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با افزایش  ۳۰درصدی مصرف آب و شرایط کرونایی

در هفتماهۀ اول سال جاری
صورت گرفت

تابستان با کمترین مشکل سپری شد

تولید  44درصد فوالد خام کشور در
گروه فوالد مبارکه

در سال جهش تولید که اقتدار کشور به تولید
و رونق هرچه بیشتر اقتصادی گره زده شد،
تحریمها ،شیوع ویروس کرونا و محدودیتهای
موجود در تأمین کنسانتره و مواد معدنی
موردنیاز ،هیچکدام نتوانست در عزم راسخ
پوالدمردان فوالد مبارکه و فرایند تولید این شرکت
خللی ایجاد کند تاجاییکه با  6درصد رشد نسبت
به مدت مشابه سال قبل در هفت ماه اول سال
جاری 44 ،درصد فوالد خام کشور در گروه فوالد
مبارکه تولید شد.سرپرست معاونت بهرهبرداری
فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر ،میزان تولید
فوالد خام فوالدسازان بزرگ کشور در بازۀ زمانی
یادشده را  13.1میلیون تن اعالم و تصریح
کرد :بهطورکلی میزان تولید در گروه فوالد مبارکه
(فوالد مبارکه ،فوالد هرمزگان و مجتمع فوالد
سبا) در  7ماه اول سال جاری به میزان  5میلیون
و  816هزار تن بوده که این مقدار نسبت به مدت
مشابه سال  5( 98میلیون و  494هزار تن) حدود
 6درصد رشد داشته است.عباس اکبری محمدی
با تأکید بر اینکه چنانچه در تأمین مواد اولیه و
مصرف برق (پیک تابستان) با محدودیت مواجه
نبودیم بهطور قطع رشد تولید بیشتری به ثبت
میرسید ،گفت :در شرکتهای فوالد مبارکه،
فوالد هرمزگان و مجتمع فوالد سبا در  7ماه اول
سال  99به ترتیب  4میلیون و  208هزار تن820 ،
هزار تن و  789هزار تن فوالد تولید شده است.
وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی
از عملکرد درخشان همۀ کارکنان و مدیران
شرکت در سال جهش تولید ،اظهار امیدواری
کرد :انشاءالله با رعایت کامل دستورالعملهای
ایمنی در خطوط تولید و شیوهنامههای بهداشتی
مقابله با بیماری کرونا در پایان سال شاهد تحقق
اهداف تولید شرکت و زیرمجموعههای گروه فوالد
مبارکه باشیم.

تسریع در روند گازرسانی در علی
آباد كتول استان گلستان
با هدف تسریع در روند اجرای گازرسانی به
روستای سیاه مرزکوه ،تنها روستای باقی مانده
شهرستان علی آباد كتول استان گلستان و
همچنین صنایع این شهرستان ،نشستی با حضور
مدیر عامل شركت گاز استان گلستان و فرماندار
این استان برگزار شد.در این دیدار ،علی طالبی،
سرپرست شرکت گاز استان گلستان ضمن تشکر
از مساعدت و همراهی فرماندار علی آباد کتول،
گزارشی از فعالیتهای شرکت در این شهرستان
ارائه کرد و افزود :در زمینه گازرسانی به روستاها،
خوشبختانه از مجموع  71روستای شهرستان،
تعداد  70روستا گاز رسانی شده و تالش داریم
با همراهی و مساعدت مسئولین علیآباد كتول،
روستای سیاه مرزکوه نیز در سال آینده از نعمت
گاز بهرهمند و علی آباد نیز به جمع شهرستانهای
سبز استان اضافه شود.طالبی همچنین از فرماندار
و بخشدار کماالن درخواست داشت تا این شرکت
را در زمینه وصول مطالبات مشترکین یاری كند
تا در توسعه گازرسانی و خدمات رسانی در
استان مصرف کنند.در ادامه این دیدار ،فرماندار
شهرستان علی آباد کتول نیز ،از تعامل و همراهی
با مردم و همچنین عملکرد خوب شرکت گاز
ابراز رضایت و قدردانی کرد.وی در پایان ،ضمن
تاکید بر اتمام گازرسانی به تنها روستای فاقد
گاز شهرستان ،آمادگی فرمانداری را جهت فراهم
کردن شرایط الزم جهت کمک به وصول مطالبات
مشترکین به ویژه بخش صنعتی اعالم كرد.

