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اختتامیه نمایشگاه عفاف و حجاب در 
باقرشهر  

نمایشگاه عفاف و حجاب با نام »دختران انقالب« که از  ۲۱ تیرماه 
روز جهانی عفاف و حجاب در فرهنگسرای آفتاب بر پا شده بود با 
تجلیل از برترین ها به کار خود پایان داد   در این نمایشگاه ۱۱۲ 
اثر نقاشــی و طراحی در دو سطح نونهاالن- نوجوانان و جوانان 
شرکت نمودند که بررســی و قضاوت داوران، از پدید آورندگان 
آثار برتر با حضور سرهنگ نادری رئیس سازمان بسیج هنرمندان 
استان تهران، سرهنگ حیدری جانشین سپاه حضرت روح اهلل ره، 
امیر محبی معاون فرهنگی اجتماعی شهردار باقرشهر و صمدی 

مدیر فرهنگی و فرهنگسرا تجلیل به عمل آمد.

3 مدال رنگارنگ، سوغات ارزشمند 
پوالدمرد مسجدسلیمانی از رقابت های 

آسیایی 
مسابقات وزنه برداری نوجوانان و جوانان آسیا امروز 5شنبه 30 
تیر ۱40۱ در دســته 8۱ کیلوگرم به پایان رسید و ملی پوش 
شایسته کشورمان یک مدال نقره در حرکت ۲ ضرب و ۲ مدال 
برنز در حرکت یک ضرب و مجموع را از آن خود کرد .   در این 
دسته ، ایلیا صالحی پور فرزند برومند مسجدسلیمان در حرکت 
۲ ضــرب وزنه ۱7۱ کیلوگرمی را باال بــرد  و نقره گرفت و در 
حرکــت یک ضرب وزنه ۱34 و در حرکــت دو ضرب ۱7۱ را 
طی 6 حرکت صحیح به پایان رســاند و با ایستادن بر سکوی 
سومی مسابقات، مدال برنز را بر گردن آویخت . شایان ذکر است 
رقابت های امسال وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا 
با حضور ۲6۱ وزنه بردار دختر و پســر از ۲۱ کشور برگزار می 
شود. در این بین ۱5۱ وزنه بردار از ۲0 کشور در بخش پسران و 
۱۱0 وزنه بردار هم از ۱4 کشور در بخش دختران حضور دارند 
و با یکدیگر به رقابت می پردازند. ایلیا صالحی پور فرزند افشین 
صالحی پور کارمند شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
و مربی سابق تیم وزنه برداری نفت مسجدسلیمان است  که با 
استفاده از دانش ارزنده پدرش و همچنین تجارب ارزنده آقایان 
میالد رامهرمزی و یاسین نامداری مربیان تیم وزنه برداری نفت 
توانسته است در این عرصه خوش درخشیده و مدارج ترقی را 

به سرعت طی نماید

تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی 
بین شرکت آب و فاضالب استان قزوین و 

