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اخبار
فرمانده انتظامی شهرستان لردگان:

سارق واحد های مسکونی در شهرستان
لردگان دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان از دستگیری
یک سارق واحد های مسکونی نیمه ساز در بخش فالرد
شهرستان لردگان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سیروس میرزایی گفت:
در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل نیمه ساز در بخش
فالرد موضوع دستور کار ماموران پلیس اگاهی شهرستان
قرار گرفت.
وی افزود :با هماهنگی مقام قضائی پس از انجام
تحقیقات دقیق سارق شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه
دستگیر شد.
این مقام انتظامی شهرستان ادامه داد :سارق
در بازجوییهای فنی پلیس ،به سه فقره سرقت از
ساختمانهای نیمه کاره اعتراف کرد که در بازرسی از
مخفیگاه وی مقادیری مصالح ساختمانی سرقتی کشف شد.
فرمانده انتظامی مازندران خبر داد:

دستگیری محتکر میلیاردی آجیل شب
عید در ساری

فرمانده انتظامی مازندران از کشف یک تن و ۳۵۰
کیلوگرم آجیل و تنقالت احتکار شده در ساری خبر داد.
سردار سیدمحمود میرفیضی اظهار داشت :در راستای
مقابله با عرضه کاالی قاچاق و جلوگیری از احتکار کاال و
نیازمندیهای مردم در آستانه آغاز سال نو ،طرح عملیاتی
مبارزه با قاچاق کااال و ارز در دستور کار پلیس آگاهی این
فرماندهی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان مازندران ،افزود :در اجرای این
طرح کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی
با انجام اقدامات اطالعاتی موفق به شناسایی یک محتکر
آجیل و تنقالت شب عید در شهرستان ساری شدند.
سردار میرفیضی تصریح کرد :پس از هماهنگیهای
قضائی ،مأموران پلیس آگاهی با همکاری نماینده سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان در بازرسی از محل دپوی
کاال توسط متهم یک تن و  ۳۵۰کیلو انواع تنقالت و آجیل
که متهم قصد عرضه آن در روزهای پایانی سال را داشت،
کشف کردند.
میرفیضی ارزش کاالهای کشف شده را بالغ بر یک
میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت :کاالی
کشف شده به سازمان اموال تملیکی استان تحویل و متهم
نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی استان مازندران در خاتمه با اشاره
به این که قاچاق و احتکار کاال اقدامی در جهت ضربه به
اقتصاد کشور ،منفعت طلبی و سو استفاده از نیاز مصرف
کنندگان محسوب میشوند ،گفت :تحقق اقتصاد مقاومتی
و مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیازمند همکاری آحاد جامعه با
پلیس در توسعه امنیت پایدار در برابر تهدیدات اقتصادی،
مقابله با مفسدان اقتصادی ،محتکران و قاچاقچیان کاال و
ارز است.

در قالب برگزاری یک نمایشگاه جذاب و دیدنی صورت می گیرد ؛

میهمانی  5روزه خودروهای کالسیک ،مدرن و آفرود در اصفهان

نمایشگاه خودروهای کالسیک ،مدرن و آفرود ،چهل و
نهمین عنوان و آخرین نمایشگاهی خواهد بود که طی سال
 97در اصفهان برپا میشود.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاههای بینالمللی
استان اصفهان ،این نمایشگاه که طی روزهای  23تا 27
اسفندماه در محل برپایی نمایشگاههای بینالمللی استان
اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد ،خودروهای
کالسیک ،خودروهای آفرود و خودروهای مدرن ،هوشمند و
اسپرت روز دنیا را در معرض بازدید عموم مردم قرار خواهد
داد.
نمایش خودروهای کالسیک نظیر فورد ،دوج ،بیامو ،بنز
و خودروهای امریکایی تنها بخشی از این نمایشگاه خواهد
بود که پیشبینی میشود با استقبال مطلوبی از سوی مردم
روبرو شود .در این بخش ،المبورگینی دستساز نیز به نمایش
درمیآید که پیش از این در هیچ نمایشگاهی حضور نداشته
است.