اجرای طرح خالقانه کالدینک در
پاالیشگاه گاز ایالم

وی ،با بیان اینکه تابستان امسال در تامین آب
آشامیدنی اقدامات مهمی در شهرها و روستاها
انجام شد افزود :در آخرین تابستان قرن ۱۴
شمسی به سبب افزایش دمای هوا و شرایط
کرونایی در تامین آب آشامیدنی اقدامات مهمی
انجام و آب پایداری در روستاها و شهرها به
مشترکان عرضه شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
از افزایش  ۳۰درصدی مصرف آب در تابستان
امسال خبر داد و بیان کرد :در حالی که  ۸۰درصد
آب آشامیدنی استان بوشهر از دیگر استانها
تامین میشود ولی با توسعه زیرساختها و
تالش کارکنان شرکت آب و فاضالب ،تابستان با
کمترین مشکل سپری شد و رضایتمندی مردم
در پی داشت.
حمزهپور با اشاره به تخصیص  ۲۳۰۰میلیارد ریال
برای اجرای طرحهای آبرسانی در استان بوشهر
تصریح کرد :برای خرید تضمینی آب  ۲۳۰میلیارد
تومان دریافت شد که نقش مهمی در تسریع
اجرای آب شیرینکنهای در دست اجرا داشت.
وی ،قیمت آب تمام شده استان بوشهر را گران
دانست و افزود :به سبب اینکه  ۶۰درصد منابع
آب آشامیدنی از خط آبرسانی کوثر در کهگیلویه
و بویراحمد ۲۰ ،درصد از خط آبرسانی کازرون۱۰ ،
درصد هم از آب شیرینکنها و مابقی از چاههای
داخلی تامین میشود قیمت تمام شده این آبها
بسیار باال است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با
اشاره به در مدار بودن آب شیرینکنهای بوشهر و
کنگان افزود :هر مترمکعب آب تولیدی این پروژهها
 ۱۱هزار تا  ۱۵هزار تومان است و ساالنه  ۱۴۵میلیارد
تومان برای خرید تضمینی از این آبشیرینکنها
پرداخت میشود.
حمزهپور ،میانگین هزینه تولید آب آشامیدنی هر
مترمکعب را  ۶۰۰تومان است گفت :یک بیست
و پنجم هزینه قیمت تمام شده آب از مشترکان
دریافت میشود.
وی ،از افزایش تولید آب از آبشیرینکن
بوشهر خبر داد و خاطر نشان کرد :ظرفیت تولید
آبشیرینکن بوشهر از  ۱۰هزار متر مکعب در
شبانهروز امسال با افزایش بیش از  ۲برابری به ۲۲
هزار و  ۵۰۰مترمکعب رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

عبدالحمید حمزهپور در جمع خبرنگاران در بوشهر با اشاره به نقش مهم اصحاب رسانه در عرصه آبرسانی اظهار داشت :رسانهها در حوزه
انتقال مشکالت جامعه و انعکاس خدمات عرضه شده در عرصه آبرسانی نقش مهم و ممتازی دارند که خدمات آنان در خور تحسین است.
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رضایتمندی
مردم
در پی داشت
با اشاره به افتتاح آبشیرینکن  ۶۰۰مترمکعبی
نوار ساحلی دشتی افزود :با افتتاح این پروژه
مشکالت روستاهای ساحلی دشتی برطرف شد و
در این راستا اقدامات مهمی در بازسازی و تجهیز
چاهها ،نوسازی خطوط انتقال آب و توسعه
ایستگاهها انجام شد تا مردم در تابستان دارای آبی
پایدار شوند.
حمزهپور با بیان اینکه این شرکت وظیفه تامین
آب خانه باغها و اراضی کشاورزی ندارد تصریح
کرد :صاحبان این خانهباغها باید آب مورد نیاز خود
را از دیگر راهها تامین کنند.
وی از قطع انشعاب آب  ۲۲۰۰خانه باغ در استان
بوشهر خبر داد و تاکید کرد :قطع انشعاب آب
غیرمجاز در شهرها و روستاها ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
با اشاره به اجرای پروژه آب شیرینکن  ۳۵هزار
مترمکعبی بوشهر خاطرنشان کرد :با افتتاح