پارک علم و فناوری قزوین امضاء شد 
قزوین- به منظور تقویت و توسعه همکاری های علمی و پژوهشی، 
تفاهم نامه مشترکی بین داراب بیرنوندی، مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان قزوین و جعفر احمدی، رییس پارک علم و 
فناوری قزوین، امضا شد.داراب بیرنوندی مدیر عامل شرکت آب 
و فاضالب استان قزوین در جلسه ای که به همین منظور برگزار 
شــد گفت: این شرکت در راستای اجرای منویات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی(  و وظایف تعریف شده آماده اجرای پروژه 
های پژوهشی در زمینه های آب، فاضالب، امور مشترکین، برنامه 
ریزی و … برای رفع مشکالت خدمت به مردم و کمک به توسعه 
اســتان اســت.داراب بیرنوندی افزود: رفع چالش های اداری و 
حمایت از جوانان پژوهشگر استان که در قالب شرکت های دانش 
بنیان فعالیت می کنند از برنامه هایی است که به طور جدی 
دنبال می شــود و در همین زمینه اعالم نیازهای پژوهشی در 
اختیار پژوهشگران عرصه صنعت آب و فاضالب قرار گرفته است.                                                                                                          
وی همچنین اشاره کرد که بر اساس تجربه های گذشته، پیشبرد 
امور بر اساس تحقیقات می تواند کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت 
و بهره وری، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و باالخره رضایت 
مردم را در پی داشته باشد.در ادامه رییس پارک علم و فناوری 
قزوین نیز در سخنانی تصریح کرد: از طریق ستاد اقتصاد دانش 
بنیان که به ریاست استاندار فعالیت می کند در حال دسته بندی 
و الویت بندی نیازهای پژوهشی استان هستیم و در این زمینه 
توجه به چالش های صنعت آب و فاضالب جایگاه ویژه ای دارد.                                                                                             
جعفر احمــدی، معرفــی و فراهم نمودن زمینــه همکاری 
مشــترک با شــرکت های دانش بنیان فعال در زمینه آب و 
فاضالب، تشــکیل اتاق فکر مشترک، انجام اولویت های پروژه 
های پژوهشــی و نظارت بر پروژه هــای تحقیقاتی را از جمله 
موضوع هایــی خواند که می تواند پایه همکاری ها قرار گیرد.                                                                                                 
وی همچنیــن توجه مقام معظم رهبــری )مدظله العالی( به 
مقوله تولید دانش بومی و نامگذاری امسال در همین زمینه را 
هوشمندانه برشمرد و خاطر نشان کرد: کشورهای توسعه یافته 
از این طریق به خلق دانش و ثروت می پردازند و ما می توانیم با 
حمایت از شرکت های دانش بنیان در مسیر توسعه و درخشش 

بیش از پیش در دنیا گام برداریم

 آغاز دوره های آموزشی کارکنان شهرداری 
کهریزک 

دوره های آموزشی ارتقای دانش و تخصص کارکنان شهرداری 
کهریزک از سوی واحد طرح و برنامه آغاز شد. علی کلهر؛ شهردار 
کهریزک با اعالم این خبر گفت: این دوره های آموزشی با  هدف 
توانمندسازی کارکنان و در راستای بهبود کیفیت  خدمات رسانی 
به ارباب رجوعان شهرداری برگزار می شود. وی در تکمیل این 
خبر افزود: درحال حاضر کالس های آموزشی با موضوع کمک 
های اولیه با حضور اساتید هالل احمر برای کارکنان واحدهای 
مختلف شهرداری در دستور کار واحد طرح و برنامه شهرداری 
کهریزک قرار گرفته است که شرکت در این دوره های آموزشی 
و دریافت نمرات مناسب در پایان دوره ، به عنوان امتیاز مثبت در 

رزومه کاری کارکنان ثبت می گردد

تشکیل جلسه ستاد خدمات سفرهای 
تابستانی شهر کهریزک 

جلسه ستاد خدمات سفرهای تابستانی به همت معاونت خدمات 
شهری شهرداری کهریزک  برگزار شد. علی کلهر با اشاره به این 
خبر گفت: شــهر کهریزک به دلیل واقع شدن در محور اتوبان 
تهران قم یکی از مهمترین دروازه های استان تهران محسوب 
می شود و ســاالنه به ویژه در ایام نوروز و تابستان حجم قابل 
توجهی از سفرهای استانی از حاشیه این شهر صورت می گیرد 
به همین منظور شهرداری کهریزک با حضور در جلسه ستاد 
خدمات سفر که با محوریت جمعیت  هالل احمر شهرستان 
ری برگزار شده است، تمهیدات الزم را برای خدمات رسانی به 
مسافران  در دســتور کار خود قرار می دهد.وی افزود: یکی از 
تدابیر مدیریت شهرداری کهریزک در ایام تابستان  استفاده از 
قابلیت ها و ظرفیت های موجود در شهر کهریزک برای خدمات 
رسانی شایسته و مطلوب به مسافران و گردشگران  محسوب می 
شود.وی به کارگیری تمهیدات الزم در راستای ارتقای سالمت 
مســافران و کاهش میزان مخاطرات رانندگان در طول سفر را 

