اخبار
تغيير نام اشتراکهاي برق استان
سمنان بدون اخذ هزينه

عصر ايرانيان سمنان-مهران عاشوري:

مديرعامل شــرکت توزيع برق اســتان
ســمنان اعالم کرد :به ميمنت ايام ا...
دهه فجر  ،تغيير نام اشتراکهاي برق در
سطح اســتان  ،بدون هزينه اجرا خواهد
شد .مهندس ســيدمحمد موسويزاده
گفت :اين طرح ويژه دهه فجر اســت
و در بازه زمانــي  12الي  22بهمن ماه
امســال  ،مشــترکان برق ميتوانند به
يکي از دفاتر پيشخوان دولت در سطح
استان مراجعه و اين خدمت را به صورت
رايگان به انجام برســانند.وي همچنين
يادآور شد  :مدارک الزم براي تغيير نام
انشــعاب برق شامل ،تصوير کارت ملي
متقاضي ،تصوير سند مالکيت يا بنچاق
و آخرين صورت حســاب پرداخت شده
برق مصرفي ميباشــد .گفتني است :
در بازه زماني ذکر شــده  ،هزينه تغيير
نام و بازرســي لوازم اندازهگيري مربوط
به شرکت توزيع برق به صورت رايگان
بوده و حــق الزحمه دفاتر پيشــخوان
دولت ،مشمول اين طرح نميباشد .وي
خاطر نشان کرد :در حال حاضر  ،هزينه
تغيير نام انشــعاب برق مبلغ  105هزار
ريال ميباشــد و مشترکاني که در دهه
فجر امســال به دفاتر پيشخوان دولت
در اســتان مراجعه کنند ،بابت ارائه اين
خدمــت از آنان هزينه مربــوط به اين
شرکت دريافت نخواهد شد.
افتتاح و کلنگ زني  53طرح
کشاورزي در دههي فجر

عصــر ايرانيان ايــام-آذر يعقوبيان:

رئيس ســازمان جهاد کشاورزي استان
ايالم از افتتــاح و کلنگ زني  53طرح
در زيربخشهاي کشــاورزي استان در
دهه فجر امســال خبر داد.دکتر «سيد
محمدتراب ميري» ايــام اظهار کرد:
از اين تعداد پــروژه  38طرح توليدي و
خدماتي هستند که با  950ميليارد و 622
ميليون ريال اعتبار به بهرهبرداري خواهند
رسيد.رئيس ســازمان جهاد کشاورزي
استان ايالم افزود :با افتتاح اين طرحها
زمينه اشــتغالزايي مستقيم يک هزار و
 294نفــر و بهرهمنــدي  1هزار و 212
خانوار در ســطح استان فراهم ميشود .
وي اضافه کرد :در دهه فجر امسال 15
پروژه مهم زيربخش کشاورزي با اعتبار
يک هزار و  345ميليارد و  896ميليون
ريال مورد کلنگ زني قرار ميگيرد.

نهمين نمايشگاه بينالمللي صنعت در و پنجره جمعه سيزدهم بهمن ماه به روي مردم گشوده ميشود

برگزاری بزرگترین نمايشگاه صنعت در و پنجره خاورميانه

نهمين نمايشگاه بين المللي صنعت در و پنجره جمعه
ســيزدهم بهمن ماه به روي مردم گشوده ميشود،
نمايشــگاهي که بزرگترين نمايشگاه صنعت در و
پنجره منطقه خاورميانه است و در آن صدها شرکت،
کارخانه و واحد توليدي داخلي و خارجي جديدترين
توليدات و خدمات خودشــان را به نمايش خواهند
گذاشــت .به گزارش روابط عموميو اطالعرساني
نهمين نمايشــگاه بين المللي در و پنجره و صنايع
وابسته :در اين نمايشگاه که در فضائي بالغ بر  43هزار
متر مربع و در محل دائمينمايشگاههاي بين المللي
تهران برپا خواهد شد 410 ،شرکت حضور دارند که
از اين تعداد  356شــرکت داخلي و  54شرکت نيز
خارجي و از کشورهاي ترکيه ،چين ،آلمان ،بلغارستان،
ايتاليا ،امارات متحده عربي و اســپانيا هستند .فرهاد
امينيان رئيس ســتاد برگزاري اين نمايشگاه گفت:
نمايشــگاه بين المللي در و پنجره از نخستين دوره
برپايي آن در سال  1388تا به امروز از رشد صعودي
بسيار مناسبي برخوردار بوده است .امينيان افزود :با
توجه به کيفيت و کميت مطلوب برگزاري ،نمايشگاه
بيــن المللي در و پنجره به عضويت اتحاديه جهاني