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی:

این پروژه تامین آب پایدار بوشهر  ۷۰درصد
افزایش مییابد .
حمزهپور به اجرای پروژه آب شیرینکن  ۲۸هزار
مترمکعبی سیراف به جم پرداخت و بیان کرد:
فاز نخست این پروژه و آب شیرینکن  ۳۵هزار
مترمکعب بوشهر تا قبل از تابستان  ۱۴۰۰وارد مدار
تولید میشود.وی ،با بیان اینکه سرمایهگذاری
پروژه آب شیرینکن  ۱۷هزار مترمکعبی مختص
برازجان انتخاب شده است گفت :اکنون در نقاط
مختلف شهرها و روستاها طرح آب شیرینکن در
حال اجرا است که با تکمیل آن مشکل تامین آب
این استان برطرف میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از
سرمایهگذاری  ۱۰۰۰میلیارد تومانی برای اجرای آب
شیرینکن به ظرفیت  ۱۲۰هزار مترمکعب در استان
خبر داد و تصریح کرد :با افتتاح این پروژهها نگرانی
مردم در تامین آب برطرف میشود.

حمزهپور با اشاره به خارج شدن نوبت بندی
توزیع آب در نقاط جنوبی شهر بوشهر گفت :سال
آینده مناطق مرکزی شهر بوشهر با اجرای پروژههای
مختلف از نوبت بندی خارج میشود.
وی ،از اجرای  ۱۰مجتمع آبرسانی روستایی در
استان خبر داد و تاکید کرد :این مجتمعها فعال
هستند که با تکمیل آنها نقش مهمی در تامین
پایداری آب روستاهای استان بوشهر دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
اجرای طرح فاضالب در سه شهر بوشهر ،گناوه
و دیلم را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد:
این پروژهها دارای بیش از  ۸۰درصد پیشرفت
فیزیکی و مردم از خدمات آن بهرهمند هستند.
حمزهپور بازسازی تصفیهخانه فاضالب بوشهر
را مورد اشاره قرار داد و افزود :اکنون  ۴۰درصد
تصفیهخانه فاضالب بوشهر  ۱۰۰درصد بازسازی
شده است.

دستگاه قضایی در اجرای قانون به موارد ترک فعل ورود می کند

آذربایجان شرقی  -فالح :رئیس کل دادگستری استان آذربایجان
شرقی گفت :حقوق بیت المال ،دولت و اشخاص در همه حال
باید حفظ شود و در این خصوص دستگاه قضایی در راستای
نظارت بر اجرای قانون جامع حدنگار جدی بوده و به موارد ترک
فعل از سوی دستگاه های اجرایی ورود خواهد کرد.
موسی خلیل الهی در رابطه با جلوگیری از تصرف در اراضی

ملی و تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی با بیان اینکه بخش
عمده ی از پرونده های مطرح در دادسرا و محاکم قضایی مربوط
به اختالقات ناشی از مالکیت و تعرض به اراضی ملی ،منابع
طبیعی و انفال است ،اظهار داشت :تنها راه پیشگیری از بروز
چنین مشکالتی و سو استفاده افرادی که ید طوالنی در زمین
خواری دارند اجرای درست قانون جامع حدنگار و تثبیت مالکیت

مدیر مرکز پایش کیفیت آب اصفهان:

اشخاص و دولت است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی با همه توان برای حفظ حقوق
و منافع عمومی از اجرای قانون جامع حدنگار حمایت می کند،
تاکید کرد :به منظور تسریع در اجرای این قانون همه دستگاه
های اجرایی ضمن تعامل با یکدیگر موظف به اجرای قانون جامع
حدنگارهستند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی اضافه کرد :به
منظور اجرای قانون حدنگار در استان طی شش ماهه نخست
سال جاری  17میلیارد تومان اعتبار مصوب شده که از این میزان 2
میلیارد و یکصد میلیون تومان آن تخصیص یافته است.
وی ادامه داد :همچنین در بخش منابع طبیعی از  2میلیون
 722هزار هکتار  51درصد تثبیت و  23درصد جانمایی شده
است.
خلیل الهی بیان کرد :در امور اراضی  20درصد جانمایی صورت
گرفته و در هر شهرستان یک روستا برای اجرای قانون جامع
حدنگاری انتخاب شده است.
وی تاکید کرد :در همه حال حقوق بیت المال ،دولت و اشخاص
باید حفظ شود و در خصوص دستگاه قضایی در نظارت بر اجرای
این قانون جدی بوده و به موارد ترک فعل از سوی دستگاه های
اجرایی ورود خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد:
برای مبارزه با پدیده زمین خواری ،حذف دالل بازی و جلوگیری
از تعرض به اراضی ملی و دولتی بهترین راه اجرای قانون جامع
حدنگاری است.

