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اخبار
گل الره عروسک غول پیکر کانون
همدان،در سومین روز پویش( من
ماسک میزنم) به صالح آباد سفر کرد

کارن��اوال س�لامتی کانون پ��رورش فکری
کودکان و نوجوانان اس��تان همدان ،با هدف
تش��ویق کودکان و نوجوانان به اس��تفاده از
ماس��ک به ش��هرهای بهار و صالح آباد سفر
کرد.
به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل کانون
پ��رورش فکری کودکان و نوجوانان اس��تان
همدان،پیک س�لامتی کانون که متشکل از
خودروهای کتابخانه سیار شهری و گلالره
عروسک غول پیکر کانون میباشد ،با هدف
تش��ویق و ترغی��ب ک��ودکان و نوجوانان به
اس��تفاده از ماس��ک و همچنین ایجاد شور و
نش��اط در بین این عزیزان در س��ومین روز
متوالی به ش��هرهای بهار و صالح آباد س��فر
کرد.
پیک س�لامتی ،ضمن حضور در خیابانهای
این شهرها و پخش شعرو موزیک بسیار شاد(
ماس��کتو بزن ) عالوه بر تش��ویق ،به تمامی
کودکان و نوجوانان حاضر در مس��یر ماسک
اهدا کرد.
الزم به ذکر اس��ت خودرو ش��هرداری صالح
آباد پیک ش��ادی کانون پرورش فکری را در
مسیرهای تردد همراهی کرد.
روزانه  60هزار مترمکعب به
گازرسانی صنایع کرمانشاه اضافه کنیم

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت:
بنا داریم امسال  60هزار مترمکعب در روز به
میزان تامین گاز برای صنایع اضافه کنیم.
س��یروس ش��هبازی  ،با بیان اینک��ه صنایع
معموال نزدیک ب��ه  60درصد مصرف گاز را
در ایامی که مصرف خانگی در فصل س��رما
زیاد نباشد -به خود اختصاص میدهند ،اظهار
کرد :از حدود  4.5میلیارد مترمکعبی که سال
گذش��ته مصرف گاز داش��تیم س��هم صنایع
نزدیک به  2.5میلی��ارد مترمکعب بود که از
این میزان نیز ح��دود یک میلیارد مترمکعب
مرب��وط به واحدهای صنعت��ی و  1.5میلیارد
مترمکعب مربوط به نیروگاهها بود.
وی ب��ا بی��ان اینکه هم اکن��ون  2438واحد
تولیدی در اس��تان کرمانش��اه از گاز طبیعی
استفاده میکنند ،یادآور شد :بنا داریم امسال
می��زان تامی��ن گاز صنایع را بیش��تر کنیم،
بگونهای که تا پایان سال  60هزار مترمکعب
در روز ب��ه می��زان تامین گاز صنایع اس��تان
اضافه و جایگزین سایر سوختها شود.
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان کرمانش��اه
خاطرنش��ان کرد :اینکه این ظرفیت  60هزار
مترمکع��ب در روز نیاز چند واحد را پوش��ش
میدهد ،بس��تگی به بزرگی و میزان مصرف
واحده��ا دارد و نمیت��وان رق��م دقیق آن را
برآورد کرد.
به گفته ش��هبازی ،س��ال گذشته نیز بیش از
 200واحد صنعتی در استان گازرسانی شدند.
وی از اهمی��ت جایگزین��ی گاز ب��ا س��ایر
سوختهای مورد نیاز صنایع هم یاد کرد که
هم آلودگی زیست محیطی کمتری به همراه
دارد و هم صرفهجویی در سوختهای فسیلی
را رقم میزند.

مدی��ر بازار برق ش��رکت ب��رق منطقهای
خوزستان با بیان اینکه پیک خرداد ماه سال
جاری هفت ه��زار و  896مگاوات بوده که
نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال قبل
حدود  1.6درصد کاهش داش��ته است؛ بیان
کرد :انرژی مصرفی در س��ه ماهه اول سال
 99براب��ر نه هزار و  536گیگاوات س��اعت
بوده که نشان دهنده حدود  2درصد کاهش

مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در سال
قبل است .فرامرز شادفر گفت :کل تولید برق
استان در سه ماهه اول سال جاری یازده هزار
و  3گیگاوات ساعت بوده که سهم نیروگاه
های آبی معادل  40درصد و س��هم نیروگاه
های حرارتی و سیکل ترکیبی  60درصد کل
انرژی تولیدی می باشد .وی افزود :از شش
هزار و  546گیگاوات س��اعت برق تولیدی

نیروگاه های گازی و حرارتی  41درصد توسط
بخش دولتی ( نیروگاه رامین و ماهش��هر) و
 59درصد توسط بخش خصوصی (نیروگاه
های زرگان ،آبادان ،خرمشهر ،بهبهان و فجر)
تولید شده است .مدیر بازار برق شرکت برق
منطقهای خوزس��تان تصریح کرد :نیروگاه
های حرارتی و گازی اس��تان در این دوره به
طور متوس��ط در هر روز حدود  70گیگاوات

س��اعت برق تولید و به شبکه تحویل داده
اند .ش��ادفر تاکید کرد :گرچه ش��رکت برق
منطقه ای خوزس��تان تمهیدات الزم جهت
تامین برق مطمئ��ن و پایدار را برای کلیه
مشترکین درتمامی فصول سال فراهم کرده
اما به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه
و استفاده بهینه از انرژی الکتریکی ،ضرورت
مدیریت مص��رف برق و جابجایی مصارف

غیر ضروری از س��اعات اوج مصرف ساعت
( 14تا  17و  21تا  )23به سایر ساعات شبانه
روز توسط کلیه مصرف کنندگان امری الزم
و ضروری می باشد.

معاون سیاسی ،امنیتی استانداری ایالم:

گام بلند پاالیشگاه گاز ایالم در سال جهش تولید

معاون سیاس��ی ،امنیتی اس��تانداری ایالم با
اش��اره به اینکه این واحد صنعتی در س��ال
جهش تولید قدمهای خوب��ی برای افزایش
تولید برداشته است ،گفت :عملکرد پاالیشگاه
گاز ایالم مطلوب اس��ت و انتظار می رود در
ادامه مس��یری که انتخاب کرده ،بتواند شعار
نامگذاری سال جاری را عملیاتی کند.محمد
نوذری” پس از بازدید فرمانداران شهرستانهای
تابعه استان از شرکت پاالیش گاز ایالم افزود:
پاالیشگاه گاز ایالم با حمایت از شرکتهای
دانشبنیان و مراکز علمی دانشگاهی استان
و ب��ا به کارگیری و تقویت پیمانکاران بومی،
نقش بسزایی در توس��عه پایدار استان ایالم
دارد .وی اظهار داش��ت :با ایجاد پاالیش��گاه
گاز ای�لام و به تبع آن احداث پتروش��یمی،
صنایع پایین دس��تی نیز فع��ال می گردند و
از ای��ن طریق که زنجیره ایی از فرصتهای
اش��تغال را در اس��تان به وجود خواهد آورد.
معاون سیاسی،امنیتی اس��تاندار ایالم اظهار
داشت :موقعیت اس��تراتژیک این پاالیشگاه
به عنوان تنها پاالیش��گاه گاز غرب کش��ور،
شرایط مناسبی را پدید میآورد که محصول
گاز ش��هری حتی در فصل زمس��تان و سایر
مقاطع پرمصرف س��ال به آس��انی در اختیار

مصرف کنندگان گاز این پاالیش��گاه اعم از
خانگی و صنعتی در اس��تان ایالم و اس��تان
ه��ای همجوار قرار گی��رد .همچنین در این
بازدید مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز ایالم
با اش��اره به اینکه این پاالیشگاه در راستای
تحقق نامگذاری سال جاری قدمهای مثبتی
برداشته اس��ت ،گفت :در سه ماهه اول سال
جاری نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته
گاز ورودی  ۱۵درص��د و گاز تزریق��ی ب��ه

خط سراس��ری بی��ش از  ۲۰درصد افزایش
یافته اس��ت .دکتر “روح ال��ه نوریان” با بیان
اینکه میعان��ات گازی  ۶درصد در این مدت
افزایش یافته اس��ت ،افزود :گوگرد مایع ۲۱
درصد و گوگرد پاس��تیلی  ۱۶درصد افزایش
را نش��ان م��ی ده��د .وی از افزایش فروش
میعانات گازی در س��ه ماهه نخست امسال
نس��بت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد
و اظهار داش��ت :گوگرد پاستیلی  ۱۴درصد و

