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اخبار
اختصاص یک دستگاه اتوبوس
آمبوالنس به استان همدان

پیشرفت  ۵۰درصدی طرح«ابرار» در همدان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای
اس��تان همدان گفت :ط��رح «ابرار» در
اس��تان هم��دان پیش��رفت  ۵۰درصدی
داش��ته و امیدواری��م ت��ا انته��ای فصل
کاری ای��ن ط��رح را نهای��ی کنی��م .به
گزارش عصرایرانی��ان ،مصطفی پناهنده
ظهر سه ش��نبه در نشست خبری آنالین
ب��ا خبرن��گاران با بی��ان اینک��ه یکی از
برنامههای جدی این مجموعه نگهداری

راهها اس��ت ،افزود :در س��ال جاری لکه
گیری و روکش آسفالت راههای شریانی
کش��ور در دس��تور کار قرار گرفته که در
اس��تان هم��دان روکش آس��فالت ۲۲۰
کیلومتر راه شریانی اجرایی میشود .وی
ب��ا بیان اینکه اداره راههای روس��تایی به
س��ازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
اس��تان همدان محول شده است ،عنوان
کرد :س��اخت راههای روستایی در دستور

کار اداره کل راه��داری اس��ت و در قالب
طرح اب��رار پیگیری میش��ود .پناهنده با
اش��اره به اینک��ه در طرح اب��رار راههای
روس��تاهای دارای بی��ش از  ۲۰خانوار به
راه آس��فالته تبدیل خواهد شد ،ادامه داد:
طرح ابرار در استان همدان پیشرفت ۵۰
درصدی داش��ته و امیدواریم ت��ا انتهای
فص��ل کاری این ط��رح را نهایی کنیم.
وی در ادامه به موض��وع نگهداری ابنیه

فنی راهها اش��اره کرد و با بیان اینکه در
بخش ابنیه فنی هدف نگهداری پلها و
هر آنچه در حاش��یه جادهه��ا وجود دارد،
اس��ت افزود :در استان همدان بیش از ۹
هزار پل و آبرو در محورهای مواصالتی
وج��ود دارد .مدیرکل راه��داری و حمل
و نقل جادهای اس��تان همدان با اش��اره
به اینک��ه یکی از بخشه��ای اداره کل
راهداری بخش حمل و نقل است که در

 ۱۴تا  ۲۰مرداد مهلت تکمیل اطالعات
در سامانه اقدام ملی

زمینه حمل و نقل مس��افر و کاال فعالیت
میکند ،اضافه کرد :بیش از  ۱۰۴شرکت
حمل و نقل کاال در استان همدان وجود
دارد و بی��ش از  ۲۰ه��زار راننده فعال در
بخش حمل و نقل کاال فعالیت دارند.

مدیر منطقه  4عملیات انتقال گاز خبر داد

رئیس اورژانس پیش بیمارس��تانی همدان از
اختصاص یک دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس
به اس��تان همدان خبر داد .به گزارش روابط
عمومی اورژانس  ۱۱۵استان همدان ،حبیب
معصومی با اشاره به خرید  ۳۵دستگاه اتوبوس
آمبوالنس از طریق مناقصه در س��طح کشور
گفت :یک دس��تگاه از این تعداد به اس��تان
همدان اختصاص خواه��د یافت .وی با بیان
اینکه  ۳۵دستگاه اتوبوس آمبوالنس از طریق
مناقصه اورژانس کشور خریداری خواهد شد
ک��ه از این تعداد اتوبوس یک س��هم متعلق
به استان همدان اس��ت ،گفت :این اتوبوس
آمبوالنس برای پوش��ش حوادث احتمالی به
شهرس��تان مالیر اختص��اص خواهد یافت.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی همدان بیان
کرد :اتوبوسهای آمبوالنس قابلیت استقرار
در مراس��م ،ورود به حوادث ویژه ،پش��تیبانی
عملی��ات هوایی و انتق��ال  ۱۲تا  ۱۶مصدوم
را در ش��رایط خاص دارد از این رو وجود یک
دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس در جنوب استان
همدان ت��وان عملیاتی  ۱۱۵را در پاس��خ به
حوادث درون و برون اس��تانی در کوتاهترین
زمان ممکن میسر میکند.