ایالم -ابتكار-طرح ایجاد کالدینگ (روکش دار
کردن) بخشی از سیستم لوله کشی مابین برج
احیا و ریبویلرهای واحدهای شیرین سازی آمین
پاالیشگاه گاز ایالم توسط یکی از کارکنان این
پاالیشگاه به مرحله اجرا درآمد.
به گزارش خبرنگارابتكار از ایالم ،طرح ایجاد
کالدینگ (روکش دار کردن) بخشی از سیستم
لوله کشی مابین برج احیا و ریبویلرهای واحدهای
شیرین سازی آمین پاالیشگاه گاز ایالم و نیز
بخش های داخلی این ریبویلرها و نازل های برج
مذکور با ورق نازک از جنس استنلس استیل،
توسط یکی از کارکنان این واحد صنعتی به نظام
مشارکت این شرکت پیشنهاد شد که با اجرای
موفقیت آمیز آن در بخش نگهداری و تعمیرات
این تجهیزات ،اجرا شد که صرفه جویی اقتصادی
درحوزه تولید و تاثیرات بسیار مثبتی بر کاهش
توقفات به همراه داشته است.ارائه دهنده این
طرح ،که دارای  21سال سابقه اجرایی پایپینگ
و از تکنسین های مکانیک پیمانکاری این
پاالیشگاه است در گفت و گو با خبرنگار ما،
اظهار کرد :در ابتدا برای مقابله با خوردگی در
این نقاط از یکسری پوشش های ضد خوردگی
ویژه استفاده می شد که ضمن هزینه باالی
تامین ،تاثیر چندانی در جلوگیری از خوردگی
های شیمیایی این نقاط نداشته و در چندین
نوبت،تعمیرات اضطراری برای مقابله با پیشرفت
خوردگی انجام و این موضوع موجب توقف تولید
می شد.غالمحسین سلیمانی زاده افزود :به
عنوان یک راه حل برای باال بردن استحکام این
نقاط پیشنهاد شد که از ورق استنلس استیل با
ضخامت مناسب که هزینه آن نسبت به سایر
راه های پیشگیری از خوردگی ،ازجمله پوشش
های یاد شده به مراتب کمتر می باشد ،استفاده
گردد که خوشبختانه این پیشنهاد با توجه به
جزئیات اجرایی ارائه شده تائید گردید و با اجرای
موفقیت آمیز آن ،در بازرسی های انجام شده
در چندوقت اخیر هیچگونه مشکلی در نقاط یاد
شده مشاهده نشده و توقف تولیدی نیز ناشی
از این مورد نداشته ایم.وی به مزایای این طرح
اشاره کرد و اظهار کرد:عدم نیاز به تعویض
سالیانه پایپینگ و نازل های ریبویلر و برج
احیاء و عدم نیاز به تغییر جنس آنها درجهت
افزایش استحکام ،کاهش هزینه های تیم های
تعمیراتی ،کاهش توقفات تولید و جلوگیری از
هدر رفتن ماده شیمیایی حالل آمین که هزینه
های تأمین آن در شرایط فعلی سرسام آور است،
برخی از دستاوردهای این طرح بوده است.
دبیر نظام مشارکت شرکت پاالیش گاز ایالم
نیز با اشاره به اینکه نظام پیشنهادات به عنوان
برجسته ترین ابزار مدیریت مشارکتی ،زمینه
ساز مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های
سطوح مختلف سازمان ،از امور اجرایی تا اتخاذ
تصمیمات راهبردی است ،گفت :در مدیریت
م برای ایجاد
مشارکتی ،کارکنان در اتخاذ تصمی 
تحول در سازمان سهیم بوده و در مرحله اجرا
نیز همکاری و همدلی بیشتری داشته و به تبع
آن شاهد افزایش بهره وری نیز خواهیم بود.
مصدق رضایی افزود :نظام پیشنهادات شرکت
پاالیش گاز ایالم از سال  1387براساس آیین نامه
مصوب شرکت ملی گاز ایران تشکیل و با اهداف
افزایش میزان بهرهوری ،تقویت روح ابتكار و
حس مسئولیت در كاركنان ،افزایش همكاری
بین كاركنان ،امكان استفاده از تجارب عملی
و نظرات و اندیشههای كاركنان ،فعالیت خود
را آغاز کرده است.وی گفت :با توجه به امکان
صرفه جویی اقتصادی ناشی از اجرای برخی طرح
های پیشنهادی همچون طرحی که در این گزارش
به آن اشاره شده است و هزینهکرد سود حاصل
از صرفهجویی درجهت توسعه نیروی انسانی،
گسترش مشارکت کارکنان و سایر سرفصل
های مصوب شورای همیاری و مشارکت ،نظام
پیشنهادات این شرکت به سمت ایجاد زمینه
دریافت پیشنهادات با مزیت و ویژگی ایجاد
صرفهجویی مالی در شرکت حرکت کرده و در این
راستا پیشنهادات متعددی دریافت نموده است.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اعالم کرد:

آب اصفهان سالم و بدون میکروب و مواد شیمیایی ُمضر است

آغاز ثبت نام سی و دومین جشنواره معرفی کارگران ،گروههای کار و واحدهای نمونه آذربایجان شرقی

