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56 درصد مصرف گاز دو ماه نخست امسال متعلق به نیروگاه شهید رجایی بوده است
| مديرعامل شركت گاز استان قزوين از تحويل 815 ميليون و 154 هزار مترمكعب گاز در دو ماه نخست امسال در استان قزوين خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان قزوين اسماعيل مفرد بوشهري با اعالم اين خبر افزود: بيش از 397 هزار مشترك در بخش هاى 
مختلف خانگى، صنعتى، تجارى و نيروگاهى در دو ماهه ابتدايى امسال، 815 ميليون متر مكعب گاز استفاده كرده اند كه اين مقدار نسبت به 

مصرف 865 ميليون متر مكعبى در مدت مشابه سال قبل 6 درصد كاهش داشته است.
بوشهرى افزود: با توجه به برنامه ريزى هاى صورت گرفته در وزارت نفت درخصوص تحويل حداكثرى گاز به نيروگاه هاى توليد برق، شركت 
گاز استان در دو ماهه نخســت امسال 460 ميليون مترمكعب گاز به نيروگاه شــهيد رجايى تحويل داد كه بدين ترتيب نيروگاه شهيد رجايى 

همچنان جايگاه خود را به عنوان پر مصرف ترين مشترى شركت گاز حفظ كرده است.
مديرعامل شركت گاز استان قزوين با اشاره به آمار مصرف گاز در استان اظهار كرد: حدود 56 درصد مصرف گاز استان در فروردين و ارديبهشت ماه امسال متعلق به 

نيروگاه شهيدرجايى است و بخش هاى خانگى، صنعتى، سى ان جى و تجارى به ترتيب هر كدام در رده هاى بعدى مصرف گاز قرار دارند.

 شورای هماهنگی حراست صنعت آب و برق استان قزوین رتبه برتر را  در سطح کشور کسب کرد 
| در ارزيابى انجام شده توسط معاونت هماهنگى وزارت نيرو   شوراى هماهنگى حراست  صنعت آب و برق استان قزوين در بين شوراهاى 

هماهنگى حراستهاى صنعت آب و برق  كشور رتبه برتر را كسب كرد .
 سيد فخرالدين موسوى مدير دفتر حراست شركت توزيع برق و  رئيس شوراى هماهنگى حراست صنعت آب و برق استان  قزوين  در تكميل 
اين خبر افزود در  ارزيابى شوراى هماهنگى حراستهاى كشور كه از طريق  معاونت هماهنگى وزارت نيرو  در سال 96 انجام شد ، ارزيابى كمى و 
كيفى ، تعداد جلسات ،تعداد مصوبات  ، تعداد جلسات كار گروهها و تعداد مصوبات از شاخصهاى اصلى اين ارزيابى بوده است .و شوراى هماهنگى 
حراست صنعت آب و برق اســتان قزوين با 10 جلســه ،93 مصوبه ،9 كارگروه و 38 مصوبه كارگروه  رتبه برتر را  در بين شوراهاى هماهنگى 
حراســتهاى  صنعت آب و برق كشور كسب كرد .  همچنين  حســين افراز مدير كل دفتر مركزى حراست شركت توانير طى ارسال نامه اى از 

زحمات سيد  فخرالدين موسوى مدير دفتر حراست و مهندس داود آذربايجانى مســئول حفاظت فيزيكى شركت توزيع نيروى  برق استان قزوين  بدليل روند كاهش 
فعاليت سارقين بطور محسوس و قابل لمس و افزايش دستگيريها و كاهش سرقت سيم مسى در استان  قزوين  تقديرو تشكر  بعمل آورند . 

همزمان با رشد ۱۵ درصدی تولید در گروه فوالد مبارکه صورت گرفت؛

| قاسم اسد - در چهارماهة اول ســال ميالدى، فوالد مباركه با 
توليد 2 ميليون و 276 هزار تن، فوالد هرمــزگان با توليد 505 هزار تن 
و مجتمع فوالد ســبا با توليد 388 هزار تن، به ترتيب رشد 12 و 6 و 70 

درصدى را به ثبت رساندند. 
به گزارش انجمــن جهانى فــوالد (World Steel Association)، در 
مدت مذكور، ايران 8 ميليون و 127 هزار تن فــوالد خام توليد كرد كه 
در مقايسه با توليد سال گذشته (6 ميليون و 369 هزار تن) 27,6 درصد 

رشد نشان ميدهد.
اين گزارش حاكى است توليد فوالد خام ايران در آوريل 2018 با رشد 

12,4 درصدى به يك ميليون و 950 هزار تن رســيد. اين در حالى است 
كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته يك ميليون و 735 هزار تن بود.