شفافیت در معامالت دولتی ،از مزایای استفاده از سامانه ستاد در منطقه  4است

مش�هد مقدس سارا رحمتی--مدیر منطقه چهار عملیات
انتقال گاز از بهکارگیری س��امانه ت��دارکات الکترونیکی
دولت«ستاد» در این منطقه خبر داد .محمد کامل در حاشیه
نشست آموزشی این نرم افزار در حوزه خرید كاال و انجام
فرآيند مزایدها با اشاره به تصويب نامه هيأت محترم وزيران
در خص��وص الزام به انجام كليه معامالت دس��تگاههاي
اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت « ستاد « و
ابالغ وزارت نفت به كليه شركتهاي تابعه ،اظهار کرد :در
راستاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ،ايجاد شفافيت
مالي ،مبارزه با فساد و برقراري محيط رقابت پذير سالم و
عدالت اقتصادي در كليه معامالت اعم از خريد ،مناقصه و
مزايده ،اين سامانه کمک میکند تا تمام معامالت دولتی
بهصورت الکترونیکي در ساملنه مذكور درج شود نيازهاي
س��ازمان از طريق اين درگاه تأمين گردد .لذا این منطقه
به عنوان یک منطقه پیش��رو در سطح شرکت انتقال گاز
و حتی در س��طح سازمانهای هم رده اس��تانی ،با اتكا به
پتانسيل سازماني و توانمندی پرسنل خدوم خود توانسته
است با اتصال به این سامانه گام مهمی در ارتقای سالمت
اداری خ��ود ب��ردارد .در مناقص��ات و مزایدههاي دولتی،

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی

طرح تابستانه کتاب سال جاری از  ۱۸مرداد در استان اجرا می شود

ضدعفونی ساختمان شرکت گاز
شهرستان دامغان با همکاری مستمر
پرسنل این شرکت

به گزارش روابط عمومی؛ سعید غالمی رئیس
اداره گاز شهرس��تان دامغ��ان از ضدعفون��ی
و گندزدای��ی روزان��ه س��اختمان اداری ای��ن
شهرس��تان خبر داد و گفت :در راستای اجرای
دستورات مدیرعامل این شرکت مبنی بر لزوم
حفظ امنیت بهداشتی کارکنان و رعایت اصل
پیش��گیری و با تالش و هم��کاری کارکنان
ضدعفونی س��اختمان به صورت مس��تمر در
دس��تور کار قرار دارد .وی افزود :در ش��رکت
گاز شهرس��تان دامغ��ان تاکن��ون اقدام��ات
پیشگیرانهای جهت مبارزه با ویروس کرونا از
قبیل استفاده 1100لیتر مایع ضدعفونی کننده
سطوح از ابتدای شیوع بیماری کرونا تاکنون،
استقرار و شارژ بیش از  60لیتر مایع ضدعفونی
کننده دست در محل های پر تردد ساختمان،
تهیه و توزیع 7هزار و 972ماسک870 ،جفت
دستکش 180 ،عدد اسپری ضدعفونی کننده
دس��ت در بین کارکنان صورت گرفته است و
همچنین حین ورود کارکنان با استفاده دستگاه
تب سنج دمای بدن افراد سنجیده می شود و
از ورود کارکنان و مراجعه کنندگانی که دمای
ب��دن باالیی دارند ممانعت ب��ه عمل می آید.
غالمی خاطر نشان کرد :پیاده سازی پروتکل
های بهداش��تی برای مبارزه با ویروس کرونا
تا ریش��ه کن ش��دن کامل آن در شرکت گاز
شهرس��تان دامغان ادامه دارد و امید است هر
چه س��ریعتر شاهد نابودی این ویروس منفور
باشیم.
امسال بیش از  18000تن سیب در
صحنه تولید می شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صحنه برآورد
کرد  ،امسال بیش از  18هزار تن سیب در این
شهرستان تولید شود  .اصالن غفاریبیستونی
 ،سطح باغات سیب شهرستان صحنه را 664
هکتار عن��وان کرد و اف��زود  609 :هکتار از
باغات سیب این شهرستان بارور بوده و مابقی
نهال بوده و هنوز به مرحله باروری نرس��ید ه
است  .غفاریبیستونی متوسط عملکرد باغات
سیب در شهرستان صحنه را  30تن در هکتار
اعالم کرد و افزود  :برآورد میشود امسال 18
هزار و  286تن سیب در این شهرستان تولید
شود  .مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صحنه
عمده ارقام س��یب تولیدی در شهرس��تان را
گالب  ،سیب قرمز و زرد لبنانی عنوان کرد و
افزود  :سیب زرد تولیدی در این شهرستان از
نظر کیفیت جزو محصوالت با مرغوبیت باال
ب��وده  ،به نحوی که بیش از  90درصد آن به
تهران فرستاده میشود.