نمايشگاهها ( )UFIدرآمده است که اين امر افتخار
بزرگي براي اين نمايشگاه به شمار ميآيد .وي اضافه
کرد :نهمين نمايشگاه بين المللي در و پنجره و صنايع
وابسته به صورت تفکيک شده و در سالنهاي مجزا
برگزار ميشود که شامل گروههاي پروفيل يو پي وي
سي ،گروه در و پنجره يو پي وي سي ،گروه ماشين

آالت و تجهيزات و گروه در و پنجره آلومينيومياست
و مابقي گروهها مانند يراق آالت ،شيشه پنجره ،توري
پنجره  ،نشريات تخصصي و ساير حوزههاي مرتبط
در ميان گروههاي اصلي جانمايي شده اند.
امينيان خاطر نشــان کرد :مخاطبين اين نمايشگاه
عالوه بر مصرف کنندگان عام ،عمدت ًا شرکتهاي

ســاختماني ،انبوه ســازان مســکن و شهرکها،
مجتمعهاي مســکوني ،اداري و تجــاري ،هتلها،
بيمارستانها ،مراکز آموزشي و ورزشي هستند.
معرفي ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل صنايع وخدمات
صنعت در و پنجره ،ايجاد زمينههاي جذب سرمايه و
سرمايه گذاري ،آشنائي با نوآوريها و پيشرفتهاي
صنعت در و پنجره ،ايجاد فضــاي رقابتي و ارتباط
مســتقيم ميان توليد کنندگان و مصرف کنندگان،
اشتغالزائي و يافتن بازارهاي جديد صادراتي و افزايش
صادرات؛ مهمترين اهداف برگزاري نهمين نمايشگاه
بين المللي در و پنجره و صنايع وابسته است .برنامه
ريزي شده اســت تا چند هيئت تجاري و بازرگاني
از کشــورهاي منطقه در اين نمايشگاه حضور يابند
.برگزاري هشــت کارگاه تخصصــي در زمينههاي
مختلف مربوط به صنعت توليد در و پنجره از ديگر
برنامههاي جانبي نهمين نمايشگاه بين المللي در و
پنجره و صنايع وابسته است .اين نمايشگاه از  13تا
 16بهمــن ماه هر روز از ســاعت  9تا  17در محل
دائمينمايشگاههاي بين المللي تهران آماده بازديد
عالقمندان است.

کسب گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی از سوی شرکت پاالیش نفت اصفهان

عصرايرانياناصفهان-مريمکرباليي :جلسه اختتاميه
مميزي صدور گواهينامه اســتاندارد 50001:2011
 ISOدر زمينه مديريت انرژي با حضور مديرعامل
شــركت پااليش نفت اصفهــان  ،اعضاي کميته
مديريت انرژي و مميزان شرکت IMQايتاليا برگزار
شــد و پس از ارزيابيهاي الزم از سوي اين شرکت
بينالمللي ،به دليل رعايت الزامات استاندارد مديريت
انرژي توســط شــرکت پااليش نفت اصفهان اين
گواهينامه به نام پااليش نفت اصفهان صادر شد.در
آغاز اين نشســت كه پس از دو روز مميزي انرژي
در شركت انجام گرفته بود ،تيم مميزي پس از ارائه

