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منــی  مو یــم  مر - ن صفها ا
،خبرنگارتوســعه ایرانی-معــاون 
بهره برداری شرکت فوالد مبارکه گفت: 
فوالد مبارکه برنامه هایــی برای ایجاد 
پایداری در زنجیره تولید شامل تأمین 
پایدار مواد اولیه و انرژی در دست اقدام 
دارد تا بتواند در طول ســال، به صورت 
پایدار و تاب آور محصــوالت موردنیاز 

صنایع کشور را تأمین کند. 
به گزارش خبرنگار فــوالد، عباس 
اکبری محمدی، معــاون بهره برداری 

شــرکت فوالد مبارکــه در گفت وگو با 
خبرنگار صداوسیمای مرکز اصفهان اظهار 
کرد: فوالد مبارکه در سال های گذشته 
توسعه کمی و کیفی را در راستای تأمین 
نیازهای داخلی در دستور کار خود قرار 
داده است؛ این شرکت علی رغم افزایش 
تولید و محصوالت خود توانسته مصارف 
انــرژی را کاهش و حجــم محصوالت 
تولیدشده را ازنظر کیفیت و تنوع بهبود 

دهد.
وی در ادامه افــزود: به عنوان مثال، 

فوالد مبارکه اخیرا محصول تختال گرید 
APIX70 با ضخامت ۳۰۰ میلی متر 
را به تولید انبوه رساند تا بخش عمده ای 
از نیاز صنعت کشــور را تأمین و صنایع 
مربوطــه را از واردات آن بی نیــاز کند؛ 
همچنین با تأمین ورق رنگی موردنیاز 
صنایع تولیدکننده لوازم خانگی توانسته 
کشور را به خودکفایی برساند و تمامی 
گریدهای ورق های رنگی لوازم خانگی 
را که از حساسیت، دقت و کیفیت زیادی 

برخوردار است به مرحله تولید برساند.

معاون بهره برداری شــرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه 
در سال گذشته توانست بیش از ۵۵۰ هزار 
تن محصوالت ویژه را با کیفیت باالیی 
تولید کند که تمامی این محصوالت در 
سال های گذشته از کشورهای دیگر وارد 
می شــد. تولید این محصوالت عالوه بر 
این که کشور را از واردات بی نیاز می کند، 
موتور محرکه اشــتغال، خودکفایی و 
بهبود شرایط اقتصادی در صنایع کشور 
خواهد بود. وی اذعان داشت: امیدواریم 

در برنامه سال های آینده با توجه به این که 
تقریبا تمام زنجیره تولید فوالد در فوالد 
مبارکه وجود دارد، با متعادل سازی آن، 
حجم تولید محصوالت در قسمت های 
مختلف این زنجیره را متــوازن کنیم؛ 
عالوه بر این، قرار است با برنامه ریزی های 
صورت گرفته، تنوع و کیفیت محصوالت 
و بهره وری در تولید فوالد مبارکه را ارتقا 

دهیم.
اکبری محمدی با بیان این که فوالد 
مبارکه در حال حاضــر ازنظر مصارف 
ویژه و مطلق حامل های انــرژی و مواد 
مصرفی در وضعیت بســیار خوبی قرار 
دارد، تصریح کرد: این بنگاه عظیم صنعتی 
ازنظر مصرف آب نیز در وضعیتی است 
که کمترین میزان برداشــت از آب خام 
را دارد و با اقداماتی کــه انجام داده طی 
سال های آینده نیز همین مقدار اندک را 
با سرمایه گذاری هایی توسعه ای در فوالد 

مبارکه به صفر می رسد.
وی عنوان داشــت: فــوالد مبارکه 
برنامه هایی برای ایجاد پایداری در زنجیره 
تولید شــامل تأمین پایدار مواد اولیه و 
انرژی در دســت اقدام دارد تا بتواند در 
طول ســال، به صورت پایدار و تاب آور 
محصوالت موردنیاز صنایع کشــور را 
تأمین کند؛ امیدوارم روندی که از ابتدای 
بهره برداری فوالد مبارکه در ۲۳ دی ماه 
سال ۱۳۷۱ آغاز شد و تاکنون روبه رشد 
بوده بــا برنامه ریزی های صورت گرفته 
ادامه پیدا کند. معاون بهره برداری شرکت 
فوالد مبارکه در پایان اضافه کرد: ایران 