تأمینکنن��دگان کاال و خدمات مي توانند بدون واس��طه
انسانی تمام جزئیات فعالیت خود را در سامانه مذكور ثبت
کنن��د و از رعایت عدالت در این معامالت و واگذاریها به
بخش خصوصی مطلع گردند .مدیر منطقه  4تصریح کرد:

براس��اس تصمیمات کالنی که در حوزه حمایت از تولید
داخلی گرفتهشده ،قرار است همه دستگاههای حاکمیتی
نیازهای خود را از کااله��ای ایرانی تأمین کنند ازآنجاکه
در این سامانه کلیه خریدها و تأمین مایحتاج دستگاههای

اداری ثبت خواهد ش��د و اولویتها در آن با کاالی تولید
داخل است که موجب میش��ود حجم باالیی از نیازهای
دس��تگاههای اجرايي خرید ایران��ی انجام دهند .مهندس
كامل ادامه داد :از طرفی دیگر با در نظر گرفتن اینکه تمام
تراکنشها در سامانه ستاد ثبت میشود نهادهای نظارتی
مانند :سازمان بازرسی کل کشور ،ديوان محاسبات كشور
مي توانند در راستاي وظايف قانوني و نظارتي خود فرآيند
برگزاري الكترونيكي مناقصات و مزايدهها را بطور بر خط
مورد نظارت قرارداده و گزارش هاي الزم را دريافت نمايند.
همچنين با ايجاد زير س��اختها و دسترس��ي هاي الزم،
حسابرس��ان سازماني نيز میتوانند تمام موارد را بررسی و
رسیدگی کنند .گفتنی است سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت «ستاد» ،به دستگاه های اجرایی این توانایی را می
دهد ک��ه تمام مراحل معامله از زمان ثبت درخواس��ت تا
تبادل وجه را در یک سیستمیکپارچه و استاندارد ،منطبق با
قوانين و مقررات انجام دهند و از این رو منطقه  4عملیات
انتقال گاز به عنوان اولین مجموعه در صنعت نفت و گاز
در سطح اس��تان خراسان بزرگ ،موفق به اجرایی نمودن
این سامانه از سال  1398گرديده است.

مشهد مقدس س��یده زهرا حیدری -معاون فرهنگی
و رس��انه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
رضوی گفت :طرح تابس��تانه کت��اب ۹۹از  ۱۸مرداد
همزمان با سراس��ر کشور در مش��هد برگزار می شود
افش��ین تحفه گر اظهارک��رد:در راس��تای حمایت از
صنعت نشر ،معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد

اس�لامی به منظور رونق بخش��یدن به بازار کتاب و
ترویج کتابخوانی ،تس��هیالتی را در قالب یارانه خرید
کت��اب از طریق کتابفروش��ی های سراس��ر کش��ور،
مس��تقیم ًا به خری��داران کتاب پرداخت م��ی کند .در
این طرح کتابفروش��ی هایی که ش��رایط الزم را دارا
باش��ند ،پس از ثبت نام ،می توانن��د کتاب های خود
را که با شرایط تعیین ش��ده مطابقت داشته باشند به
خریداران بفروش��ند .موسسه خانه کتاب به نمایندگی
از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،معاونت امور
فرهنگ��ی؛ مبلغ یارانه خرید کتاب را به کتابفروش ها
پرداخت خواهد کرد .وی افزود ،طرح تابستانه  ۹۹نیز
از روز شنبه هجدهم مرداد ماه و همزمان با عید سعید
غدیر خم در سراسر کشور آغاز و به مدت  ۱۲روز ادامه
خواهد داش��ت .وی با تأکید ب��ر رعایت پروتکلهای

