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ارسال نخستین محموله صادراتی مونو اتیلن گالیکول
تولیدی شرکت پتروشیمی شازند به مقصد روسیه

اراک -فرناز امیدی :مدیرکل بنادرو دریانوردی
امیرآباد گفت« :نخستین محموله صادراتی مونواتیلن
گالیکول( ، )MEGتولید شرکت پتروشیمی شازند  ،به
شکل فلکسی تانک از بندر امیرآباد به مقصد آستاراخان
روسیه بارگیری و ارسال شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی
شازند به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادرو دریانوردی
امیرآباد؛ محمدعلی اصل سعیدی پور با بیان این که تقویت
دانش و فناورى های درون زا به عنوان یکی از مهمترین
شاخص های رشد زیر ساختی اقتصاد کشور به شمار می
رود گفت« :تالش علمی جهت تجاری سازی و در راستای حمایت از تولید داخلی و بازاریابی بین المللی موجب شد ،
تا مونو اتیلن گالیکول به یک کاالی تجاری و صادراتی در کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه مونو اتیلن گالیکول درگذشته به صورت بشکه ای و محدود از خلیج فارس به کشور چین و
کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا صادر می شد اظهار داشت »:با تالش شبانه روزی مجموعه بندر امیرآباد در فراهم
نمودن شرایط نگهداری این ماده ارزشمند  ،برای نخستین بار محموله مونو اتیلن گالیکول تولیدی شرکت پتروشیمی
شازند از بندر امیرآباد به روسیه صادر شد».
مدیرکل بندر امیرآباد حجم این محموله صادراتی را  ۹ TEUکانتینر  ۲۰فوت عنوان کرد :در صنایع نساجی و
چرم  ،ضد یخ  ،تولید انواع رزین پلیمری  ،مصالح و مواد ساختمانی  ،صنایع الستیک سازی و  ...کاربرد فراوان دارد.
سعیدی پور در پایان ابراز امیدواری کرد »:با توجه به فراهم بودن زیرساخت ها و روند فزاینده صادرات کاال در سال
جاری  ،شاهد ارسال انواع کاالهای تجاری از بندرامیرآباد به سایر کشورهای حوزه  CISباشیم».

وام های صندوق قرض الحسنه امداد والیت
کامال قرض الحسنه است

مدیر صندوق قرض الحسنه امداد والیت ،از پرداخت
وام های بدون سود در این صندوق خبر داد و بمناسبت
تأسیس این صندوق فعالیت های آن را تشریح کرد.به
گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد ،امیر باوندپوری،
مدیر صندوق قرض الحسنه امداد والیت با اشاره به اینکه
هفدهم خرداد سالروز تأسیس این صندوق در کشور است
گفت :این صندوق به عنوان بازوی کمیته امداد و امین
جامعه در افق  1404پیشتاز در ارائه خدمات متمایز قرض
الحسنه و نماد بانکداری اسالمی خواهد بود.وی تأکید کرد:
وام های صندوق قرض الحسنه امداد والیت کامال قرض
الحسنه است.مدیر صندوق قرض الحسنه امداد والیت تأمین حداقل نیازهای اساسی خانوارهای نیازمند و حفظ کرامت
انسانی و رشد ایمانی آنها را در بسترهای ایجاد شده برای مساعدت به آنها از اهداف این صندوق برشمرد و افزود :این
صندوق بر پایه اصول متعالی اسالمی در زمینه اعطای وام های قرض الحسنه از طریق جذب و هدایت هدفمند منابع
کمک ها ،هدایا و نذورات اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأمین نیازهای ضروری و غیر تجاری جامعه هدف فعالیت
می کند.باوندپور با بیان اینکه صندوق قرض الحسنه امداد والیت تالش می کند با تأکید بر اصل ارائه خدمت بی منت،
تکریم ارباب رجوع و تحصیل رضایت ذینفعان ،سنت قرض الحسنه را در جامعه ترویج دهد تصریح کرد :حساب سپرده
پس انداز قرض الحسنه عادی ،سپرده قرض الحسنه ویژه وجوه اداره شده و حساب مشارکت های مردمی صندوق امداد
والیت برای کمک به پرداخت وام نیازمندان از جمله طرح های این صندوق است.وی همچنین از پرداخت تسهیالت
قرض الحسنه از محل سپرده های صندوق به افراد نیازمند خبر داد و گفت :در دو ماه نخست امسال به  393نفر از افراد
نیازمند بیش از  30میلیارد ریال تسهیالت در زمینه های اشتغال ،درمان ،مسکن و کارگشایی پرداخت شد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان تاکید کرد؛