اصفهان_سیمازاهدی  :مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب اصفهان گفت :آب آشامیدنی در این استان چه در مناطق
شهری و چه روستایی ،سالم و بدون هرگونه میکروب و مواد شیمیایی مُضر است.
فهیمه امیری افزود :همه روزه  23آزمایشگاه تخصصی آب و فاضالب ،سنجش سالمت و کیفیت آب در مناطق شهری و
روستایی استان اصفهان را انجام می دهند و از لحاظ تعداد آزمایشگاه ،اصفهان در جایگاه نخست کشور قرار گرفته است.
ترا افزایش داده است،
وی با بیان اینکه یکپارچه سازی آزمایشگاههای آب در روستاها و شهرها در ماههای اخیر ،دقت و نظار 
عنوان کرد :سالمت آب خط قرمز ما در تامین آب آشامیدنی در روستاها و شهرهای استان اصفهان است و در این ارتباط از هیچ
کوششی دریغ نخواهیم کرد.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب اصفهان با اشاره به تعدد آزمایشهای مرکز برای تامین آب آشامیدنی سالم و
عاری از هر آلودگی تصریح کرد :در  ۶ماه نخست امسال  ۱۰۰هزار آزمایش کُلُر در مناطق شهری و  ۲۱۰هزار از همین نوع آزمایش در روستاهای استان انجام
شد.امیری به توانمندی باالی اصفهان در ارتباط با آزمونهای مختلف اشاره کرد و گفت :مطلوبیت کلر در مناطق روستایی  ۹۹.۹و شاخص نامبرده در
مناطق شهری استان  ۱۰۰درصد است.مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب اصفهان اظهارداشت :در مدت مورد اشاره  ۹۵۰آزمایش مواد
شیمیایی در مناطق روستایی و  ۲۰۵آزمایش تخصصی فلزات سنگین در روستاها و  ۱۲۰آزمایش از این نوع در مناطق شهری انجام گرفت.
وی با بیان اینکه تمام مخازن آب در مناطق مختلف استان مورد آزمایش قرار میگیرد خاطرنشان کرد :بهار و تابستان امسال انجام  ۲۸۰آزمایش بیولوژیک
در روستاها و  ۱۶۰مورد در شهرها ،میزان اطمینان ما را باال برد.
امیری نظارت و دقت مرکز بهداشت بر کیفیت آب اصفهان را عاملی مضاعف بر کیفیت مایه حیات در استان دانست و اظهارداشت :در نیمه اول امسال
پنج هزار و  ۲۹۷مورد آزمون میکروبی در روستاها و سه هزار و  ۶۰۰مورد از همین نوع آزمون در شهرهای استان انجام گرفت تا آب تحویلی به مردم از حیث
بهداشت و سالمت با اطمینان کامل انجام گیرد.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح :مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از آغاز فرایند ثبت نام کارگران ،گروههای کار و
واحدهای نمونه استان آذربایجان شرقی در سی و دومین جشنواره امتنان خبر داد.
حسین فتحی با اعالم این خبر اظهار کرد :واحدهای تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی استان به منظور ثبت نام و شرکت
در این جشنواره با مراجعه به نشانی اینترنتی  http://emtenan.mcls.gov.irمی توانند نسبت به درج اطالعات درخواستی مربوط
به کارگران و گروههای کاری نمونه و نیز واحد تولیدی اقدام کنند.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اضافه کرد :فرایند ثبت نام در سی و دومین جشنواره امتنان از کارگران،
گروه های کار واحدهای نمونه استان در  3بخش صنعت ،کشاورزی و خدمات از تاریخ  14آبانماه لغایت  14آذرماه سال جاری
ادامه دارد و عالقه مندان برای شرکت در این دوره از جشنواره می توانند با مراجعه به سامانه اعالمی نسبت به درج و ثبت مشخصات
درخواستی مبادرت نمایند.
وی با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به عنوان سال" جهش تولید" افزود :با توجه به نقش جامعه تولید محور در
ارتقاء شان و کرامت و منزلت کارگران شریف استان و ضرورت بهره گیری از این ظرفیت بزرگ این جشنواره هر سال با هدف معرفی کارگران ،گروههای کار
و واحدهای نمونه جامعه کار و تولید برگزار می گردد.
حسین فتحی با اشاره به ضرورت همراهی و مشارکت گسترده واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی استان در این جشنواره خاطرنشان کرد :فراخوان عمومی
جشنواره در سطح استان و شهرستان با بهره گیری از رسانه های دیداری ،شنیداری بویژه ظرفیت های فرمانداری ،ادارات تامین اجتماعی ،صنعت ،معدن
و تجارت ،آموزش فنی و حرفه ای ،بازرسین کار ،فضاهای مجازی ،هفته نامه ها و مجالت شهرستانی جهت اطالع رسانی به کلیه مدیران واحدها و کارگران
بنگاههای اقتصادی جهت مراجعه به سایت و انجام ثبت نام بعمل آمده تا شاهد حضور گسترده مجموعه ها و نیز توانمندیها و ظرفیت های ویژه نیروهای
ارزشمند و اثربخش جامعه در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی باشیم.