نمایش خودروهای مدرن کمپانیهای بزرگ خودرویی
از دیگر بخشهای این نمایشگاه به شمار میرود .در این
بخش ،مدلهای جدید شرکتهای خودروساز مانند بنز،
بیامو ،شورولت و فورد به نمایش درمیآیند.
در کنار تمامی برندهای مطرح خودرویی ،خودروهایی
از برندهای معروف جهان نظیر فورد ،پورشه ،مازراتی ،بنتلی،

المبورگینی ،نیسان ،کامارو ،کوروت و چلنجر نیز در این
نمایشگاه حضور دارند تا مردم و عالقمندان با جدیدترین
مدلهای خودرو در جهان آشنا شوند.
بخش دیگری از این نمایشگاه به نمایش خودروهای
آفرود اختصاص دارد .خودروهای آفرود ،خودروهای شاسی
بلند دو دیفرانسیلی هستند که توانایی رانندگی در مسیرهای
ناهموار محیطهای سخت و خشن طبیعت را دارند و چگونگی
گذر از جادههای صعبالعبور را به چالش میکشند .در
سیستم تعلیق اکثر این خودروها از فنربندی و کمک فنرهای
مغناطیسی و خاص استفاده شده ولی سطح فنی خودرو و
مهارت مناسب راننده هر دو با هم عامل تأثیرگذار در چگونگی
عملکرد خودرو است.
عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه میتوانند طی
روزهای  23تا  27اسفندماه و از ساعت  15تا  24به محل
برپایی نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان واقع در پل
شهرستان مراجعه کنند.

معاون برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران:

انتخابات مجمع عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی مصطفی خمينی ساری برگزار شد

ساری – قاسمیان :معاون برنامه
ریزی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران
گفت :سومین دوره انتخابات شرکت

خدماتی شهرک صنعتی مصطفی خمینی
ساری ،با انتخاب اعضاء هیئت مدیره برگزار
شد.
به گزارش خبرنگار مازندران به
نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای
صنعتی مازندران ،نیما دارایی در جمع
تولیدکنندگان و صنعتگران شهرک
صنعتی مصطفی خمینی ساری اظهار
داشت :واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی

به شرکتهای خدماتی ،این فرصت را برای
واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم کرده
که در اجرای طرحها و برنامه های مناسب
مشارکت نمایند .معاون برنامه ریزی شرکت
شهرکهای صنعتی مازندران افزود :برگزاری
انتخابات هیئت مدیره ،نشان از شکوفايی و
رونق تولید و گام مهمی در جهت اجرای
اصل  ۴۴قانون اساسی و کاهش تصدی گری
بخش دولت است.

در پایان این مراسم و با برگزاری
انتخابات بین مدیران واحدهای تولیدی
متقاضی در انتخابات شرکت خدماتی،
آقایان علیرضا فرجی ،عادل قنبری نیا ،بهنام
کت رحمانی ،کمیل خاکی و برمک قنبرپور
به عنوان اعضاء هیئت مدیره و سید صادق
صحرایی نيز بعنوان بازرس شرکت خدماتی
شهرك صنعتي مصطفي خميني ساري
انتخاب شدند.

معاون عملیات شرکت پاالیش گاز
ایالم از پایداری و ارتقاء تولید در واحدهای
مختلف فرآیندی پاالیشگاه خبرداد وگفت:
با انجام تعمیرات موثر ،رفع مشکالت فنی
واحدهای مختلف فرآیندی پاالیشگاه شامل
واحد های شیرین سازی آمین ،نم زدایی
 ،بازیافت اتان و یوتیلتی ،پایداری و ارتقاء
تولید محقق شده است.
به گزارش روابط عمومی،مهندس
«عابدین زرگوشی» افزود :تحقق پایداری و
ارتقاء تولید مهمترین رکن از اهداف کالن
این پاالیشگاه در مسیر دستیابی به شرکتی
سرآمد در سال  ۱۴۰۴در بین شرکت های
پاالیش کننده گاز در کشور محسوب می
شود که در این راستا فعالیت های خوبی
در دوسال اخیر انجام شده و برنامه های
منسجمی نیز در ادامه برای اجرا در دستور
کار قرار دارد.
معاون عملیات شرکت پاالیش گاز