بهداشتی در ش��رایط شیوع و گسترش ویروس کرونا
عنوان کرد :به منظور رعایت فاصلهگذاری اجتماعی،
خریدهای غیرحضوری نیز ب��ا ثبت اطالعات مربوط
در پنل از سوی کتابفروشیها پوشش داده میشود.
همچنی��ن ،مدیریت پروتکلهای بهداش��تی در زمان
اج��رای طرح بر عهده واحدهای صنفی ،ش��هروندان
و خری��داران کت��اب خواه��د بود .تحفه گ��ر تصریح
ک��رد :در این دوره از طرح «تابس��تانه کتاب۵۴ ،»۹۹
کتابفروشی در س��طح استان شرکت کرده اند .ضمن
اینکه س��قف مجاز خرید برای ه��ر خریدار  ۱۵۰هزار
تومان اس��ت و خریدار میتواند در چند نوبت و از چند
کتابفروشی ،عالوه بر کتابهای عمومی و کودک و
نوجوان ،کتابهای دانشگاهی را با  ۲۰درصد تخفیف
از کتابفروش��یهای عضو طرح خریداری کند .وی

همچنین گفت :مدت زمان تسویه حساب طرح تابستانه
کتاب  ۹۹یکماه پس از پایان طرح اس��ت و کنترل و
نظارت در ط��ول طرح بر عهده خود کتابفروش��ان
ن
خواهد بود و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استا 
نیز بر طرح نظارت خواهد کرد .وی افزود مش��ارکت
مجازی ،بیشتر برای کتابفروشیهای بزرگ است که
صفهای طوالنی را در دورههای قبل تجربه کردهاند
بنابراین کتابفروش��یهای کوچ��ک همانند دورههای
قبل میتوانند فروش فیزیکی نیز داش��ته باشند .وی
در پایان گفت امیدواریم با اجرای این طرح ،عالوه بر
حمایت از صنعت نش��ر و کتابفروشی های استان که
در دوران ش��یوع این بیماری دچار رکود در کس��ب و
کار شدند ،شاهد گسترش فرهنگ کتابخوانی در بین
خانواده ها باشیم.

بهره مندی  57خانوار ایالمی دارای  2عضو معلول از کمک هزینه مسکن

مدیرکل بهزیستی استان ایالم از بهره مندی
 ۵۷خان��وار ایالمی دارای دو عضو معلول از
کمک هزینه مس��کن در س��ال جاری خبر
داد .ای�لام -آذر یعقوبی��ان :زهرا همتی
اظهار کرد :امسال  ۵۷نفر از خانوارهایی که
حداقل دو عضو معلول در مناطق ش��هری
و روس��تایی دارن��د کمک هزینه مس��کن

دریافت کردهاند.به گفته وی ،در این زمینه
چهار میلیارد و  ۶۰۰میلیون ریال در س��ال
جاری ب��ه عنوان کمک هزینه مس��کن به
این خانوارها پرداخت ش��ده اس��ت .همتی،
میزان کمک بالعوض به خانوارهای دارای
حداقل دو عضو معلول در مناطق روستایی
را  ۳۶۰میلی��ون ریال و در مناطق ش��هری

 ۶۰۰میلی��ون ریال عنوان ک��رد و گفت :بر
اساس دستورالعمل جدید سازمان بهزیستی
کش��ور این کم��ک بالع��وض در مناطق
ش��هری به یک میلیارد و  ۴۰۰میلیون ریال
افزایش یافته است.مدیرکل بهزیستی ایالم،
همچنین از پرداخت بیش از  ۹میلیارد ریال
اعتبار کمک بالعوض مسکن به حدود ۱۰۰

خان��وار مددجو و اف��راد دارای معلولیت این
س��ازمان در آینده نزدی��ک خبر داد.به گفته
همتی ،پیش بینی میش��ود تا پایان امسال
در مجم��وع  ۴۰۰نف��ر از مددجویان و افراد
دارای معلولیت زیر پوش��ش این سازمان از
کمک هزینه بالعوض مسکن این سازمان
برخوردار شوند.