گزارش يافتههاي خود و با توجه به عدم شناســايي
مغايرت اصلي در فرآيند مميــزي ،اعالم نمودند با
توجه به اينکه شركت پااليش نفت اصفهان الزامات
الزم را در اين خصوص رعايت نموده است ،بنابراين
شرکت به کسب گواهينامه استاندارد 50001:2011
 ISOنائل ميگردد.آقايي سرمميز تيم انرژي شركت
IMQضمن اشاره به اســتراتژي مطلوب شركت
پااليش نفت اصفهان در زمينه مديريت بهينه مصرف
انرژي اظهار داشت:خوشبختانه روح اهميت بخشي
به مســايل انرژي در شركت جاري است و مديريت
ارشد شركت ،نگاهي عميق ،واقعيت گرا و صيانتي

به موضوع انرژي دارند.وي با بيان اينكه در شركت
مكانيسم مناسبي در جهت اولويت بخشي به اقدامات
و پروژهاي مرتبط با انرژي ترســيم شــده ،گفت:
همچنين در زمينه مسايل آموزشي نيز ،بين مباحث
دورههاي آموزشي برگزار شــده و موضوع مصرف
بهينه انرژي لينك حقيقي وجود دارد .سرمميز انرژي
شركت IMQتصريح نمود :اخذ گواهينامه در كنار
ملزم نمودن يك ســازمان براي مجهز شــدن به
سيستم انرژي ،آن ســازمان را موظف مينمايد كه
با سيستماتيك شــدن ،مصرف بهينه انرژي روندي
هميشگي و رو به بهبود داشته باشد .اين شركت در

خصوص برخي موارد نيز پيشنهاداتي ارائه نمود .پس
از آن مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان کسب
ايــن موفقيت ارزنده را به همــه مديران و کارکنان
شــرکت تبريک گفــت و اظهار داشــت :موفقيت
شــركت ،مرهون تالش شبانه روزي و فعاليتهاي
مستمر و مسئوالنه كاركنان و پيگيري كميته انرژي
است.چاوشي همچنين از نكتهبيني و دقت نظر تيم
مميزي تمجيد نموده و اذعان داشــت :اين گروه با
روش صحيح و مناسب ،مميزي موثري انجام دادند و
من معتقدم انجام پيشنهادات گروه تخصصي مميزي
به سهولت در شركت انجام پذير است

همزمان با انجام موفقيتآميز تست گارانتي عملکرد ( )PGTانجام شد

رکورد شکنی تولید در شرکت صنايع معدني سنگان فوالد مبارکه

عصر ايرانيان اصفهان-مريم کرباليي :با انجام موفقيت
آميز تســت ( PGTگارانتي عملکــرد) و توليد روزانه
۱۶هزار و  ۲۰۰تن گندله در شرکت صنايع معدني فوالد
سنگان (گندله ســازي فوالد سنگان فوالد مبارکه) در
سوم بهمن  ،۱۳۹۶اين شرکت به ظرفيت اسميطراحي
دســت يافت و راه خود را براي دســتيابي به ظرفيت
اسميساالنه توليد  ۵ميليون تن گندله هموار کرد.اين
اولين بار در کشور است که يک کارخانۀ گندله سازي با
اين ظرفيت توانسته است در کمتر از  ۴ماه با رعايت همۀ
پارامترهاي کميو کيفي توليد ،به ظرفيت اسميطراحي
دست يابدسيد محسن ميرمحمدي ،مديرعامل شرکت

صنايع معدني فوالد سنگان خراسان ،ضمن تأييد اين
خبــر و با بيان اينکه توليد گندله در فوالد ســنگان از
ابتداي بهره بــرداري تاکنون از مرز ۶۰۰هزار تن توليد
گندله عبور کرده ،در جلسۀ بررسي و کنترل گزارشهاي
تست گارانتي عملکرد ( )PGTکارخانۀ ۵ميليون تني
گندله ســازي ،ضمن تبريک اين موفقيت به خانوادۀ
بزرگ فوالد مبارکه از تالش تماميهمکاران ،مشاوران و
پيمانکاران اين شرکت تشکر و قدرداني کرد.وي کسب
اين موفقيتها را نشان از کيفيت مطلوب اجراي پروژه
دانســت و افزود :اين اولين بار در کشور است که يک
کارخانۀ گندله ســازي با اين ظرفيت توانسته است در