 LPGارسالی به عسلویه و پتروشیمی ایالم
بیش از  ۳۶۰درصد در س��ه ماهه اول س��ال
جاری نس��بت به مدت مشابه افزایش یافته
است .مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز ایالم
با بیان اینکه این پاالیش��گاه تالش خواهد
کرد تا نامگذاری س��ال جاری در این مکان
صنعتی تحق��ق پیدا کند ،تصری��ح کرد :در
راستای مسئولیت های اجتماعی ،پیشگیری
و مبارزه با ش��یوع بیم��اری کرونا ،جلوگیری

از حوادث و غی��ره نیز اقدامات قابل توجهی
انجام شده است .نوریان افزود :پاالیشگاه گاز
ایالم با توجه به داش��تن ترش ترین خوراک
در بین پاالیشگاههای گازی ،ایمنی در انجام
فعالیتها را در اولویت قرار داده اس��ت .وی
اظهار داش��ت :ارسال سه محصول گاز اتان،
گاز مایع خام و میعانات گازی پاالیشگاه گاز
ایالم در انتظار راه اندازی قریب الوقوع واحد
 SRUو اولفین پتروش��یمی ایالم می باشد
و درح��ال حاضر گاز اتان به خط سراس��ری
تزریق می شود ،میعانات گازی از طریق تانکر
به مبادی مصرف در کش��ور و بخشی از گاز
مایع خام از طریق کپس��ول های مخصوص
به عس��لویه ارس��ال می ش��ود .مدیرعامل
ش��رکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه
در س��ال گذش��ته  ۳۲هزار مگاوات برق به
شبکه سراسری برق تزریق شده است ،گفت:
براساس
پیش بینی می ش��ود که امسال هم
ِ
برنامه ریزی انجام ش��ده برای جلوگیری از
خاموشی به استان کمک شود .نوریان افزود:
در تعمیرات اساس��ی پی��ش رو نیز تمهیدات
الزم برای پیش��گیری و کنترل شیوع کرونا
اندیشیده شده ودستورالعمل های ابالغی نیز
مطابق رویه چند وقت اخیر جاری است.

مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی دردیداربا نمایندگان دیار سربداران

تمامی شهرهای حوزه انتخابیه سبزوار تحت پوشش شبکه گازرسانی قراردارند

مش��هد مقدس س��ارا رحمتی--نمایندگان شهرستان
ه��ای س��بزوار ،جوین ،جغت��ای ،خوش��اب ،داورزن و
ششتمد در مجلس شورای اسالمی با حضور در شرکت
گاز اس��تان خراسان رضوی با مدیرعامل و تنی چند از
مدیران این شرکت دیدار و گفتگو کردند.

مدی��ر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و
فاضالب استان اصفهان عنوان کرد :کیفیت
آب شرب و بهداش��ت اصفهان کامال مورد
تایید مراکز بهداشتی است و انتقال ویروس
کرونا از طریق سیستم آب و فاضالب منتفی
است.
فهیم��ه امی��ری اظهار داش��ت :کیفیت آب
شرب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

حسن افتخاری در این دیدار با اشاره به آخرین وضعیت
گازرس��انی و موانع و مش��کالت موجود در شهرستان
ه��ای س��بزوار ،جوین ،جغت��ای ،خوش��اب ،داورزن و
شش��تمد در مجلس شورای اس�لامی اظهار کرد :در
حال حاضر تمام ش��هرهای این حوزه انتخابیه شامل
 ۱۱ش��هر به صورت 100درصد تحت پوش��ش شبکه
گازرسانی قرار داشته و در بخش روستایی نیز تاکنون
 ۲۴۸روس��تا معادل  ۸۵درصد جمعی��ت از نعمت گاز
استفاده می کنند .مدیرعامل شرکت گاز استان افزود:
با تکمیل و بهره برداری از پروژه های در دس��ت اجرا
تعداد روس��تاهای گازدار این منطقه به  ۳۰۱روس��تا با
ضریب نفوذ  95درصد افزایش خواهد یافت .افتخاری
اضافه کرد :در حال حاضر عملیات گازرس��انی به ۳۰۰