بررسي وضعيت آبرساني به شهرستان ساوه با حضور مسئوالن

در دو ديدار جداگانه مديرعامل شركت آب و

فاضالب استان مركزي با فرماندار شهرستان
ش��ازند در محل فرمانداري اين شهرس��تان
ونماينده مردم شهرستان هاي ساوه و زرنديه
در مجلس ش��وراي اسالمي در دفتر نماينده
 ،موضوع��ات مربوط به حوزه آب و فاضالب
شهرس��تان ساوه طرح و مورد بحث و تبادل

نظر قرار گرفت .به گ��زارش روابط عمومي
شركت آب و فاضالب استان مركزي  ،در اين
ديدارها مهندس يوسف عرفاني نسب مدير
عامل شركت ضمن ارائه گزارشي از وضعيت
آبرساني به ش��هرها و روستاهاي شهرستان
س��اوه و اجراي طرح فاضالب در شهر ساوه

 ،پيرام��ون وضعي��ت پروژه هاي آبرس��اني
در دس��ت اجرا با فرمان��دار و نماينده مردم
شهرس��تان هاي س��اوه و زرنديه در مجلس
ش��وراي اسالمي  ،گفتگو كرد .در حاشيه اين
ديدارها  ،ميرزايي فرماندار شهرستان ساوه و
حجت االسالم سبزينماينده مردم شهرستان

ه��اي س��اوه و زرندي��ه در مجلس ش��وراي
اس�لامي به همراه عرفاني نسب مديرعامل
ش��ركت آب و فاضالب اس��تان مركزي با
حضور در محل تصفيه خانه آب اين ش��هر ،
از قسمت هاي مختلف تصفيه خانه و مراحل
تصفيه آب بازديد نمودند.

مجیری از نوسازی و بازسازی بازارهای روز کوثر اصفهان خبر داد

محمد مجیری با اشاره به اینکه نخستین مأموریت این
سازمان س��اماندهی مشاغل اس��ت و معتقد هستیم از
 ۱۲۰هزار واحد صنفی ش��هر تنها تع��دادی از آنها باید
ساماندهی شوند .وی تاکید کرد :در موضوع ساماندهی
مش��اغل ش��هری به هیچ عنوان نمیتوان سلبی عمل
کرد بلکه با جلب مش��ارکت ای��ن هدف محقق خواهد
ش��د .وی با اش��اره به زمان کلنگ زنی مجتمع صنفی
موتورس��یکلت و دوچرخه برای رفع سد معبر واحدهای

صنفی مربوطه در خیابانهای س��روش ،الله و زینبیه،
تصریح کرد :احداث این مجتمع دغدغه مدیران شهری
اس��ت تا مردم در این خیابانها تردد راحت تری داشته
باش��ند؛ البته صنوف باید توجه داش��ته باش��ند که این
مزاحمته��ا برای تردد ش��هروندان نوع��ی حقالناس
اس��ت .مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و
فرآوردههای کش��اورزی شهرداری اصفهان خاطرنشان
کرد ۱۶ :هزار متر فضا در خیابان س��روش برای احداث

مجتمع صنفی موتورس��یکلت و دوچرخه در نظر گرفته
ش��ده که از طریق مش��ارکت با بخش خصوصی اجرا
خواهد ش��د ،البته اکنون س��رمایه گذار در حال مطالعه
پروژه اس��ت تا بتوانی��م کلنگ این پ��روژه را به زمین
بزنیم .مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و
فرآوردههای کش��اورزی شهرداری اصفهان با اشاره به
نوس��ازی و بازسازی بازارهای روز کوثر ،گفت :به دلیل
مس��احت کم بازار و اس��تقبال زیاد ش��هروندان از بازار

کوثر سپاهانش��هر و درخواست مدیر منطقه پنج ،امام
جمعه س��پاهان شهر و مردم ،زمینی به وسعت دو هزار
مترمرب��ع در مجاورت این فروش��گاه فعلی با همکاری
ش��هرداری منطقه پنج تملک ش��د که تا یک ماه آینده
مناقص��ه آن برگزار و عملیات اح��داث را آغاز خواهیم
کرد .وی افزود :بازار کوثر جدید شماره دو سپاهان شهر
میتواند با گس��ترش فضا ،نیازهای مردم را در شرایط
مطلوبتری تأمین کند.