یکی از مصوبات این جلسه عنوان کرد

اخبار گزارش

قزویــن- حمید منصوری معــاون حفاظت و بهــره برداری 
شــرکت آب منطقه ای اســتان قزوین گفت: با رفع 68 فقره 
تصرف در بســتر و حریم رودخانه های استان قزوین در سال 
جاری بیش از 9 هکتار از محدوده رودخانه ها آزادسازی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان قزوین؛ 
حمید منصوری معاون حفاظت و بهره برداری این شرکت در 
خصوص اقدامات انجام شده در خصوص رفع تصرف از بستر و 
حریم رودخانه های استان اظهارداشت: در استان قزوین 33 
هزار کیلومتر رودخانه و مسیل داریم که از نظر قانونی مشابه 
هم هســتند و باید عملیات رفع تصرف و آزادســازی بستر و 

حریم به صورت مستمر برای آنها اجرا گردد.
وی اضافــه کرد: تصرف حریم و بســتر رودخانه ها می تواند 
آســیب های جبــران ناپذیری به محیط زیســت وارد کرده 
و هزینه های ســنگین مالی و جانی را نیــز به بهره برداران 
تحمیل کند لذا باید با نظارت و رصد فعالیتها مراقب باشــیم 

تا بســتر و حریم رودخانه ها مورد تجاوز و آسیب قرار نگیرد.
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای استان 
قزوین یادآورشــد: تجاوز به حریم رودخانــه ها می تواند به 
اراضی و محدوده پایین دســت رودخانه ها نیز آســیب وارد 
کرده و نفوذ آب به ســفره های آب زیرزمینی را دچار چالش 

کند.
منصوری در ادامه گفت: به طور میانگین ساالنه 30 هکتار از 
بســتر و حریم رودخانه ها در استان رفع تصرف می شود که 

این کار حدود ۲0 میلیارد ریال هزینه دارد.
این مســئول تصریح کرد: امسال در محدوده رودخانه زیاران 
در شهرســتان آبیک 6۲ مورد رفع تصرف به مســاحت 5.5 
هکتــار، در منطقه رزجرد که اخیراً آغاز شــده حدود 5 هزار 
متر، در محدوده شهرســتان قزوین ۲.5 هکتار و در محدوده 
شهرستان بویین زهرا یک هکتار از بستر و حریم رودخانه ها 

رفع تصرف صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در شهرســتان قزویــن در رودخانه باراجین و 
نجف آباد حدود ۱60 مورد تصرف شناسایی شده که در یک 

ماه آینده نسبت به قلع و قمع آن اقدام خواهد شد.
منصوری اظهارداشــت: در سال گذشته ۲6 هکتار از مساحت 
رودخانه ها رفع تصرف شد که بیشترین اقدامات در محدوده 

مناطق الموت و بویین زهرا بوده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای استان 
قزوین اضافه کرد: بیشــتر متخلفان افراد غیر بومی و کسانی 
هستند که اراضی باغی و کشاورزی را در بنگاههای معامالت 
ملکی بدون اســتعالم از دســتگاههای ذیربط خریداری می 
کنند و با محدوده حریم رودخانه ها آشنا نیستند. وی گفت: 
از همه کسانی که قصد خرید اراضی کشاورزی و باغی را دارند 
درخواســت می کنیم محدوده حریم اراضی را از شرکت آب 
منطقه ای اســتعالم کنند زیرا رودخانه ها از انفال محسوب 

شده و صیانت از آنها وظیفه دستگاههای متولی است.

وی اظهارداشــت: اگــر زمینــی در نزدیکــی و حتی اطراف 
رودخانه باشــد می تواند برای صاحبان آن در زمان ســیالب 
بســیار خطرناک باشــد و جان و مالشــان را تهدید کند، لذا 
انتظار داریم مــردم موضوع رعایت حریم بســتر و محدوده 
رودخانــه ها را جــدی بگیرند و از تجاوز بــه حریم آن جدا 

خودداری کنند.
این مســئول اضافه کرد: برای آزادســازی ابتدا شناســایی 
محدوده و تعیین حد و حدود منطقه انجام می شود و پس از 
تطبیق آن با نقشــه ها، در صورت لزوم به شوراها و دهیاریها 
اطالع رسانی می شود و سپس مراحل دریافت دستور قضایی 

و ورود نیروی انتطامی برای قلع و قمع انجام می پذیرد.
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای استان 
قزوین در پایان اظهارداشت: بیشترین تخلف و تجاوز به حریم 
رودخانه های استان شــامل دیوارکشی، فنس کشی، کاشت 