توليد 64 كشور فوالدســاز جهان نيز در چهارماهة نخست سال جارى 
ميالدى 575 ميليون و 155 هزار تن ثبت شد كه حاكى از رشد 4 درصدى 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
همچنين ميزان توليد فوالدسازان جهان در آوريل 2018، با 4,1 درصد 
افزايش نسبت به مدت مشابه ســال گذشته به 148 ميليون و 322 هزار 
تن رسيد. اين رقم در آوريل سال گذشــته 142 ميليون و 433 هزار تن 

ثبت شد.

طى چهارماهة نخست 2018 به ترتيب چين با توليد 288 ميليون و 969 
هزار تن، هند با 35 ميليون و 381 هزار تن، ژاپن با 35 ميليون و 129 هزار 
تن، روسيه با 23 ميليون و 797 هزار تن و كره جنوبى با 23 ميليون و 696 

هزار تن 5 كشور برتر فوالدساز جهان بودند.
در چهار ماه نخست سال 2018 (از 10/ 10/ 1396 تا 1397/02/10) 
توليد فوالد خام در گروه فوالد مباركه (فوالد مباركه، مجتمع فوالد سبا و 
فوالد هرمزگان) با 15,4 درصد رشد به 3 ميليون و 169 هزار تن رسيد؛ 
در اين بازة زمانى توليد فوالد خام ايران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

27,6 درصد رشد كرده است.

انتخاب نماینده مردم شاهرودومیامی به عنوان 
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس 

| حسین بابامحمدی -  دكتر سيد حسن حسينى شاهرودى 
نماينده  با اخالق ومحبوب مردم  « شاهرود » و « ميامى » درمجلس 
شوراى اسالمى به عنوان نايب رييس اول كميسيون اقتصادى مجلس 
شوراى اسالمى كشــور انتخاب شد . با آغاز اجالسيه دور دهم مجلس 
شوراى اسالمى هيئت رئيسه خانه ملت انتخابات خود را براى تعيين 
اعضا به مدت يك سال آتى برگزار كرد و هم چنين تعدادى از كميسيون 
هاى تخصصى مجلس شوراى اسالمى انتخابات هيئت رييسه خود را 
برگزار كر دند ، براين اساس هفت كميسيون « اقتصادى  » ، « بهداشت  
و درمان » ، « عمران » ، « انرژى » ، « شورا ها و امور داخلى كشور » 
، « حقوقى قضايى »و « برنامه  و بودجه » اعضاى هيئت رييســه خود 

را مشخص كردند .
سرپرستى روزنامه دراستان سمنان اين انتخاب شايسته رابه نماينده مردم شريف شهرستان هاى « شاهرود 

» و « ميامى » شاد باش مى گويد .

مديرعامل برق باختر اعالم کرد:

خط شهر صنعتي جوکار در استان همدان برقدار شد
| عمليات احداث خط شهر صنعتي جوكار ، جهت تقويت 
شبكه فوق توزيع منطقه جوكار و شهرستان  تويسركان و شهرك 
صنعتي جوكار به پايان رسيد . به گزارش كائنات و به نقل از روابط 
عمومي برق باختر ؛ فرهاد شبيهي مديرعامل برق باختر در گفتگو 
با واحد مركزي خبر ضمن اعالم خبر فوق افزود : اين خط از نوع دو 
مداره 63 كيلوولت و به طول 15/4 كيلومتر مي باشد كه تعداد 67 
پايه شبكه فلزي از پست 230 كيلوولت شهيد صفي خاني مالير تا 
شهرك صنعتي جوكار اجرا شده است .فرهاد شبيهي مديرعامل 
برق باختر افزود : خطوط دو مداره فــوق جهت تقويت و افزايش 
قابليت اطمينان شبكه فوق توزيع شهرستان تويسركان و تأمين 

انرژي الكتريكي مشتركين صنعتي و كشاورزي منطقه احداث شده است و هم اكنون برق دار مي باشد . 
الزم به ياد آوري است در حال حاضر در استان همدان 22 پروژه انتقال و فوق توزيع از سوي شركت برق 

منطقه اي باختر در حال اجرا و احداث مي باشد. 