رتبه دهم تولید فوالد جهــان را دارد و 
شــرکت فوالد مبارکه نیز در میان ۵۰ 
شرکت برتر فوالدساز جهان قرار دارد که با 
همت و تالش یکایک کارگران و کارکنان 
این مجتمع عظیم صنعتی، جایگاه این 

شرکت را در دنیا ارتقا خواهیم داد.
 معــاون توســعه فــوالد مبارکه با 
تأکید بر ضرورت پشــتیبانی از صنایع 
خودروسازی و لوازم خانگی کشور گفت: 
فوالد مبارکه در راستای عمل به منویات 
مقام معظم رهبری، درصدد تأمین پایدار 
مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین دستی 
ازجمله خودروسازی و تولیدکنندگان 

لوازم خانگی داخل کشور است.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطرح کرد؛

فوالد مباركه در مسیر تأمین پایدار مواد اولیه و انرژی
وی اذعان داشت: امیدواریم 

در برنامه سال های آینده 
با توجه به این که تقریبا 

تمام زنجیره تولید فوالد 
در فوالد مبارکه وجود 

دارد، با متعادل سازی آن، 
حجم تولید محصوالت 
در قسمت های مختلف 

این زنجیره را متوازن 
کنیم؛ عالوه بر این، قرار 
است با برنامه ریزی های 

صورت گرفته، تنوع و 
کیفیت محصوالت و 

بهره وری در تولید فوالد 
مبارکه را ارتقا دهیم.

تبریز-امیدمحمدزاد،خبرنگارتوسعه ایرانی-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: 
حضور مستمر بین مردم از خصوصیات نمایندگان و کارگزاران دولت سیزدهم است و دیدارهای چهره به چهره باید 
در سرلوحه برنامه های مدیران استانی قرار بگیرد.تراب محمدی در آئین تودیع و معارفه فرمانداران پیشین و جدید 
شهرستان شبستر، افزود: میزهای مدیریت نباید بین مدیران و مردم فاصله بیندازد و مسئوالن باید بدون منت با کار 

جهادی و انقالبی حتی خارج از وقت اداری، برای حل مشکالت مردم تالش کنند.
 وی با بیان اینکه تجربه و تخصص، از اصول انتصاب فرمانداران در استان است، اظهار داشت: چون دولت درصدد 

حل مشکالت معیشتی مردم است، نمایندگان دولت در شهرستان ها با دید اقتصادی انتخاب می شوند.  
  دکتر محمدی، عدالت محوری را یکی از خصوصیات مهم و بارز دولت فعلی دانست و یادآوری کرد: بر همین اساس 

باید فرمانداران به تمام مناطق شهرستان باید با یک دید نگاه کند.   
 وی با اشاره به ظرفیت های صنعتی شهرستان شبستر، ادامه داد: این شهرستان با دارا بودن ۶۵۰ واحد تولیدی، 
نگین صنعت آذربایجان شرقی است و الزم است مسئوالن شهرستان در جهت رفع مشکالت این واحدها قدم بردارند.  
 محمدی اضافه کرد: پیگیری و حل مشکل احداث جاده شبستر- تســوج اولویت کاری فرماندار جدید است تا 

تکمیل این راه که دغدغه و مطالبه اصلی مردم است، حل شود.  
 وی به ظرفیت های باالی گردشگری منطقه شبستر اشاره کرد و خواستار استفاده از این ظرفیت در توسعه و رونق 
اقتصادی این شهرستان شد.  در این مراسم ایوب دهقان به عنوان سرپرست فرمانداری شبستر معرفی و از خدمات 

۴۰ ماهه حسین عبداللهی در این سمت قدردانی شد.