درخت، ویالسازی و ساخت اتاقک های کارگری می باشد.
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رفع تصرف حدود 9 هکتار از حریم رودخانه ها در استان قزوین در سال جاری

یزد-معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: 
به مناسبت اعیاد پر خیر و برکت دهه امامت و والیت ۲3 
 محکوم مالی از زتدان آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.
مجیــد فرهمند زاده افــزود: از این تعــداد زندانی آزاد 
شــده 7 نفر محکوم مالی جرائم غیــر عمد بودند که با 
پیگیری های اعضای کمیته صلح و ســازش ستاد دیه 
استان مبلغ یکصد و یک میلیارد ریال از شاکیان رضایت 
 اخذ و مبلغ ۱6 میلیارد توســط خیرین پرداخت شــد.
رئیس حفاظت اطالعات دادگســتری کل استان اظهار 
داشت: همچنین در این ایام با کمک مالی خیرین به مبلغ 8 
میلیارد و ۲50 میلیون ریال زمینه آزادی 8 محکوم جرائم 
 عمد که صرفا به خاطر رد مال در زندان بودند فراهم شد.
فرهمنــد زاده تصریــح کــرد: 8 محکــوم نیــز بــا 
اعطــای مرخصــی پایــان حبــس از زنــدان هــای 
 اســتان آزاد و بــه آغوش گــرم خانواده بازگشــتند.
وی با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر کاهش 
جمعیت کیفری زندان ها و پیگیری جدی این موضوع 
در مجموعه دستگاه قضا استان گفت: در مناسبت های 
مختلف و با مشارکت خیرین و با اهتمام جدی کمیته های 
 صلح و سازش شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه هستیم.
معاون قضایــی رئیس کل دادگســتری اســتان ابراز 
امیــدواری کرد: با توجه بــه در پیش بودن ماه محرم و 
اجرای طرح هر هیئت آزادی یک زندانی شــاهد آزادی 
تعــداد قابل توجهی از زندانیان جرائم مالی غیر عمد در 

استان در این ایام باشیم.

آزادی 23 زندانی به مناسبت اعیاد 
دهه امامت و والیت در استان یزد 

شاهرود -خبرنگارسیاست روز - علیرضا رحیمیان: مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان سمنان با اشاره به اینکه 
استعدادیابی اساس کار جشنواره موسیقی »خنیا« است، 
گفت: اســتادان موســیقی فردای ایران همین کودکانی 
هســتند که در کار خود ممارســت دارند. فرشید فالح 
الله زاری شــامگاه جمعه در آیین اختتامیه نخســتین 
جشنواره موسیقی »خنیا« که در شاهرود برگزار شد، افزود: 
مدیریت اداره کل اســتان با توجه به توانمندی و ظرفیت 
هنری و فرهنگی در این شهرستان تالش دارد که امکانات 
و بضاعت خود را در اختیار هنرمندان شاهرودی در راستای 
رشد و تعالی آنان قرار دهد وی با بیان اینکه شاهرود در دو 
ماه گذشته میزبان چهار جشنواره استانی و یک جشنواره 
کشوری در بخشهای شعر، گویندگی، نمایشنامه نویسی و 
عکاسی بود، ابراز داشت: برگزاری این جشنواره ها نشان از 
آن دارد که شاهرود از ظرفیت های باالی هنری و فرهنگی 
برخوردار اســت. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
ســمنان ادامه داد: ظرفیت خوب فرهنگی این شهرستان 
موجب شد سه کنســرت بزرگ موســیقی چهره های 
شاخصی مانند ساالر عقیلی، علی باقری و علی زند وکیلی 
در ۲ماه گذشته در شاهرود برگزار شود.فالح ابراز  امیدواری 
کرد: از شاهرود استادان فاخری در رشته موسیقی در آینده 
تقدیم کشور شود. نخستین جشنواره موسیقی »خنیا«  از 
۲9 تا 3۱تیر ماه به مدت سه روز با حضور اساتید موسیقی و 
هنرمندان  در سه بخش کالسیک ایرانی، کالسیک غربی و 
پاپ، در سالن بهمن فرهنگسرای مهر اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی شاهرود برگزار شد