واحد صنعتی و تولیدی این منطقه در دست اقدام می
باش��د .همچنین 22جایگاه (س��ی ان جی )نیز در این
منطقه فعال است و محدودیتی هم برای افزايش تعداد
جایگاهها وجود ندارد .در ادامه این نشست ،آقایان علی
اصغر عنابستانی و بهروز محبی از شرکت گاز خراسان
رضوی به عنوان یکی از دستگاههای اجرایی موفق و
بدون حاشیه استان نام بردند و بر تالش ،همکاری و
تعامل در مس��یر تحقق منویات مقام معظم رهبری و
خدمت رسانی به عموم مردم تاکید کردند.
نمایندگان شهرس��تانهای س��بزوار ،جوی��ن ،جغتای،
خوشاب ،داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسالمی
با تقدیر از اقدامات و فعالیت های انجام ش��ده شرکت
گاز خراس��ان رضوی ،آمادگی خود را برای همراهی با

شرکت گاز استان و شرکت ملی گاز ایران برای تحقق
اهداف و برنامه های تدوین ش��ده و توسعه گازرسانی
اعالم نمودند.
ارائ��ه آخرین گزارش عملکرد ش��رکت گاز خراس��ان
رضوی در بخش روس��تایی ،صنعتی و تولیدی توسط
مدیر مهندس��ی و اجرای طرحها ،رئیس برنامه ریزی
ش��رکت گاز اس��تان و رئیس اداره گاز ناحیه س��بزوار
بخش دیگری از این نشس��ت چند س��اعته را تشکیل
داد.
شایان ذکر است؛ علی اصغر عنابستانی و بهروز محبی
به ترتیب از اعضای دو کمیس��یون اجتماعی و برنامه
و بودجه یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی می
باشند.

کیفیت آب شرب اصفهان کامال مورد تایید است

توس��ط  ۲۱باب آزمایشگاه میکروبی ۴ ،باب
آزمایشگاه ش��یمیایی و یک باب آزمایشگاه
بیولوژیک و یک باب آزمایشگاه ریزآالینده
ه��ای معدنی به صورت ش��بانه روزی مورد
پای��ش قرار می گیرد و ای��ن مرکز از لحاظ
نیروی متخصص در کش��ور جز برترین ها
است و  ۶۰نیروی متخصص در سطح استان
در این بخش فعالیت دارند .وی افزود :مطابق

دستور العمل وزارت بهداشت در تمام استان
میزان کلر ورودی به آب افزایش یافته است
و میزان کلر ورودی به آب اس��تان اصفهان
 0/8درص��د تنظیم ش��ده اس��ت ،همچنین
روزانه  ۲هزار کلرس��نجی در س��طح استان
انجام می شود که رقم بسیار مطلوبی است.
امیری با بیان اینکه آب شرب دورترین نقاط
اس��تان اصفهان نیز مورد سنجش قرار می

گیرد ،تاکید کرد :یک آزمایشگاه سیار کنترل
کیفی��ت آب ای��ن مناطق را بر عه��ده دارد.
همچنین میزان فلزات معلق در آب ش��رب
اصفهان به صورت روزانه مورد سنجش قرار
می گیرد.
وی اذعان داش��ت :در بخ��ش پاالیش آب،
وارد مباح��ث بیولوژیک��ی و دیگ��ر مباحث
تخصصی ش��ده ای��م و کیفی��ت تامین آب

ش��رب در تمامی مراحل سنجیده و تحویل
مشترکین می شود.

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل تاکید کرد:

هوشمند سازی مالیاتی گامی در جهت رعایت عدالت مالیاتی

بیش از  90درصد از ظرفیت سدهای
استان پر است

مدیرعام��ل ش��رکت آب منطقهای اس��تان
همدان با اش��اره به ظرفیت سدهای استان
از پر بودن بیش از  90درصدی اکثر س��دها
ی اس��تان خبر داد .به گزارش روابط عمومی
شرکت آب منطقهای استان همدان ،مهندس
منصور س��توده ،با اش��اره به اینکه بارندگی
س��الجاری  457میلیمتر ب��ود ،گفت :میزان
بارندگی امسال نسبت به سال آبی گذشته که
بارش��ی معادل  604میلیمتر داشتیم کاهشی
 24درصدی نش��ان میدهد؛ ای��ن در حالی
اس��ت که نسبت به بلندمدت  32درصد رشد
داش��تهایم .مدیرعامل شرکت آب منطقهای
همدان افزود 115 :لیتر در ثانیه آب به س��د
اکباتان وارد میشود که در نتیجه حجم فعلی
س��د که بالغ بر  30میلیون مترمکعب است،
 91درصد پر ش��ده است .از این میزان 1100
لیتر در ثانیه به مصرف ش��رب میرسد .وی
افزود :اکنون به س��د آبشینه و سد شیرینسو
آب وارد نمیش��ود اما  90درصد از حجم 4.5
میلیون مترمکعبی س��د آبشینه و حجم 3.96
میلیون مترمکعبی س��د شیرینسو پر است.
منصور س��توده بیان ک��رد :در مالیر نیز 96
درصد از حجم  43.4میلیون مترمکعبی س��د
کالن پر است 0.6 .مترمکعب در ثانیه به این
سد آب وارد میشود.

کاهش پیک برق خوزستان در خرداد ماه

افزايش  3۰درصدي پروازها در
فرودگاه اردبيل نسبت به قبل از کرونا

ب��ه گزارش رواب��ط عموم��ی اداره کل امور
مالیاتی اردبیل تعدادی از اصناف شهرستان
سرعین از جمله (صنعت گردشگری ،آبدرمانی
و هتل داران و ) ...با آقای قلی زاده مدیر کل
امور مالیاتی استان اردبیل و با حضور معاون
امور حسابرسی شهرستانهای استان اردبیل و

رئیس گروه مالیاتی شهرستان سرعین دیدار
و گفتگو کردند.
در ای��ن دیدار تع��دادی از اصن��اف به بیان
مش��کالت متعددی که از سال  98تاکنون
درگی��ر هس��تند پرداخته از مدی��ر کل امور
مالیاتی خواس��تند با در نظر گرفتن ش��رایط
حاکم بر اقتصاد کش��ور از جمله تحریم ها،
گرانی بنزین (که صنعت گردشگری را تحت
تاثیر ش��دید قرار داده است) و بیماری کرونا
که اقتصاد شهر توریستی سرعین را با رکود
مواجه س��اخته اس��ت به مانند سالهای قبل
تعامل بیش��تری با اصناف این شهرس��تان
داشته و بخشودگی جرایم مالیاتی برای این

اصناف اعمال شود.
در این جلس��ه آقای ش��ریفی مع��اون امور
مالیاتی شهرستان ها گفت :در مورد حمایت
از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی و آسیب
دیدگان از کرونا سازمان تمهیداتی اندیشیده
از جمله:
ابالغ بخش��نامه جدید بخش��ودگی جرایمقابل بخشش مالیاتی
اب�لاغ الکترونیک��ی اوراق مالیاتی جهتتس��هیل در روند کاره��ا و رعایت پروتکل
های بهداشتی
تمدید مهل��ت دو ماهه ارئ��ه اظهارنامه ورسیدگی مالیاتی برای کلیه اشخاص حقیقی

و حقوقی
صدور پروانه کس��ب بدون مراجعه به ادارهمالیاتی اشاره نمود.
در ادام��ه مدی��رکل امور مالیات��ی با تبریک
ده��ه کرامت و تش��کر و قدردانی از حضور
حاضرین در جلس��ه گفت :وجه تسمیه دهه
کرامت بزرگ��واری و وفای به عهد حضرت
معصوم��ه(س) به امام رضا (ع) می باش��د.
کرام��ت به معن��ای بزرگواری اس��ت و اگر
انس��ان میخواهد بزرگوار باشد حتما باید از
گناه دوری کند و دوری از گناه سبب سعادت
دنیا و آخرت می ش��ود و موفقیت انس��ان و
بزرگواری اش در زندگی و کار در گرو دوری

از گناه است.
آقای قلی زاده اظهار داش��ت :ش��یوه مالیات
س��تانی بر اس��اس تغییرات ماده  97اصالح
شده و از سنتی به هوشمند تغییر کرده است
و خوشبختانه از سال  98مالیات علی الراس
حذف ش��ده که این امر سبب رعایت عدالت
مالیاتی می ش��ود .مدیرکل ام��ور مالیاتی با
اشاره به ابالغ بخش��نامه بخشودگی جرایم
مالیاتی گفت :بر اساس تفویض اختیاری که
س��ازمان در این مورد در اختیار ما قرار داده
اس��ت حداکثرمساعدت در این باره را اعمال
خواهیم کرد و از این بابت اصناف نباید هیچ
دغدغه ای داشته باشند.