 رشت -مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی- دنبال تقبل نیمی از مبلغ قرارداد بیمه تکمیلی مستمری بگیران تامین 
اجتماعی توسط سازمان به منظور مساعدت در معیشت این قشر ، سهم مربوط به ماه گذشته در مستمری دیماه برگشت شد .

علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی استان گیالن با اشاره به اینکه بیمه تکمیلی بازنشستگان توسط کانون منعقد گردیده 
و این سازمان صرفاً بابت کسورات حق بیمه مربوطه در این پروسه مساعدت مینماید و بمنظور کمک به معیشت این قشر بخشی 
از آنرا تقبل نموده و مسئولیت مستقیمی در مفاد قرارداد و نوع تعهدات ندارد ، افزود : در قرارداد جدید که با مبلغ 9۱۰۰۰ تومان از 
آذرماه آغاز گردیده است سازمان نیمی از این رقم را جهت حمایت از بازنشستگان شریف و گروههای مختلف مستمری بگیران 

برعهده گرفته است . 
 وی در ادامه اظهار داشت : با توجه به اینکه لیست های مستمری تا دهم هر ماه در استان تنظیم و جهت پرداخت از طریق 
سیستم متمرکز به تهران ارسال میگردد انجام کامل کسورات مربوطه در ماه پیش میسر نبود لذا با صدور افزون بر ۱۱8 هزار سند 

پرداخت معوق در ماه جاری این ارقام در مبالغ مستمری دیماه اعمال گردید . 
 مدیرکل تامین اجتماعی استان گیالن خاطر نشان ساخت : این تعداد سند 9۵ درصد مجموع اسناد معوق صادره را در ماه 

جاری شامل شده و تنها با توجه به شرایط خاص موجود شکل گرفته است . 
 علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیالن با بیان اینکه با احتساب افراد تبعی مشمول این قشر ، افزون بر ۲۰۰ هزار نفر از 
مستمری بگیران و افراد خانواده آنها در استان گیالن تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان هستند ، سازمان تامین اجتماعی در هر 

ماه بیش از 9 میلیارد تومان بابت حق بیمه درمان تکمیلی این عزیزان تنها در گیالن پرداخت مینماید . 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی:

 حضور مستمر در بین مردم، سرلوحه مدیران باشد
پرداخت ماهانه بیش از 9 میلیارد تومان  بابت حق بیمه تکمیلی 

مستمری بگیران تامین اجتماعی گیالن

گرگان-اعظم دستجردی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
شرکت توزیع نیروی برق گلستان دوباره  در جشنواره 
شهید رجایی درخشید علی اکبر نصیری گفت :با توجه 
به مکاتبات شرکت توانیر و سازمان مدیریت و برنامه 
ریزي اســتان در خصوص گــزارش ارزیابي عملکرد 
سال 99 )جشنواره شهید رجایي ( و همچنین گزارش 
ارزیابي عملکرد داخلي وزارت نیرو )همایش مدیران( 
و گزارش شاخص هاي کلیدي طرح سیما ، این شرکت 
توانست در حوزه منابع انساني موفقیت هایي را از آن 

خود نماید.
وي افزود: شــرکت توزیع نیروي برق گلستان در 
جشنواره شهید رجایي ســال 99 در گروه زیربنایي و 
توسعه زیرساخت توانســت رتبه دوم را کسب نماید.
نصیری اضافه کرد :همچنین این شرکت توانست سطح 
خوب را در ارزیابي عملکرد دستگاههاي اجرایي سال 

99 به خود اختصاص دهد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره 
به پایش شاخص هاي کلیدي عملکرد)طرح سیما- 
توانیر( در ســال 99 افزود : توزیع نیروي برق گلستان 
در این پایش نیز توانســت در بین شرکت هاي توزیع 

نیروي برق سرتاسر کشور رتبه دهم را از آن خود کند.
نصیري افزود : کسب سطح خوب و رتبه ۱۰ در بین 
۳9 شرکت توزیع نیروي برق سراسر کشور در ارزیابي 

عملکرد داخلــي وزارت نیرو در ســال 99 )همایش 
مدیران( از دیگر افتخارات شــرکت توزیع نیروي برق 

گلستان است.
شایان ذکر است براساس رنگ بندي اعالم شده از 
سوي شرکت توانیر که براساس آن شرکت هاي توزیع 
ارزیابي مي گردند، توزیع برق گلستان در ناحیه سبز 

قرار گرفته و کسب رتبه خوب را از آن خود نمود.