غیر قانونی بودن نصب مستقیم پمپ بر روی کنتور و شبکه توزیع آب

اصفهان – یحیی مرادیان :براساس بند  ۴-۳۴-۲آیين نامه عملياتي و
شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضالب کشور ،نصب مستقیم پمپ بر روی
کنتور و یا شبکه توزیع آب شهری تخلف است.
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان با تاکید بر این
موضوع گفت :برای مشترکيني که اقدام به نصب مستقیم پمپ بر روي کنتور
و يا شبکه توزيع آب کنند پس از صدور اخطار کتبی در صورت اصالح نکردن
شرایط ،نسبت به قطع موقت انشعاب تا زمان برچیدن پمپ اقدام خواهد شد
و در صورت تکرار این تخلف پیگیری های قانونی به عمل خواهد آمد.
سید محسن صالح افزود :استفاده از تأسیسات داخلی ایجاد فشار برای
مشترکین ،صرفاً در صورت اتصال پمپ به مخزن ذخیره مجاز است ،به این
صورت که آب شبکه توزیع پس از عبور از کنتور به صورت آزاد وارد مخزن
مناسبی شده و از آنجا توسط پمپ ،به تأسیسات داخلی مجموعه پمپاژ شود.
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان به مشکالتی که

نصب مستقیم پمپ بر روی کنتور آب ایجاد می کند اشاره کرد و اظهار داشت:
در صورت اتصال مستقیم پمپ به شبکه توزیع ،ضمن ایراد خسارات احتمالی

به تأسیسات آبرسانی ،عملکرد کنتور نیز به شدت تحت تأثیر قرارگرفته و می
تواند موجب نشان دادن مصرف غیر واقعی و تحمیل آب بهای بیشتر از مقدار
واقعی مصرف به مشترک متخلف شود.
صالح در پاسخ به گالیه کمبود فشار آب ساکنان طبقات باال در مجتمع
های مسکونی تصریح کرد :بر اساس آئین نامه عملیاتی ،تامین فشار در
طبقات باال بر عهده مشترک است و ساکنان مجتمع ها بايد با تعبيه درست
پمپ و مخزن ،این مشکل را حل کنند و در این رابطه رعایت حقوق شهروندی
و عدم تجاوز به حقوق دیگران بسیار حائز اهمیت است.
وی از مشترکین خواست ضمن رعایت الگوی مصرف در فصل گرما،
هرگونه شکستگی خطوط لوله ،هدر رفت آب ،وجود انشعابات غیرمجاز و
نصب مستقیم پمپ بدون مخزن ذخیره بر روی شبکه آب را به سامانه ارتباط
با مشتریان  122که به صورت 24ساعته آماده پاسخ گویی می باشد اطالع
دهند.