دیدار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ساوجبالغ با مهندس یگانه شهردار هشتگرد

در این نشس��ت بر هم��کاری و تعامل در
جهت سرکش��ی و بازدید و رس��یدگی به
مشکالت خانواده معظم شهدا و ساماندهی
گلزار ش��هدا تاکید ش��د .مهن��دس یگانه
شهردار هشتگرد  ،توجه به خانواده شهدا و
امور ایثارگران را از امور مهمی دانست که
نیاز است تا با تعامل  ،همدلی و استفاده از
ظرفیت های موجود در روند خدمات دهی

به این قشر از جامعه تسهیل گردد .
یگان��ه گفت  :امنیت و آرامش امروز ایران
اسالمی مدیون جانفشانی و از خودگذشتگی
ش��هدا و جانبازان گرانقدر است و پدران و
مادران شهدا که عزیزترین سرمایه خود را
برای ایران اس�لامی فدا نموده اند موجب
خی��ر و برک��ت بوده و هس��تند .ش��هردار
هش��تگرد در این نشس��ت با اس��تقبال از

برنامه های بنیاد شهید از ساماندهی گلزار
شهدا  ،س��اخت تمثال ش��هدا و المان دو
شهید گرانقدر مدفون در امامزاده جعفر(ع)
 ،س��اخت نماد ایثار و ش��هادت در یکی از
میادین ش��هر و مرمت و بازس��ازی گلزار
شهدای ینگی امام خبر داد .وی با آرزوی
طول عمر برای والدین ش��هدا  ،از احداث
قطع��ه صالحی��ن در امام��زاده ینگی امام

س��خن گفت که با همکاری س��ازمانهای
ذیرب��ط و با طرحی مناس��ب و در ش��أن
آنها اج��را خواهد گردی��د .صالحی رئیس
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران س��اوجبالغ
از رویکرد ش��هردار هش��تگرد و توجه به
ایثارگران  ،نامگذاری معابر و اماکن به نام
شهدا و نیز نگهداری از گلزار شهدای شهر
تقدیر و تشکر نمود .

مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان بوشهر
جزییات تکمیل اطالعات متقاضیان دریافت
تسهیالت کمک ودیعه مسکن را اعالم کرد.
ب��ه گزارش اداره ارتباطات و اطالع رس��انی
راه و شهرسازی استان بوشهر فرزاد رستمی
در این خصوص اظهار داش��ت  :بنا بر اعالم
معاونت مس��کن و ساختمان در اطالعیه ای
جزییات و نحوه تکمیل اطالعات متقاضیان
دریاف��ت تس��هیالت کمک ودیعه مس��کن
را اعالم کرد .رس��تمی اف��زود  :بنابر اعالم
معاونت مس��کن و س��اختمان وزارت راه و
شهرس��ازی ،پیرو ثبت ن��ام پیامکی جهت
پرداخت تس��هیالت کمک ودیعه مسکن به
مستاجران ،ضروری است به منظور تکمیل
فرآین��د ثبت نام ،متقاضیان��ی که به صورت
پیامکی برای دریافت این تس��هیالت ثبت
ن��ام کرده اند با توجه به آخرین رقم س��مت
راس��ت از کد ملی به شرح زیر از ساعت ۱۱
صبح روزهای مشخص ش��ده با مراجعه به
سامانه  tem.mrud.irنسبت به تکمیل
اطالعات موردنی��از اقدام کنن��د ۱۴ .مرداد
متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد
ملی آنها « »۴است ۱۵ ،مرداد متقاضیانی که
آخرین رقم س��مت راست کد ملی آنها «۲و
 »۳اس��ت ۱۶ ،مرداد متقاضیانی که آخرین
رقم سمت راس��ت کد ملی آنها « »۱است،
 ۱۷مرداد متقاضیانی که آخرین رقم س��مت
راس��ت کد ملی آنها «»۶«،»۵و« »۷است،
 ۱۸مرداد متقاضیانی که آخرین رقم س��مت
راست کد ملی آنها « »۹«،»۸«،»۰است ،و
 ۲۰مرداد کلیه متقاضیان جامانده نسبت به
ثبت نام در سامانه اقدام کنند
تولید  31هزار مگاوات انرژی
الكتریكی در نـیروگـاه گـازی
مجتمع فوالد سبا