123 صدور 10 گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی 
برای صنایع استان گلستان

| سرپرست اداره نظارت بر اجراى استاندارد اداره كل استاندارد 
گلستان از موافقت كميته عالئم انطباق معيار مصرف انرژى درصدور 10 
گواهينامه انطباق معيار مصرف انرژى براى صنايع گلستان خبر داد. به 
گزارش روابط عمومى اداره كل استانداردگلستان، مهندس محمد امان 
بايى با اعالم اين خبرگفت: اين كميته در راســتاى اجراى قانون اصالح 
الگوى مصرف انرژى و به منظور بررســى گزارش هاى بازرســى انرژى 
واحدهاى توليدى و سوابق و مدارك آنها و با حضور نمايندگان شركت 
توزيع برق، شــركت پخش فرآورده هاى نفتى، شــركت گاز، سازمان 
صنعت،معدن و تجارت،شركت بازرســى تدبير انرژى هيركان،شركت 
بازرسى فهامه و مديران انرژى واحدهاى توليدى در اداره كل استاندارد 

گلستان برگزار گرديد. وى ادامه داد: در اين جلسه 10 گزارش بازرسى انرژى در فرايندهاى توليد اوراق فشرده 
چوبى،آجر ماشينى و فشارى،صنايع لبنى،كمپوت و كنسرو مورد بحث و بررسى قرار گرفت و منجر به صدور 

10 گواهينامه انطباق معيار مصرف انرژى شد.

استانها

خبرنامه

برگزاریدورهآموزشیایمنیوآتشنشانیدرگازگلستان

رشد ۲۷ درصدی تولید فوالد خام ایران

| با هدف افزايش سطح آگاهى و اطالع كاركنان گازگلستان ،دوره آموزشى ايمنى و آتش نشانى عمومى براى 
كاركنان گاز گلستان به مدت 2 روز درمحل مركز آموزش شركت برگزار گرديد.به گزارش روابط عمومى،در اين دوره 
آموزشى دكترسجاد رحيمى استاد دوره مباحثى پيرامون اين برنامه ارائه نمود. 

پنجشنبه    24 خرداد ۱397
29 رمضان ۱439    ۱4 ژوئن 20۱8    شماره 3200

| مديــر جهاد كشــاورزى بيجار گفت:همزمــان با هفته 
جهاد كشــاورزى 28 طرح و پروژه با اعتبارى بالغ بر 9 ميليارد و 
227 ميليون تومان در شهرســتان بيجار افتتاح و به بهره بردارى 

خواهد رسيد.
محمد عباسى ضمن گراميداشــت هفته جهاد كشاورزى اظهار 
داشت:همزمان با هفته جهاد كشاورزى 28 طرح و پروژه كشاورزى 
در شهرستان بيجار با اعتبار9 ميليارد  و 227 ميليون تومان افتتاح 

و به بهره بردارى خواهد رسيد.
وى با اشاره به تنوع در طرح هاى قابل بهره بردارى در شهرستان 
بيجار افزود:اين پروژه ها شــامل طرح پرواربندى بره وگوسفند ، 
اجراى سيستم آبيارى تحت فشــار، برق دار كردن چاه هاى آب 

كشاورزى و اجراى سيستم آبيارى كم فشار است.
عباســى ادامه داد: نشســت با تعاونى ها و تشــكل هاى بخش 
كشاورزى، غبارروبى مزار شهدا، ديدار با خانواده هاى شهداى جهاد 
كشاورزى و اجراى سيستم برق دار كردن چاه هاى آب كشاورزى 
از ديگر برنامه ها و پروژه هــاى قابل افتتاح و بهره بردارى در هفته 

جهاد كشاورزى در بيجار است
مدير جهاد كشاورزى بيجار  با اشــاره به اينكه براى اجراى اين 

طرح ها اعتبار مصوب  9 ميليارد و 227 ميليون تومان بوده است 
عنوان كرد: بهره بردارى از اين پروژه ها باعث موجب تثبيت شغل 

براى 150 نفر مى شود .

خريد گندم به شرط ثبت نام گندم کاران در سامانه جامع 
پهنه بندی

وى در ادامه به لزوم ثبت نام گندم كاران در سامانه پهنه بندى 
اشاره كرد و گفت: كشــاورزان و گندم كاران الزم است تا در اين 
سامانه ثبت نام كنند، چرا كه بر اساس ثبت نام در اين سامانه گندم 

خريدارى مى شود.
عباســى همچنين به لزوم پالك گذارى تراكتور ها اشاره كرد و 
بيان داشت: قرار بر اين بود كه شركت نفت بر اساس پالك گذارى 
تراكتورها  سوخت تحويل كشــاورزان دهد  و بايد تا ابتداى فصل 
تابســتان تراكتورهــا و كمباين ها پالك گذارى شــود چرا كه در 
صورت عدم پالك گذارى تراكتورها هيچ سوختى به كشاورز تعلق 

نمى گيرد.