تحقق شعار سال این بار با ارتقاء کیفیت محصوالت؛

دستیابی به باالترین رکورد بازده کیفی محصوالت در شرکت فوالد مبارکه اصفهان

اصفهان – یحیی مرادیان :در اردیبهشتماه  1400همزمان با رشد
چشمگیر تولید شرکت باالترین بازده کیفی محصوالت شرکت در نواحی
فوالدسازی ،نورد گرم ،نورد سرد و فوالد سبا به دست آمد که منجر به کسب
رکورد  91درصد در کل شرکت شد که این رکورد از ابتدای راهاندازی تاکنون
بینظیر است.
علیرضا کییگانه مدیر واحد کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه در
گفتوگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد :در اردیبهشتماه سال جاری ،همزمان با
رشد چشمگیر تولید شرکت ،باالترین بازده کیفی محصوالت شرکت در نواحی
فوالدسازی ،نورد گرم ،نورد سرد و فوالد سبا به دست آمد که منجر به کسب
رکورد 91درصد در کل شرکت و بهبود 2درصد نسبت به سال قبل شد که در
شرکت فوالد مبارکه رکورد محسوب میشود.
وی افزود :رکورد بازده کیفی شرکت فوالد مبارکه از آنجا مهم است که
تمام نواحی تولیدی به باالترین عملکرد کیفی خود در این ماه ،با توجه به
حجم و ظرفیت تولید محصوالت کیفی ،دست یافتند.
مدیر واحد کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد :در اردیبهشتماه
سال جاری ،بازده کیفی واحد فوالدسازی  95.3درصد ،نورد گرم  99.4درصد،
نورد سرد  96درصد و فوالد سبا  98.4درصد شد که کسب این رکورد در کنار
کمی ،منجر به سودآوری شرکت ،رضایتمندی مشتریان و به
افزایش تولید ّ
دنبال آن کاهش ضایعات میشود.
وی در پایان از تمام مدیران نواحی تولیدی و کارکنان کنترل کیفی که
در کنار پرسنل نواحی تولیدی در ردیابی و اعالم بهموقع عیوب و مشکالت
خطوط اهتمام کردند ،تشکر و قدردانی کرد.
غالمرضا سلیمی نیز در گفتوگو با خبرنگار فوالد در توضیح رکورد

تولید کیفی محصوالت ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم شرکت فوالد
مبارکه در اردیبهشتماه اظهار کرد :در راستای تحقق شعار سال ،شرکت فوالد
کمی در تولید ،به
مبارکه بهعنوان سازمانی متعالی و پیشرو همگام با رکورد ّ
کیفیسازی محصوالت اهتمام ویژهای دارد.
وی افزود :اگرچه هدفگذاری در بنگاههای اقتصادی بزرگ بر افزایش
کمی محصوالت تولیدی است ،اما در شرکت فوالد مبارکه و ناحیه فوالدسازی
ّ
و ریختهگری مداوم ،شاخص کیفیت محصوالت هم هدفگذاری شده است.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم شرکت فوالد مبارکه گفت:
در سال گذشته نسبت به سال  ،98تمام پارامترهای کیفی شامل ذوبهای
خارج از استاندارد و کاهش عیوب محصوالت تولیدی با بهبود  0.5تا 2.5
درصدی همراه بود که باید نسبت به مقیاس تولید  7میلیون تن فوالد خام
سنجیده شود.
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه با اعالم افزایش رضایتمندی
مشتریان محصوالت رنگی لوازمخانگی از محصوالت تولیدی ورق رنگی ،گفت:
آخرین رکورد کیفی محصول رنگی در آبان ماه سال گذشته محقق شده بود
که این رکورد در اردیبهشتماه به  83.61درصد ارتقا یافت.
وی دستاوردهای اخیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه در ارتقای
کیفیت محصوالت را مرهون تالش همکاران سایر نواحی تولیدی ،ناحیه نورد
سرد ،گروه فنی تولید ،کنترل کیفی و برنامهریزی تولید دانست و بر تداوم
کمی و کیفی در این ناحیه تأکید کرد.
افزایش ّ
مصطفی عطاییپور در گفتوگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد :مجتمع
فوالد سبا در دومین ماه از سال جاری در راستای تحقق شعار سال ،عالوه بر
ثبت رکورد کیفی محصوالت به میزان  98.4درصد مطابق با سفارش مشتری،

به رکورد تولید محصوالت به میزان  129.340تن و رشد  6درصدی نسبت
به برنامه تدوینشده دست یافت؛ این رکورد در حالی به دست آمد که رکورد
کیفی قبلی در این واحد صنعتی  97.61درصد در مردادماه سال 1393
حاصل شده بود.
مدیر مجتمع فوالد سبا تصریح کرد :اجرای اقدامات اصالحی تعریفشده
درخصوص بهبود شرایط ابعادی ،شکلی و دمای تختالهای تحویلی واحد
ریختهگری سبا در بهبود کیفیت محصوالت تولیدی نقش داشته است.
کمی و کیفی محصوالت تولیدی در مجتمع سبا
وی در پایان افزایش ّ
را ماحصل همدلی کارکنان این واحد در راستای بهبود مستمر و کاهش
توقفات اضطراری ،افزایش آمادهبهکاری خط و تعریف پروژههای بهبود در
جهت افزایش سرعت تولید دانست و از حمایتهای تمام پرسنل که با روحیه
جهادی درصدد تحقق شعار سال هستند ،تشکر کرد