داریوش دریابار ،مدیر خدمات فنی و پشتیبانی
مجتمع فوالد س��با گفت :در راس��تای تحقق
فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق
ش��عار «جهش تولید» و همچنین بهمنظور
دستیابی به اهداف کالن سازمان و رشد تولید
در فوالد س��با ،با حمایت مدیر مجتمع فوالد
س��با و ت�لاش مجدانۀ کارکنان قس��متهای
مختلف ،مجموعۀ خدمات فنی و پش��تیبانی
سبا فعالیتهای چش��مگیری را برنامهریزی و
اجرا نمود تا ظرفیت تولید در سهماهۀ اول سال
 1399نس��بت به زمان مشابه سـال گذشته
افـزایش قـابل توجـهی داشته باشد .وی در
ادامه از انجام برخی فعالیتها در این ناحیه برای
اولین بار در فوالد سبا خبر داد و تصریح کرد:
مهمترین این فعالیتها عبارتاند از :ساخت 10
عدد قالب کناری ماشینهای ریختهگری سبا؛
س��نگزنی تیغههای قیچی واحد ریختهگری
و س��رویس روتور موتور قفسۀ نورد و ساخت
والوهای بالیند واحد احیای سبا .دریابار افزود:
در زمینۀ بازرسی فنی و در بخشهای مختلف
شامل اعالم و اطفا ،کالیبراسیون ،آزمایشگاه
الکترونیک و کامپیوت��ر ،مخابرات ،خوردگی،
ماشینهای دوار و جرثقیلهای سقفی ،بیش از
 8ه��زار و  200نفر س��اعت در قالب  2هزار و
 260استاندارد تعمیراتی و  350درخواست کار
در سه ماه نخست سال انجام شده است .اهم
این فعالیتها در این مدت شامل این موارد است:
ساخت و بهرهبرداری تست بلوک کالیبره جهت
دس��تگاه ضخامت سنج فلزات؛ مانیتور کردن
پیشرفت عیوب سازه لدل تارت ریختهگری به
سهبعدی (phase
کمک دستگاه پیشرفته و ُ
)array؛ انجام االیمنت لیزری وسافت فوت
کمپرس��ور س��یل گس واحد احیا مستقیم و
غبارگیر ش��مارۀ 2؛ انجام تست آنالیز جریان
موتوره��ای مهم خطوط تولید؛ بهینهس��ازی
لولۀ جعبههای  Fطبقات س��رند و سیلوهای
قدیم؛ بازس��ازی باسکولهای محصول و درب
غربی سبا؛ تعمیر سرو ولوهای معیوب سبا؛
کنترل پروسس پینچ رول با لود سل؛ تعمیر و
راهاندازی تجهیز متال دتکتور سایت انباشت
و برداش��ت و تعمیر  HMIکاردامپر با توجه
به نبود تجهیز یدکی و نیاز مبرم به آن .مدیر
خدمات فنی و پش��تیبانی فوالد سبا ادامه داد:
در بخش حملونقل ریلی در س��ه ماه نخست
امسال مقدار قابلمالحظهای مواد اولیه از سبا
تخلیه شده که حدود  60درصد نسبت به مدت
مشابه سال قبل افزایش داشته است .همچنین
حمل و ارسال  18هزار و  500تن محصول
از سبا ،حمل بیش از  120هزار تن سربارۀ گرم
جمعآوریش��ده ،حدود  300ه��زار تن خدمات
محص��والت و ضایعات و همچنین در بخش
مکانیسم نیز بیش از  77هزار ساعت خدمات
از دیگ��ر اقدامات انجامش��ده در این ناحیه در
سهماهۀ اول  99بوده است.