پیش بینی خريد 200 هزار تن گندم

مدير جهاد كشاورزى بيجار در بخش ديگرى از سخنان از پيش 
بينى خريد بيش از 200 هزار تن گندم در اين شهرستان خبر داد 
و اظهار داشت:خوشبختانه امســال هيچ مشكلى در خريد گندم 

نخواهيم داشت.
وى اضافه كرد:براى برداشت گندم شهرستان بيجار هيچ مشكلى 
جز فرســوده بودن برخى ادوات كشاورزى از جمله كمباين وجود 
ندارد كه امسال 550 كمباين و 6 هزار و 130 تراكتور كار برداشت 

گندم را انجام مى دهند.
عباسى همچنين از اجراى آبيارى تحت فشار در مساحت 100 
هكتار در سال 97 خبر داد و گفت: 430 ميليون تومان تسهيالت 
بالعوض به كشاورزان در اين راستا پرداخت شده است و انتظار مى 
رود كه در سايه تعامل بانك ها و حمايت هاى مسئوالن استانى اين 

روند همچنان ادامه داشته باشد.
وى به ظرفيت هاى باالى شهرستان بيجار در بخش كشاورزى 
اشاره كرد و يادآور شد: اين شهرستان در صورت افزايش حمايت 
ها مى تواند حرف هاى زيادى براى گفتن داشته باشد و به همين 
دليل بايد از تمامى ظرفيت هاى آن به بهترين شــكل ممكن بهره 

بردارى شود.

| محبوبه يادگاری-  عمليات اجرايى 200 پروژه عمرانى شــهردارى همدان با 
اعتبارى بيش از 400 ميليارد تومان با حضور نمايندگان مردم همدان در مجلس، استاندار، 

اعضاى شوراى شهر و معتمدان  به صورت همزمان  آغاز شد.
شهردار همدان اظهار داشت: افتخار داريم امروز شاهد شروع عمليات اجرايى 200پروژه 
اثرگذار در مجموعه مديريت شهرى باشيم كه در توسعه كالن شهر همدان نقش به سزايى 

ايفا مى كنند.
وى با اشاره به اينكه با تالش همه عزيزان در آينده شاهد رشد و بالندگى بيشتر همدان 
هستيم افزود:  با احداث چند پارك بزرگ در مناطق مختلف شهر و همچنين احداث پارك 

صد هكتارى واليت به ميزانه سرانه فضاى سبز همدان دو متر اضافه مى شود.
صوفى با اشــاره به احداث پارك اكباتان به عنوان بزرگترين پارك منطقه غرب كشور 
بيان كرد: عالوه بر بهسازى پياده روها، امسال ساماندهى پيادروهاى بلوار ارم و جوان نيز 

انجام ميشود كه در نوع خود طرحى كم نظير در كشور به شمار مى آيد.
وى با اعالم اينكه پروژه ساماندهى بلوار ارم تا 6 ماه آينده  به پايان مى رسد افزود: براى 
ابزگشايى بلوار قدر در منطقه خضر نيز اقدامات الزم براى تملك 25 پالك انجچام شده 

و اين كار نيز به زودى انجام مى شود.
شهردار همدان با تشريح ديگر پروژه هاى شهردارى همدان مانند انجام مطالعات جمع 

آورى آب هاى سطحى، احياى رودخانه هاى سطح شهر و انجام مطالعهات ميدان 13 آبان 
گفت: توسعه دوربين هاى نظارتى، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومى و تسهيل كار مردم 

با خريدارى نرم افزارهاى جديد از ديگر اقدامات ما در مجموعه شهردارى همدان است.
وى تاكيد كرد: توسعه فضاى سبز همدان، ايجاد 25 پارك مختلف در مناطق شهرى،  
احداث پارك صد هكتارى واليت، بهسازى پياده روهاى بلوار ارم و جوان، شروع عمليات 
مطالعات پارك اكباتان، اجراى طرح بازسازى محله كبابيان،بهسازى پياده روهاى سطح 
شهر،  ســاخت پاركينگ هاى طبقاتى، آغاز مطالعات امكان سنجى راه برگشت گنج نامه، 
ديواركشى و بهسازى رودخانه هاى سطح شهر، ساماندهى ورودى هاى شهر، توزيع و پخش  
300هزار تن آسفالت در سطح شهر، بازگشــايى معابر سطح شهر، احياى رودخانه هاى 

سطح شهر و غيره مهم ترين برنامه هاى ما در ماه هاى آينده است.
ابراهيم مولوى نيز در اين مراســم اظهار داشت: امروز با افتتاح اين تعداد از پروژه هاى 

عمرانى كهن شهر و كالن شهر همدان تبديل به كارگاه بزرگ عمرانى مى شود.
 وى بابيان اينكه پخش 300هزار تن آســفالت در شــهر، نهضت بزرگ خدمت رسانى 
به مردم همدان اســت افزود: مطمئن باشيد با توجه به تأكيدات اســتاندار همدان و با 
برنامه ريزى هاى انجام شده براى اجراى دو رويداد بزرگ2018 ، سبب سربلندى استان 

مى شويم.