استاندار خوزستان آخرین وضعیت پروژه های زیرساختی شهرستان حمیدیه را تشریح کرد

استاندار خوزستان آخرین روند و وضعیت پروژه های زیرساختی
شهرستان حمیدیه را تشریح کرد.
قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان روز یکشنبه در پایان نشست
شورای برنامه ریزی شهرستان حمیدیه گفت :در این نشست قرار شد در
خصوص تملک زمین هایی که از زمان  ۸سال دفاع مقدس بوسیله نهادها،
ارگان ها و استان ها صورت گرفت و جزو مناطق جنگی محسوب میشد
تجدیدنظری صورت گیرد و در کارگروه کارشناسی بررسی شود و مطابق آنچه
که این کارگروه تشخیص داد عمل شود.
استاندار خوزستان افزود :در ارتباط با آب آشامیدنی شهری و روستاها و
بخشهای مختلف این شهرستان تصمیمات خوبی گرفته شد و جدول زمانی
مشخصی تعیین کردیم تا ظرف سه الی چهار ما موارد خواسته شده در این
زمینه اجرایی شود.
سلیمانی بیان کرد :در ارتباط با جاده ها بویژه جاده های روستایی
تصمیم گرفته شد در طول سه تا چهارماه روکش آسفالت انجام شود و برخی

از جاده ها هم تا پایان سال اصالح شوند.
استاندار خوزستان اظهار داشت :در ارتباط با موضوع سیستم فاضالب
قرار شد ماده  ۲۳پیگیری شود و از منابع ملی که برای سهم استان در حال

با توان متخصصان
مديرعامل شركت پااليش گازفجرجم با اشاره به مطالعات اولیه
داخلي انجام شد :کارشناسان اداره مهندسی اين شركت گفت :خوشبختانه به دنبال
افزایش ظرفیت مطالعات صورت گرفته ،ظرفیت تولید بخار در اين شركت افزايش
دوبرابري ديگ يافته است و اين مهم تاثير مهمي بر روند افزايش توليد خواهد
های بخار در داشت.
وي افزود :تحقیقات صورت گرفته توسط كارشناسان اين
شركت پااليش شركت منجر به صدور دستورالعمل جهت افزایش ظرفیت سایر
گازفجرجم دیگ های بخار نيزگردیده است.

پیگیری هستیم سهم حمیدیه هم دیده شود.
سلیمانی عنوان کرد :در خصوص بحث بهداشت و درمان قرار شد برای
پروژه ساخت بیمارستان  ۶۴تختخوابی حمیدیه زمین این بیمارستان تعیین
تکلیف شود و امسال از منابع خیرین عملیات ساخت بیمارستان آغاز شود و
از منابع دولت نیز در سال آینده به این پروژه اختصاص یابد.
سلیماتی اضافه کرد :در خصوص آب دامداران و کشاورزی قرار شد روز
سه شنبه جلسه ای برای بررسی بیشتر این موضوع در استانداری برگزار شود.
وی گفت :در خصوص موضوع فضاهای آموزشی قرار شد قبل از مهرماه
 ۵مدرسه در حمیدیه ساخته شود.
استاندار خوزستان ادامه داد :در زمینه گازرسانی قرار شد تا پایان سال
گازرسانی شهری و روستایی در حمیدیه اجرا شود.
نماینده عالی دولت در استان ابراز امیدواری کرد :امیدواریم با نظارتی
که انجام خواهد شد پروژه ها طبق جدول زمان بندی شده در موعد مقرر به
بهره برداری برسد.

مهندس عبدالصمد نجفي تصريح كرد :برهمین اساس،
قسمتهاي مختلف يكي از دیگ ها بخار اين شركت (گازو سطح
آب و بخار) مجددا كاليبره و تجهیزات برقي بررسی وكليه لوله هاي
داخل كوره جهت انتقال حرارت بهتر با واير برس تمیزکاری گردید.
وي اظهار داشت :سيستم  FDFو الكتروموتور مربوطه باز
و جهت بررسی به كارگاه مركزي اين شركت انتقال داده شد تا
براساس دستورالعمل هاي فني ،افزایش ظرفیت تولید بخار دیگ
بخار  Eدر حالت ایمن انجام و در اسرع وقت عملیاتی گردد.