ایالم از پایداری تولید در واحد گوگرد خبر
داد و گفت :با انجام تعمیرات موثر برروی
تجهیزات اصلی این واحد شامل کوره های
واکنش ،کندانسورها ،تعویض با برنامه
رفرکتوری(عایق حرارتی) ،خوشبختانه ضمن
برقراری تولیدی پایدار در این واحد ،محصول
گوگرد با میانگین تولید روزانه  ۲۰۰تن ،به
رقم قابل مالحظه مجموع  ۱۲۵هزار تن در
دو سال اخیر رسیده است.
وی به ارتقاء و پایداری تولید در
واحدهای شیرین سازی این شرکت اشاره
و اظهار داشت :انجام تعمیرات ریبویلرها،
پاییپینگ ،برج جذب ،مبدل های حرارتی
صفحه ای و اصالح دستورالعمل های
فرایندی در واحد شیرین سازی ،همچنین
تصفیه آنالين حالل در گردش در این
واحد با بکارگیری پکیج های زرینی
ساخت کارگاه مرکزی این شرکت برای
حذف نمک های پایدار حرارتی ،از اقدامات

شاخص برای تولید پایدار در واحدهای
شیرین سازی بوده است که با انجام
این موارد ،تصفیه گاز در این واحدها در
مقایسه با سال قبل  ۲۰درصد افزایش
یافته است.
وی در راستای ارتقاء تولیدات شرکت به
کارهای انجام شده در واحد های نم زدایی
و بازیافت اتان اشاره و خاطرنشان کرد :با
تعویض و جایگزینی موفقیت آمیز ماده
جاذب رطوبت گاز (مولکوراسیو) از نمونه
خارجی به محصول تولید شده توسط یک
شرکت ایرانی ،از آبان ماه سال جاری تاکنون
بیش از  ۴۰۰هزار متر مکعب روزانه به تولید
گاز تصفیه شده ارسالی به خط سراسری
اضافه شده است.
مهندس زرگوشی افزود :تولید گاز مایع
خام( )LPGبعنوان یک محصول با ارزش در
واحد بازیافت اتان نیز ،در دو سال گذشته
با رسیدن به مجموع  ۶۰هزار تن نیز رشد

بسیار چشمگیری داشته است.
وی به اهمیت واحدهای یوتیلیتی (آب،
برق و بخار) در پشتیبانی تولید اشاره کرد و
گفت  :با انجام اقدامات موثر از جمله انجام
تعمیرات دوره ای توربین های واحد نیروگاه،
بویلرهای فشار ضعیف ،متوسط در خارج
از بازه تعمیرات اساسی ،آب  ،برق و بخار
مصرفی در واحدهای فرآیندی بدون وقفه
مهیا شده است.
مهندس زرگوشی افزود  :صرفه جویی
 ۳۰درصدی مصرف آب با مدیریت و بهینه
سازی مصرف بخار در واحدهای فرایندی،
انجام تعمیرات دوره ای بر روی تله های
بخار و شناسایی نقاط هدر رفت ،همچنین
استفاده از ظرفیت نامی نیروگاه این شرکت
و تحویل بیش از  ۴۲هزار مگاوات ساعت
برق به شبکه برق کشور در دوسال گذشته
از دیگر اقدامات شاخص انجام شده در
واحدهای یوتیلیتی می باشد.