چهارمین جلسه کمیته عمرانی با حضور مسئولین به ریاست مهندس عظیمی شهردار کوهسار برگزار شد
چهارمین جلس��ه کمیته عمرانی با حضور
مسئولین واحدهای ذیل با ریاست شهردار
محت��رم در س��الن جلس��ات ش��هرداری
برگزار گردید .به گ��زارش روابط عمومی
شهرداری و شورای اسالمی شهر کوهسار
،در ای��ن جلس��ه ک��ه با حض��ور معاونت
محت��رم اداری مال��ی معاون��ت محت��رم
خدمات شهر عمران،مالی،حقوقی،اعتبارات

امورقراردادها،زیباسازی  ،ترافیک برگزار
ش��د در خص��وص پیگی��ری مصوب��ات
جلس��ه قبلی طبق بندهای صورتجلس��ه
ش��ماره/۳۷۳۹/۹۹ک م��ورخ ۹۹/۳/۲۵
بح��ث و گفتگو ش��د .در ابت��دا مهندس
بلوری مس��ئول عم��ران توضیحاتی در
خص��وص وضعیت پروژه های س��ال ۹۹
و همچنی��ن طرح بهس��ازی خیابان های

چمران و طباطبایی ارائه داد .یکی دیگر از
بندهای مصوبه قبلی توضیحات مسئول
ام��ور قرارداده��ا در خص��وص وضعی��ت
قرارداده��ای عمرانی س��ال  ۹۹ب��ود .در
ادامه این جلسه توضیحات مسئول مالی
در خصوص وضعی��ت قردادهای عمرانی
مفت��وح از س��الهای قب��ل ب��ود .ودر آخر
توضیحات مس��ئول اعتبارات اس��تانی در

خصوص وضعیت جذب اعتبارات عمرانی
در س��ال  ۹۸و  ۹۹بود که به سمع و نظر
حاظرین در جلسه رسید .مهندس عظیمی
ش��هردار ضمن ابراز رضایت از عملکرد و
تالش و کوش��ش مس��ئولین واحدهای
مربوطه گفت خدا شاهد و ناظر تالش شما
در امر خدمت رسانی به هم شهریان عزیز
اس��ت و این زحمات خالصانه شما کمتر

از ایث��ار و جهاد در راه خدا نیس��ت  ،نگاه
ویژه خداوند منان به شماست و بزرگترین
پاداش خدمت خالصانه به خلق خدا است
که شما در همین مسیر قرار گرفته اید.

مدي��رکل فرودگاهه��اي اس��تان اردبيل از
افزايش پروازهاي فرودگا ه اردبيل خبر داد.
فخرالدین هاشمی گفت :با اشاره به بازگشت
مج��دد پروازها به روال عادی گفت :پروازها
در فرودگاه اردبیل تا  30درصد نسبت به سه
ماهه سال قبل افزایش یافته است.مدیرکل
فرودگاههای استان اردبیل در این باره توضیح
داد :برای مثال در مسیر اردبیل -تهران پرواز
هواپیمائی آتا و ماهان اضافه گردیده و تقریبا
میتوان گفت پروازها در حال بازگش��ت به
روال عادی است.
وی تصریح کرد :تع��داد پروازها در فرودگاه
اردبی��ل نس��بت ب��ه قب��ل از ش��یوع کرونا
30درصدافزایش یافته اس��ت ،قبل از شیوع
کرونا هر هفته 40پرواز داش��تیم اکنون این
تعداد به 70پرواز به صورت رفت و برگش��ت
به تهران رس��یده است و4پرواز از آن نیز به
صورت رفت و برگش��ت به مش��هد میباشد.
.هاشمی در خصوص فرودگاه پارس آباد نیز
گف��ت :اکنون هر هفته  4پروازبصورت رفت
و برگش��ت از فرودگاه پارس آباد به تهران و
بالعکس انجام می شود ودر صورت استقبال
بیش��تر مردم ای��ن پروازه��ا افزایش خواهد
یافت
جرای طرح جهادی اصالح و بهینه
سازی شبکه برق مسجدسلیمان

