرقی  آذربایجان 
سایرسازمان های خدماتی و امدادی ذیربط بر لزوم ارتقای سطح آگاهی عمومی 

درزمینه بهره مندی بدون عواقب خطر آفرین برای مصرف کنندکان گاز طبیعی 
تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، روابط عمومی های شرکت گاز استان و سایر 
سازمان های خدماتی و امدادی ذیربط ضمن اتفاق نظر در ادای مسؤولیت اجتماعی خود 
در قبال افراد جامعه، به  منظور کاهش آمار حوادث و میزان تلفات و صدمات ناشی از عدم 
استفاده استاندارد و ایمن از گاز طبیعی، برلزوم ارتقای سطح آگاهی عمومی در زمینه بهره 
مندی بدون عواقب خطر آفرین برای مصرف کنندکان گاز طبیعی با توسل به مکانیزم ها و 
فرآیندهای مشترک و بهره گیری از حداکثر ظرفیت های موجود اطالع رسانی، تأکید کردند.
در جلسه هم اندیشی و هم افزایی سازمان های ذیربط با محوریت فرهنگ سازی مصرف 
ایمن از گاز طبیعی و با هدف کاهش آمار حوادث ناشی از عدم توجه مصرف کنندگان به 

استانداردهای فنی و ایمنی که به میزبانی شرکت گاز استان و با حضور مدیران و رؤسای 
روابط عمومی شهرداری، آتش نشانی و خدمات ایمنی و اورژانس تبریز و رؤسای بهره برداری 
و کارشناسان ایمنی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار شد، ضمن بررسی آمار مشابه 
سنوات قبل، بیشترین علل منجر به وقوع حوادث مشابه و راهکارهای پیشگیری از آن و نیز 

اقدامات هماهنگ و مشترک در مواقع بروز حادثه، به نکته نظرات مشترک رسیدند.
غالمرضا قنبری، رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با مثبت 
ارزیابی کردن نتایج جلسه برگزار شده، ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و اقدامات مشترک 
فی مابین و استفاده از ظرفیت های اطالع رسانی سازمان های همیار همچون صدا و سیمای 
مرکز استان، شهرداری و رسانه ها، توسعه فرهنگ ایمنی و در کنار آن مصرف بهینه گاز 

طبیعی بصورت اثربخش تحقق خواهد یافت.

با مدیریت شرکت گاز آذربایجان شرقی شکل گرفت؛

اهتمام فرهنگی برای کاهش حوادث ناشی از مصرف غیرایمن گاز طبیعی

۱۴