رييس شوراى اسالمى شهر همدان با تشريح اقدامات انجام شده در حوزه مديريت شهرى 
بيان كرد:  ما در اين دو رويداد بين المللى ميزبانى شايسته   براى ميهمانان خود خواهيم 

بود و معتقديم كه اتفاقات خوب و مباركى براى استان رقم مى خورد.

خبر

 عملیات اجرایی 
۲00 پروژه عمرانی 
شهرداری همدان 
با اعتباری بیش از 
۴00 میلیارد تومان 
آغاز شد

۲۸ پروژه کشاورزی در بیجار به بهره برداری می رسد

| رييس ســازمان جهادكشــاورزى كردســتان گفت: 73 پروژه 
كشاورزى با ســرمايه گذارى بالغ بر 41 ميليارد و 500 ميليون تومان به 

مناسبت هفته جهاد كشاورزى در اين استان افتتاح مى شود.
خالد جعفرى بعد از ظهر روز شنبه در نشستى با خبرنگاران رسانه هاى 
گروهى استان كه به مناسبت فرارسيدن هفته جهادكشاورزى برگزارشد، به 
پروژه هاى قابل افتتاح دراين هفته اشاره كرد و سپس به سواالت خبرنگاران 

در ارتباط با زيربخش هاى مختلف كشاورزى استان پاسخ داد.
وى با بيان اينكه از 21 تا 27 خردادماه به نام هفته جهاد كشــاورزى در 
كشورمان نامگذارى شده است، عنوان كرد: در اين هفته 73 پروژه با سرمايه 

گذارى 41 ميليارد و 525 ميليون تومان به بهره بردارى مى رسد.
وى اظهارداشــت: 16 پروژه مربوط به  بخش بهبود توليدات گياهى، 4 
پروژه شــيالت، 10 پروژه صنايع، يك پروژه منابع طبيعى، 19 پروژه آب 

و خاك و امور فنى و مهندســى و 23 پروژه هم مربوط به زيربخش بهبود 
توليدات دامى در استان است.

رييس سازمان جهادكشاورزى كردســتان ميزان اشتغالزايى پروژه هاى 
مذكور را 322 نفر ذكر كرد و افزود: اين تعداد پروژه براى هزار و 167 نفر 

ثبيت شغل به همراه خواهد داشت.
جعفرى با بيان اينكه از نظر ســطح اراضى ديم كردستان رتبه نخست را 
در كشور دارد، بيان كرد: ســاالنه 650 هزار هكتار از اراضى ديم استان به 

كشت غالتى هم چون گندم، نخود و جو و غيره اختصاص پيدا مى كندو
وى با اشاره به اينكه در حال حاضر بيش از 98 درصد زراعت استان به طور 
مكانيزه انجام مى شود، عنوان كرد: ولى در باغات به دليل اينكه بيشترين 
سطح باغات استان را قطعات كوچك تشكيل مى دهند مكانيزه كردن آنها 

امكان پذير نيست.

وى اضافه كرد: تا زمانى كه به سمت تجارى سازى باغات حركت نكنيم 
نمى توان شيوه هاى نوين آبيارى را در آن به طور كامل اجرايى كرد.

رييس سازمان جهادكشاورزى كردستان عنوان كرد: تنها راه حركت به 
سمت توسعه پايدار در كردســتان در رونق بخش كشاورزى و گردشگرى 

استان است.
جعفرى با بيان اينكه در دنيا توليد محصول ارگانيك بســيار كم است، 
افزود: عمده محصوالت كشاورزى ما در حوزه محصوالت سالم قرار دارد كه 

كمترين ميزان كود و سموم شيميايى در آنها استفاده شده است.
وى اظهارداشــت: به ضرس قاطع مى توانيم عنوان كنيم كه محصوالتى 
هم چون عسل، گوشــت دام سبك، انگورســياه ديم، گردو و توت فرنگى 
اســتان ارگانيك و كامال طبيعى و بدون اســتفاده از هيچ نوع كود وسمى 

توليد مى شوند.

ريیس سازمان جهادکشاورزی کردستان خبرداد:

افتتاح۷۳ پروژه باسرمایه گذاری بالغ بر ۴1 میلیارد تومان در کردستان

همزمان با هفته جهاد کشاورزی؛