 قم -خبرنگارتوســعه ایرانی-معاون راهــداری اداره 
کل راهداری و حمل ونقل جاده ای قــم گفت: با اعتبار ۴۰ 
میلیارد ریال و در قالب ۲ طرح پیمانی امانی، طرح تکمیل 
و ایمن سازی تقاطع قلعه سنگی محور قم - جعفریه، اجرا و 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
اکبر نــوروز پور اظهار داشــت: طرح فوق در راســتای 
ارتقای سطح ایمنی و تسهیل ترافیک در یکی از مهمترین 

کریدورهای جاده ای کشور اجرا شده است.
وی همچنین تصریح کرد: محور قم - جعفریه به دلیل 
نقش کریدوری مهمی که در اتصال اســتان های شمالی و 
غربی، به مرکز کشــور دارد، همواره در اولویت برنامه های 
عمران جاده ای این اداره کل در قالب طرح های نگهداری و 

ایمن سازی بوده است.
وی اجرای طرح راهــداری محــوری در کریدور قم - 
جعفریه را نشــان از اهمیت این محور دانست و یادآور شد: 
انتخاب محور قم - جعفریه به عنوان یکی از ۱۰ کریدور کشور 
که طی سال جاری طرح راهداری محوری، با تمرکز عوامل 
و ماشین آالت راهداری دربازه زمانی دوماهه ای در آنها اجرا 

شد، بیانگر نقش ارتباطی آن در کشور است.
وی در ادامه به اجرای طرح تکمیلی و ایمن سازی تقاطع 
قلعه سنگی واقع در محور قم - جعفریه اشاره و تصریح کرد: با 
توجه به موقعیت تقاطع قلعه سنگی که نقش تقسیم کننده 
ترافیک به دومســیر کریدوری با ویژگی های روستایی - 
شهری دارد، طی سال های گذشته به احداث یک دستگاه پل 

زیرگذر توسط اداره کل راه وشهرسازی قم در محل اقدام شد.
نوروزپور افزود: پس از احداث پل و اصالح پاره ای موارد 
موضوعه، تکمیل و ایمن سازی تقاطع در دستور کار اداره کل 

راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قرار گرفت.
معاون راهداری قم در خصوص اقدام های صورت گرفته 
در راستای تکمیل و ایمن ســازی تقاطع قلعه سنگی بیان 
داشت: با توجه به احداث پل زیرگذر و دوبانده شدن مسیر 
در تقاطع مذکور، اجرای طرح تکمیلی و ایمن سازی تقاطع 

با حساسیت ویژه ای طراحی و اجرا شد.
 نوروز پور تنوع در موارد اجرایی طرح را عامل به کارگیری 
ظرفیت های پیمانی امانی دانســت و بیان کــرد: افزون بر 
۴۰ میلیارد ریال جهت تکمیل و ایمن ســازی تقاطع قلعه 
سنگی هزینه شد که ۳۲ میلیارد ریال آن به صورت پیمانی و 
از محل درآمدهای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 

تامین اعتبار شد.

 درخشش شركت توزیع نیروی برق گلستان  در جشنواره  تقاطع سنگی محور قم- جعفریه بهره برداری شد

شهید رجایی

خبرخبر

  رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان خبر 
داد:

 صادرات گندم كردستان
 به ۱۴ استان كشور

سنندج-خبرنگارتوسعه ایرانی-یرئیس سازمان 
جهاد کشاورزی کردستان گفت: کردستان جزو ۱۰ 
استان برتر کشور در عرصه تولید کاالی استراتژیک 
گندم بوده و به ۱۴ اســتان این محصــول را صادر 