اولین جشنواره موسیقی )خنیا( 
در شاهرود برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شــرکت نفــت و گاز اروندان، صبح 
امروز)چهارشنبه ۲9 تیر ماه ۱40۱(، اولین نشست هم اندیشی 
با تولید کنندگان صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان 
خوزســتان با هدف ارائــه چالش ها و نیاز هــای پیش روی 
 شرکت اروندان و دستاوردهای شرکتهای تولیدی برگزار شد.
دکتر عیســی نویری رییس پژوهش و توســعه شرکت نفت 
و گاز ارونــدان با خیر مقدم به ۲4 شــرکت حاضر، هدف از 
نشست را آشنایی طرفین با چالش ها و توانمندی های یکدیگر 
دانســت و افزود: نگاه ویژه شرکت نفت و گاز اروندان استفاده 
حداکثری از ظرفیت های داخلی استان خوزستان است و در 
این راســتا این شرکت زمینه سازی های بسیاری انجام داده، 
لکن امیدواریم شــرکت های تامین کننده، سازنده و مشاور 
استان با آشنایی بیشتر از پروژه ها و چالش های شرکت نفت 
و گاز اروندان به عنوان دومین تولید کننده بزرگ نفت کشور، 

 به شکل فعاالنه تری در فرآینده های تامین نیاز ما ورود کنند.
وی ادامــه داد: هنــوز در اســتان توانمندی هــای بالفعل 
نشــده متعــددی وجود دارد کــه در کنار همــه این تالش 
ها جهت اســتفاده از این ظرفیت هــا، دو راهکار مهم دیگر 
میتوانــد نخســت روزآمد شــدن توانمندی های شــرکت 
های اســتان مطابــق با چالش هــا و نیازهای اکنــون ما و 
صنعت نفت جنوب و دیگری تشــکیل خوشــه و هلدینگ 
 یکپارچه در آینده جهت شــرکت در مناقصات بزرگ باشــد.

در ادامه این جلسه مهندس روزبه کریمی، رییس سفارشات و 
کنترل موجودی تدارکات و امور کاال و سرپرست ساخت داخل 
شرکت نفت و گاز اروندان، با اشاره به اهمیت توجه به سامانه 
ســتاد اظهار داشت: نیاز است همه شرکت ها به طور مستمر 
سامانه ستاد را رصد کرده و در شرکت نفت و گاز اروندان نیز یک 
هماهنگ کننده واحد جهت تسهیل ارتباط بین شرکت های 
 سازنده-تامین کننده با ادارات ساخت و خرید تعیین شده است.

وی با بیان فراهم بودن زمینه ها و شرایط خوب طرح ساخت 
اول افزود: در اســتان خوزستان با وجود صنایع بزرگ نفت و 
پتروشــیمی نبود تولید کننده قوی اقالم پرمصرفی که نیاز 
 مستمر است همچون گیج، اتصاالت و بیرینگ احساس می شود.

این نشست با گفت و شنود مدیران و نمایندگان شرکت های 
حاضر شــهرکهای صنعتی استان خوزستان ادامه پیدا کرد و 
مواردی همچون ابهامات و پیچیدگی های ســامانه ســتاد، 
نواقص فرایند شــرکت در مناقصات، شــرایط مختلف ترک 
تشــریفات و راه اندازی ســامانه تامین کاالی نفت و امکانات 

آن مطرح شد.

اولین نشست هم اندیشی شركت نفت و گاز اروندان با جمعی از تولید كنندگان و سازندگان 
صنعتی استان خوزستان

اصفهــان - در راســتای تعامل و هم افزایی بیشــتر بین 
دو فوالدساز بزرگ کشــور )ذوب آهن اصفهان و مجتمع 
فــوالد مبارکه(،ســومین نشســت هم اندیشــی در دوره 
اصفهان،بــه میزبانی فوالد  آهــن  مدیریــت جدید ذوب 
مبارکه،ســه شــنبه بیســت و هشــتم تیرماه بــا حضور 
مهنــدس ایــرج رخصتی،دکتر محمدیاســر طیــب نیا و 

جمعی از مســئولین این شرکت ها برگزار شد.
مهندس ایرج رخصتــی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در 
این نشســت گفــت : هر یک از بخش های کشــور برای 
پیشــرفت و آبادانی ایران اسالمی رسالتی دارند و تولید، 
وظیفــه کلیدی و اصلی صنایع فــوالدی به عنوان بخش 