با همکاری  ۴گ��روه ویژه خط گرم عملیات
اص�لاح و بهینه س��ازی فیدره��ای بیابانی
 ۳۰۱۲انق�لاب ۳۰۷۲ ،و  ۵۰۱۲مالکری��م
بص��ورت ضربت��ی و در کوتاه تری��ن زمان
ممکن به انجام رسید.
جهت عبور موفقیت آمیز از پیک بار شبکه
درتابس��تان و به منظ��ور پای��داری و ارتقاء
ضری��ب اطمینان دریافت برق از باالدس��ت
سیستم برق رس��انی و تحویل آن به پایین
دست (مشترکان و مردم) در مسجدسلیمان
و ش��هرهای تابع��ه ،طرح اص�لاح و بهینه
سازی فیدرهای بیابانی ،بدون خاموشی و با
همکاری گروه های ویژه خط گرم از ش��هر
های شوش��تر ،گتوند ،ایذه و مسجد سلیمان
به بهره برداری رسید.
بر اس��اس این گزارش احمد پ��ور مدیریت
توزیع برق مسجد س��لیمان بیان کرد؛ پیرو
تاکید و پیگیری ویژه مدیرعامل این شرکت
مبنی ب��ر انجام این گونه پ��روژه ها و طرح
های اصالح و بهینه س��ازی ش��بکه برق با
در نظرگرفتن رفاه حال مردم و مشترکین در
زمان پیک بار و در تابس��تان پیش رو بدون
اعمال خاموش��ی ،لزوم اس��تفاده از چندین
گروه ویژه خط گرم مدیریت های توزیع برق
شهرستان های مختلف و به صورت جهادی
در دستور کار قرار گرفت.
مهندس عظیمیان :فوالد مبارکه به
اقتدار اقتصاد ملی می اندیشد

فوالد مبارکه در پی مصلحتاندیشی فردی
نیست و فقط به مصالح و اقتدار اقتصاد ملی
میاندیش��د .مطمئنا روزهای سخت خواهد
گذش��ت و فقط ع��زت و افتخار اس��ت که
برای مجاهدان جبهۀ صنعت فوالد کش��ور
و جمه��وری اس�لامی ایران باق��ی خواهد
ماند .این وعدۀ خداوند اس��ت که هدایتگر،
روزیدهن��ده و رحمت واس��عه اس��ت برای
کسانی که به کارشان ایمان دارند.
مطل��ب فوق بخش��ی از س��خنان مهندس
عظیمی��ان مدیر عامل گروه ف��والد مبارکه
اس��ت که روز ش��نبه هفتم تیرماه در جلسۀ
کمیت��ۀ مدیری��ت این ش��رکت در س��الن
همایشه��ای مرکز تحقیقات این ش��رکت
ایراد شد.
مدیرعامل ف��والد مبارکه ضم��ن قدردانی
از زحم��ات مدیران و کارکنان ش��رکت و با
تبریک موفقیتهای کسبشده تصریح کرد:
از ابتدای امر بر مسائل ایمنی تأکید کردهایم
و در حال حاضر نیز بهویژه در ش��رایط کرونا
بای��د این مراقبتها را با حساس��یت و دقت
بیش��تری اجرا کنیم تا همچن��ان از نیروی
انسانی ش��اداب و کارآمد برخوردار باشیم و
روند روبهرشد تولید ادامه یابد.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود با
اش��اره به اهمیت ارتقای به��رهوری نیروی
انس��انی خاطرنش��ان کرد :مس��ئولین امر با
بررس��ی دقیق و با هم��کاری همۀ مدیران
نواحی باید میزان توزیع نیروی انس��انی در
ش��رکت را بررسی کنند و آنجا که نیاز است
با آموزشهای تخصصی ،توان فنی و دانشی
نیروی انسانی شرکت را ارتقا دهند.
بخش دیگری از س��خنان مدیرعامل فوالد
مبارکه به مسئلۀ تابآوری اختصاص یافت.
وی در ای��ن خصوص افزود :س��ازمانهای
جهانی چندین س��ال است در همۀ حوزهها،
ازجمله حوزههای شهری و صنعتی ،موضوع
تابآوری را مطرح و مورد مداقه قرار میدهند.
از اینرو باید در شرکت فوالد مبارکه با اتخاذ
استراتژیهای کارآمد ،ساری و جاری کردن
تابآوری را در دستور کار قرار دهیم.