می کند.
فرید سپری  در بیست و هشتمین جلسه قرارگاه 
امنیت غذایی آرد را یــک کاالی حاکمیتی خواند 
و اظهار کرد: گندم یک کاالی اســتراتژیک بوده و 
استان کردستان محصول گندم مازاد بر نیاز را به ۱۴ 
استان کشور صادر می کند و یکی از ۱۰ استان تأمین 

کننده گندم کشور است.
ســپری عنوان کرد: توجه و دقت در کیفیت و 
فرآوری این محصول خصوصاً در عرصه تولید آرد 

و نان را بیش از پیش می طلبد.
وی خاطرنشان کرد: کاالهای اساسی از جمله 
گندم و برنج جز کاالهای اســتراتژیک بوده که بر 
اساس قوانین کشوری برنامه ریزی، سازماندهی، 

توزیع و مدیریت می شوند.
فرید سپری افزود: گندم تولیدی استان هر ساله 
پس از برداشــت در صورتی که مازاد بر نیاز استان 

باشد به استان های دیگر ارسال می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره 
به این که دبیری شورای آرد و نان به سازمان جهاد 
کشاورزی واگذار شده اســت، بیان کرد: در تالش 
هستیم که این شورا قوانین بازدارنده ای را مصوب 
نماید که بر اساس آن از هر گونه نقل مکان نانوایی ها 
به محالتی خارج از محل قید شــده در پروانه بهره 

برداری آن ها جلوگیری شود.
سپری تصریح کرد: خبازی ها در بحث پخت نان 

ضعیف عمل می کنند و نیاز به آموزش دارند.
وی تأکید کرد: یکی از دالیل افت کیفیت نان 
ناشی از عدم آموزش خبازی ها بوده و این مهم باید 

در دستور کار شورای آرد و نان استان قرار گیرد.
ســپری اعالم کرد: بیشــترین یارانه دولت به 
بحث گندم و متعاقب آن آرد و نان اختصاص داده 
شده است لذا هرگونه تخلف که باعث افت کیفیت 
نان شود به عنوان هدر دادن سرمایه عظیم کشور 

قلمداد می شود.

مدیرعامل شركت آب منطقه ای استان 
خبرداد

 كاهش ۳۱ درصدی حجم
 آب در مخازن سدهای 

آذربایجان غربی

ارومیه -خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرعامل 
شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان غربی از 
کاهــش ۳۱ درصــدی حجــم آب در مخازن 

سدهای استان خبر داد.
یاســر رهبردین افزود: در حال حاضر حجم 
مخازن ســدهای اســتان ۵۵۵.۵ میلیون متر 
مکعب است که این میزان در مدت مشابه سال 
گذشــته 8۰8 میلیون مترمکعب بود که آمار 
مقایسه ای نشــان دهنده کاهش ۳۱ درصدی 

حجم آب در مخازن سدهای استان است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ســد بوکان 
با ۱۲8 میلیون مترمکعب بیشترین حجم آبی 
را در بین ســدهای اســتان به خود اختصاص 
داده است، تصریح کرد: ســد آغ چای ۱۲۱.۵ 
میلیون مترمکعب، ســد شهرچای 8۵ میلیون 
مترمکعب و ســد مهاباد نیــز ۶۴ میلیون متر 

مکعب آب دارند. 
رهبردین با اشــاره به میزان بــارش های 
ثبت شده طی سال آبی جاری در استان اظهار 
کرد:در سال آبی جاری ۱۰۵.۷ میلیمتر بارش 
در سطح استان ثبت شده است که این میزان در 
مدت مشابه سال قبل ۱۱۲ میلیمتر بوده است. 
وی ادامه داد: از مجموع بارشهای سال آبی 
جاری ۱۱۵.۴ میلیمتر در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیــه، ۲۴۷ میلیمتر در حوضــه زاب و ۵۵ 

میلیمتر در حوضه ارس بوده است. 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
گفت: مجموع  بارش های ثبت شده در دی ماه 

را نیز 9.۶ میلیمتر عنوان کرد.

استانها

    