است. کشور  اقتصاد  پیشران 
وی افــزود : ذوب آهن اصفهان با دانش نیروی انســانی 
و تجربــه بیش از نیــم قرنی و همچنیــن برخورداری از 
زیرســاخت های موثر در بخش هــای گوناگون در کنار 
افزوده باال  با ارزش  گسترش ســبد محصوالتش،تولیدات 
را بــه عنوان یک اســتراتژی کلیــدی در دوره جدید در 

است. داده  قرار  کار  دستور 
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان خاطر نشــان کرد : این 
شــرکت به عنــوان اولین تولید کننــده فوالد در ایران و 
مجتمــع فــوالد مبارکه نیز بــه عنوان بزرگتریــن تولید 
کننــده فوالدی کشــور می توانند از طریــق تعامالت در 

بخــش های مختلــف،روز به روز زمینه توســعه بیشــتر 
کشــور و به ویژه حمایت از جامعه پیرامون را رقم بزنند.
مهندس رخصتی اظهار داشــت : ظرفیت تولید چدن در 
ذوب آهن اصفهان 3 میلیون و ششــصد هزار تن اســت 
که امکان جــذب آن در داخل کارخانه فراهم نیســت و 
مــی توانیم این چدن تولیــدی را به فوالد مبارکه واگذار 

. کنیم
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در خصوص مسئولیت های 
اجتماعــی این صنایع فوالدی نیز گفت : با توجه به اینکه 
ذوب آهــن اصفهان و فــوالد مبارکه در حــوزه فعالیت 
های ورزشــی ، فرهنگی و اجتماعی فعال هســتند،مقرر 
شــد با هماهنگی هر دو شــرکت برنامه ریزی هدفمند به 
نحوی صورت گیــرد که این مجموعه هــا رقیب یکدیگر 
تلقی نشــوند و بتواننــد با حمایت از رشــته های متنوع 
ورزشــی،دو مقوله تولید و ورزش را دوشــادوش یکدیگر 

ببرند. پیش 
وی در زمینــه بهره گیری از توانمندیهای شــرکت های 
تابعه هر دو مجموعه نیز بیان کرد : شرکت های بسیاری 
در زیــر مجموعه ذوب آهن اصفهــان و فوالد مبارکه در 
بخــش های گوناگون فعالیت دارند که از پتانســیل های 
بسیار خوبی برخودار هســتند و تالش می کنیم به شیوه 
ای عملیاتــی تر، از این شــرکت ها در راســتای افزایش 

تولید و تنوع بخشی بیشــتر به آن بهره مند شویم.
دکتر طیــب نیا مدیرعامل مجتمع فــوالد مبارکه نیز در 
این نشســت بــه وضعیت تولید فــوالد در ایران و جهان 
پرداخــت و گفــت : چالش های پیــش روی تولید فوالد 
،فراتــر از جنگ اوکراین و حتی شــیوع ویــروس کرونا 
اســت،گرچه این دو متغیر نیز در روند تولید فوالد جهان 

اند. داشته  بسیاری  تاثیرگذاری 
وی اضافــه کرد : هماهنگی بیشــتر بیــن مجتمع فوالد 
مبارکه و ذوب آهــن اصفهان یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
اســت و سبب می شــود این دو فوالدســاز بزرگ کشور 
بــرای مقابلــه با محدودیت هــای پیــش رو و همچنین 
بهــره گیری بیشــتر از فرصــت هایی که بــرای صنعت 
فوالد کشــور وجود دارد، برنامه ریزی جامع تری داشته 
باشــند وحمایت مســئولین را برای ارتقاء تولید که رشد 
و شــکوفایی بیشتر کشــور را در بخش های گوناگون در 
پی دارد،جلب نموده و افتخارات بیشــتری را برای کشور 

کنند. ثبت 
ایــن مقام مســئول تصریح کرد : طرح هــا و پروژه های 
بســیاری از ماههای گذشــته برای همکاری بین مجتمع 
فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان تعریف شــده است که 
برنامه ریزی برای رشــد و پیشــبرد آنها به طور جدی در 

دارد. قرار  کار  دستور 

دکتر طیب نیا اظهار داشــت : مجتمــع فوالد مبارکه از 
طریق توافق و ســرمایه گذاری بلندمدت آماده خریداری 
چدن تولیدی مازاد در ذوب آهن اصفهان اســت که این 
رویکــرد نوید بخش چشــم اندازی خوبی بــرای طرفین 