تحقق پایداری تولید در پاالیشگاه ایالم

خبر كوتاه
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه:

بانوان کرمانشاهی سهم بسزایی در
کاهش مصرف آب دارند

کرمانشاه – لیال حیاتی :
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
شهری استان کرمانشاه با اشاره به
افزایش مصرف آب در اسفندماه
نسبت به ماههای قبل در فصل
زمستان ،از شهروندان خواست در شستشوی وسایل و خانه
تکانی های خود از مصرف بی رویه آب خودداری کرده و از
مشاغل خدماتی برای این موضوع کمک بگیرند .مهندس
علیرضا تخت شاهی با بیان اینکه شهروندان از دیرباز بر اساس
سنتی قدیمی در دو دوره از سال؛ همزمان با فرا رسیدن پاییز
و در روزهای پایانی سال ،اقدام به خانه تکانی و نظافت منازل
میکنند که همین امر باعث افزایش میزان مصرف آب در
ماههای شهریور ،مهر ،آبان و اسفند می شود ،افزود :این افزایش
آب به حدی است که مصرف آب در این ماههای سال ،تقریبا
با ماههای بسیار گرم فصل تابستان برابری می کند وموجب
بروز اختالل در توزیع آب در برخی از نقاط مرتفع استان می
شود .مهندس تخت شاهی میزان مصرف آب در سال  95را
بیش از  92میلیون مترمکعب ،در سال  ،96نزدیک به 94
میلیون مترمکعب و تا پایان بهمن ماه  97بیش از  86میلیون
متر مکعب اعالم کرد و افزود :باتوجه به باالرفتن مصرف آب
به دلیل شستشو و تغییر دمای هوا در اسفندماه نسبت به
بهمن ماه ،طبق بررسی آمارهای سنوات گذشته مصرف آب
در اسفندماه  10تا  15درصد افزایش می یابد که حجم این
افزایش ،بالغ بر  2میلیون مترمکعب و رقم قابل مالحظه ای
می باشد .به گفته وی مصرف آب در اسفند ماه  95بیش از
 6میلیون و  900هزار مترمکعب و در اسفندماه  96بیش از
 7میلیون و  100هزار مترمکعب بوده است که در مقایسه با
مصرف آب در ماههای فصول و پاییز و زمستان نشان دهنده
افزایش مصرف آب به میزان قابل توجهی است که علت آن
افزایش مصرف آب به خاطر خانه تکانی است .مهندس تخت
شاهی با اشاره به راه اندازی پویش «خانه تکانی و مدیریت
مصرف آب» در کرمانشاه ،گفت :این پویش به همت شرکت
آب و فاضالب و با مشارکت فعال بانوان از ابتدای اسفندماه آغاز
شده است اما هدف کلی آن ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در
طول سال به ویژه ماههایی که به علت خانه تکانی و شستشو،
بیشترین میزان مصرف آب را شاهد هستیم .مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه ویژه بانوان در
جامعه و نقش الگویی آنان برای اعضای خانواده گفت :با توجه
با این تفاسیر و به منظور بهره گیری از سرمایه اجتماعی بانوان،
پویش خانه تکانی و مدیریت مصرف آب راه اندازی شده است.
مهندس تخت شاهی تأکید کرد :بانوان کرمانشاهی روحیه
بسیارخوبی در صرفه جویی کردن و مدیریت خانواده دارند و با
کمک این روحیه و مدیریت آنان در خانه و خانواده انتظار می
رود ،از این پس علیرغم افزایش جمعیت ،با همت بانوان ،شاهد
کاهش مصرف آب باشیم  .وی آگاه سازی و حساس سازی
شهروندان درخصوص آسیب ها و مخاطرات ناشی از مصرف بی
رویه آب در خانه تکانی های نوروزی ،تغییر الگوی رفتاری خانم
های خانه دار هنگام نظافت منزل با کمترین میزان مصرف آب
و ارائه الگوهای مناسب خانه تکانی و مصرف بهینه آب ،ترویج
فرهنگ استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب را از جمله اهداف
پویش خانه تکانی و مدیریت مصرف آب عنوان کرد.