کمتــر از  ۴ماه با رعايت همۀ پارامترهاي کميو کيفي
توليد ،به ظرفيت اســميطراحي دست يابد.سيد علي
شمسي نيا ،معاون بهره برداري فوالد سنگان ،با تشريح
چگونگي انجام اين تســت عملکردي افزودPGT :
فرايند تست عملکرد تجهيزات کارخانه است که طبق
قــرارداد ،پس از انجام موفقيت آميز اين مرحله از کار و
حصول اطمينان از اينکه تجهيزات نصب شده در صورت
مهيا بودن همۀ شرايط مطلوب ،قابليت توليد بر اساس
ظرفيت نامــيرا دارند ،عمال تجهيزات خط توليد براي
بهره برداري به صورت موقت تحويل شرکت ميگردد
و در ادامه در يک بازۀ زماني يکساله پيمانکار طرح نسبت

به رفع اشکاالت جزئي و احتمالي اقدام ميکند .وي ادامه
داد :در شــرکت صنايع معدني فوالد سنگان طي يک
دورۀ پنج روزه و در جريان تســت  PGTاز  ۲۸ديماه
تا  ۳بهمن ،متوسط توليد از ظرفيت ناميهم فراتر رفت
و توانمندي تجهيزات به لحاظ کميو کيفي مطلوب و
رضايت بخش بود .انتظار ميرود با توجه به افزايش دانش
فني و بهبود عملکرد نيروي انساني شرکت و همچنين
با حمايت و پشتيباني گروه فوالد مبارکه ،برنامۀ توليد
ساالنه و دستيابي به ظرفيت اسميشرکت صنايع معدني
فوالد سنگان خراسان محقق و بخش عمدهاي از نياز
گروه فوالد مبارکه به مواد اوليه تأمين شود.
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اخبار
رفع تصرف اراضي ملي
سي دشت رودبار

به گــزارش روابط عمومــياداره کل منابع
طبيعي و آبخيــزداري اســتان گيالن ،در
راســتاي جلوگيري از تصرفات اراضي ملي،
کلبه جنگلي واقع در منطقه ســي دشــت
رودبار به مساحت حدود  35000متر مربع با
اخذ دستور مرجع محترم قضايي شهرستان
رودبار رفع تصرف گرديد .اميدي ،سرپرست
منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان رودبار
در اين خصوص بيان داشت  :عموم تصرفات
مربوط به کساني است که اقدام به خريداري
اراضــي ملي نمــوده و در آن بناي وياليي
احداث ميکنند.
1200کيلومتر از راههاي گيالن
طي  48ساعت گذشته برفروبي شد

مدير کل راهــداري و حمل و نقل جادهاي
استان گيالن از برفروبي بيش از1200کيلومتر
از راههاي استان طي  48ساعت گذشته خبر
داد .محمد رضا نازک کار در ادامه افزود :طي
 48ساعت گذشته با تالش بي وقفه و شبانه
روزي راهداران استان گيالن به 83خودرو در
محورهاي کوهستاني اسالم -خلخال ،فومن-
ماسوله ،سياهکل -ديلمان  ،ماسال – گيلوان،
توتکابن -قوشه النه ،رستم آباد – رودبار و
آزاد راه رشت -قزوين امدادرساني شد.
آمادگي کامل راهآهن قم در
خدمترساني به مسافرين در راه مانده

مديــر کل راه آهن قم از آمادگي اين اداره
کل براي خدمترساني به مسافرين در راه
مانده خبر داد .به گزارش روابط عمومياداره
کل راه آهن قم ،محســن اعتماد با اعالم
اين خبر عنوان کرد :با توجه به بارش برف
و برودت شديد هوا عبور و مرور قطارهاي
باري و مسافري در تماميمحورهاي ريلي
کشور و محورهاي استان قم در حال انجام
ميباشــد .وي با اشــاره به مسدود شدن
اتوبان قم_تهران گفت :مســافراني که در
راه ماندهاند و يا قادر به ســفر به تهران از
طريق جاده نيستند ميتوانند به وسيله قطار
به شهر تهران عزيمت و يا از تهران به قم
مراجعت کنند.
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