است.
برخی از مهمترین نتایج این نشســت عبارتند از : حمایت 
از ورزش اســتان،حمایت از جامعه پیرامون صنایع،برنامه 
ریزی برای اســتفاده از ظرفیت های بال اســتفاده در هر 
دو شــرکت مانند جذب چدن تولیــدی مازاد ذوب آهن 
اثربخش  اصفهــان در مجتمع فوالد مبارکه،بهــره گیری 
از کارگاههای ســاخت ذوب آهن و همچنین اســتفاده از 
انســانی هر دو شــرکت در راستای  توانمندیهای نیروی 
هــم افزایی بیشــتر در قالــب برگزاری جشــنواره های 

فرهنگی. و  ورزشی 
شــایان ذکر اســت در این نشســت مرتضی یزدخواستی 
و مهــرداد توالییــان از اعضای هیــات مدیره ذوب آهن 
اصفهان،بهــزاد کرمــی معاون بازاریابــی و فروش،مهدی 
بهرامی معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی و همچنین 
جمعــی از معاونین و مدیــران فوالد مبارکــه در زمینه 
مباحث مطرح شــده نظرات خــود را بیان نمودند و مقرر 
شــد پیرامون اجرایی شــدن نتایج این نشست هماهنگی 

گیرد. الزم صورت 

چالش های پیش روی تولید فوالد ،فراتر از جنگ اوکراین و حتی شیوع ویروس کرونا است 

اراک - معاون بهره برداری ودیســپاچینگ شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان مرکزی گفت: مصرف برق در ظهر روز 
۱۱ تیرماه در این اســتان به ۱۲00 مگاوات رسید و با این 
میزان بار مصرفی رکورد مصرف شکسته شده است . محمد 
مرادی افزود: مصرف برق این اســتان در ۱۱ تیرماه نسبت 
به روز مشابه سال گذشته 5 درصد افزایش نشان می دهد . 
وی تاکید کرد: سیاست های تشویقی خوبی برای مشترکان 
برق اســتان مرکزی که همکاری الزم را در زمان پیک بار 
داشته باشند در نظر گرفته شده است. مرادی از شهروندان 
درخواســت کرد: نســبت به مدیریت مصرف برق اهتمام 
بیشتری داشته باشند و در ساعات پیک مصرف برق) ۱۲ تا 
۱7 و ۱9تا ۲3( از وسایل پرمصرف استفاده نکنند. وی افزود: 
30 درصد از مصرف برق به وسایل سرمایشی مربوط می 
شود و به ازای هر یک درجه افزایش  دما هزار و 500 مگاوات 
از مصرف برق افزایش می یابد. مرادی تاکید کرد: تنظیم 
درجه کولرهای گازی روی ۲5 درجه سانتی گراد و کولرهای 
آبی روی دور کند از دیگر عوامل در مدیریت مصرف برق و 

جلوگیری از خاموشی است.

رکورد مصرف برق در استان مرکزی 
شکسته شد

شاهرود-خبرنگار سیاست روز-علیرضا رحیمیان:  5600 
خودرو در سطح اســتان سمنان به صورت رایگان دوگانه 
سوز شدند. حسین عبدلی سرپرست شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه شــاهرود گفت : با اجرای طرح 
رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی از ابتدای شروع 
طرح تاکنون حدود 5600 دستگاه خودرو عمومی )آژانس 
های درون و برون شهری،تاکسی های اینترنتی و وانت بارها( 
در پنج کارگاه فعال در سطح استان در حوزه عملیاتی این 
منطقه گازسوز شــده اند . عبدلی افزود: از مجموع 6000 
خودروی ثبت نامی )در حال انتظار( ، تقریباً 5600 خودرو به  
صورت رایگان در سطح استان دوگانه سوز و مابقی نیز درحال 
پایش و انجام است. وی خاطر نشان کرد : درحال حاضر از 
پنج کارگاهی که به این امر اختصاص داده شده است ، شامل 
سه کارگاه در سمنان و دو کارگاه در شاهرود، همگی فعال 
و آماده خدمت رسانی می باشند و اولویت گاز سوز کردن با 
GCR.NIOPDC. خودروهایی است که زودتر در سامانه
IR  درج اطالعات مورد نیاز را ثبت  و پس از دریافت پیامک 

به یکی از کارگاه های مجاز معرفی می شوند.

دو گانه سوز شدن حدود 5600 
خودروی عمومی در منطقه شاهرود

گلســتان - آیین تجلیل از بازنشســتگان نمونه تامین 
اجتماعی اســتان گلســتان با حضور منتظری نماینده 
مردم شریف گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی 
و روســای کانون های بازنشستگان و بازنشستگان نمونه 
استانی در محل اداره کل تامین اجتماعی استان گلستان 

برگزار گردید 
منتظری ضمن تبریک عید والیت و امامت و عظمت غدیر 
از زحمات مولدین جامعه تقدیر و تشــکر کرد . ایشان در 
ادامه افزودند به جد پیگیر مطالبات بازنشستگان در مجلس 

شورای اسالمی هستیم 
هادی نودهی مدیرکل تامین اجتماعی گلســتان در این 
آیین گفت: سازمان تامین اجتماعی بر اساس آموزه های 
دینی و برای تجلیل و تقدیر از پیشکسوتان اقدام به جمع 
آوری و کسب اطالعات از بازنشستگان در زمینه و فعالیت 
های مختلف ورزشی، فرهنگی و اجتماعی کرده و با ارزیابی 
این فعالیت ها ، بازنشستگان شایسته را انتخاب و از آنان 

تقدیر میکند
وی با اشاره به معیارهای انتخاب بازنشستگان نمونه بیان 
کرد: موفقیت فرزنــدان در رقابت های فرهنگی، علمی و 
ورزشــی، پژوهش های علمی و کاربردی، پیشرفت های 
تحصیلی دانشــگاهی در دوران بازنشســتگی، موفقیت 
در رقابت هــای علمی، فرهنگــی و ورزشــی در دوران 
بازنشستگی، تربیت فرزندان شایسته،کار آفرینی وایجاد 
اشتغال در دوران از کار افتادگی از جمله معیارهای انتخاب 

بازنشستگان و ازکارافتادگان نمونه استان قم است

آیین تجلیل از بازنشستگان نمونه 
تامین اجتماعی گلستان برگزار 

شد
اصفهان -  مرتضی یــادگاری با اعالم این خبر افزود: 
با اقداماتی از قبیل اصالح شــبکه و انشعابات فرسوده 
آب، مدیریت فشــار شــبکه توزیع و تله متری و تله 
کنترل تاسیســات تامین و توزیع آب در ۲۲ روستای 
شهرســتان مبارکه در ســه ماه نخســت سال جاری 
حوادث شــبکه و انشــعابات آب در این روســتاها به 
میزان ۲5 درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
کاهش داشــته اســت. وی تصریح کرد: با انجام این 
اقدامات در روستاهای الو، حوض ماهی، قلعه سفید، 
آبرو، بداغ آباد، سورچه، حسن آباد، فخرآباد، باغملک، 
جوهرســتان، اســدآباد، احمدآباد، میرآباد، اکبرآباد، 
زودان، بروزاد، کوشــکیچه، بارچان، هراتمه، جوشان، 
مزرعچه و اراضی، حوادث شبکه توزیع آب ۲7 درصد، 
حوادث انشــعابات ۲3 درصد و بــه تبع آن تولید آب 
هفت درصد کاهش داشــته است. مدیر آبفای مبارکه 
همچنیــن بــه تجهیز تاسیســات و منابــع آبی این 
شهرستان به سیســتم تله متری اشاره و خاطرنشان 
کرد: در ســال جاری ۱5 باب مخــزن آب، ۱۱ حلقه 
چاه، ۲4 دســتگاه فلومتر و سه دستگاه شیر کنترلی 
در سطح شهرستان با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان 
به سیستم تله متری مجهز شدند که با راه اندازی این 
سیستم حوادث شــبکه آبرسانی در سه ماهه نخست 
سال جاری در سطح شهرها و روستاها نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل ۲0 درصد و حوادث انشعابات 30 

درصد کاهش یافته است.

کاهش 25 درصدی حوادث 
شبکه و انشعابات آب در 22 
روستای شهرستان مبارکه 