اخبار

شروع خاموشیهای کالفهکننده
بار دیگر در استان گلستان

با گرم شدن دمای هوا تا کنون برق اغلب مناطق استان به
صورت گسترده قطع شده است ،این خاموشیهای گسترده مردم به
ویژه اصناف و واحدهای تولیدی را کالفه کرده است.چند روز قبل که
هوا کمی خنک شده بود قطعیهای برق هم در سطح استان گلستان
کاهش پیدا کرد اما از روز گذشته و با گرمتر شدن هوا ،دوباره این
خاموشیهای کالفهکننده شروع شده است.بسیاری از کسبه و بازاریان
از قطعیهای مکرر برق زیان دیدهاند ،دانش آموزان و دانشجویان هم که
این روزها آزمونهایشان به صورت مجازی برگزار میشود ،از وضعیت
کنونی به شدت انتقاد میکنند .واحدهای تولیدی هم که در زمستان
گاز و در بهار و تابستان برقهایشان قطع میشود ،چاههای کشاورزی
هم این روزها با قطعیهای مکرر ،دست کشاورزان را در پوست گردو
میگذارد.همه مردم از قطعیهای گسترده و چند ساعته برق به شدت
ناراضی هستند و نماینده مردم گرگان و آق قال دلیل این قطعیها را
عدم سرمایه گذاری دولت در صنعت برق و ساخت نیروگاههای جدید و
مستهلک شدن نیروگاههای فعال دانسته است.طبق قانون برنامه ششم
توسعه دولت موظف بود که ساالنه  5هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق
در کشور اضافه کند اما این اتفاق رخ نداد و در سایه بی تفاوتی دولت به
این مسئله حیاتی ،کمتر از نیمی از این هدفگذاری محقق شد.این در
حالی است که در شهریورماه سال گذشته و در افتتاح متمرکز پروژههای
توانیر ،رئیس جمهور اعالم کرد با بهره برداری از این پروژهها دیگر
در تابستان شاهد قطعی برق نخواهیم بود اما چند ماهی از این وعده
نگذشته بود و در زمستان ،خاموشیهای چند ساعته بالی جان مردم
شد .آن زمان مدیران توانیر ،مشکل در تأمین گاز موردنیاز نیروگاهها
را علت این اتفاق میدانستند اما حاال در فصل گرم سال که دیگر
از کمبود گاز نیست ،توانیر بهانه دیگری برای قطعی برق دارد.از روز
گذشته به ویژه امروز قطعیهای مکرر و چندساعته برق ،پس از یکی
دو روز بار دیگر شروع شده و مدیرعامل شرکت برق استان خطاب به
مردم گلستان گفته که قطعیهای برق فع ً
ال ادامهدار خواهد بود.علی
اکبر نصیری در این باره اظهار داشت :با توجه به افزایش مصرف برق
احتمال اعمال خاموشیهای دوباره برق در استان وجود دارد.وی بیان
داشت :با کاهش دما و به تبع آن کاهش مصرف برق چند روزی نیاز به
خاموشی در استان نبود ،اما با توجه به افزایش محسوس دما در روزهای
آینده ،قطعی برق به میزان صرفه جویی و مدیریت همه مشترکان اعم
از خانگی و صنعتی بستگی دارد و در صورت رشد مصرف دوباره برنامه
خاموشیها اجرا میشود.نصیری با تاکید بر مدیریت مصرف برق ادامه
داد :مناطق مختلف را بلوک بندی کردیم و هر بلوکی که  30درصد
صرفه جویی در مصرف داشته باشد ،برنامه خاموشی آنها حذف خواهد
شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان شناسایی کنتورهای
پر مصرف و برخورد با صاحبان آنها را از دیگر برنامههای شرکت برق
در راستای کاهش خاموشیها بیان کرد و از مشترکان خواست ،مصرف
خود را مدیریت کنند و در ساعات اوج مصرف از لوازم برقی پر مصرف
استفاده نکنند و دمای کولر را روی  26تنظیم کنند.در حالی مدیرعامل
شرکت برق استان از ادامه دار بودن خاموشیها و لزوم مدیریت
مصرف از سوی مردم تأکید کرده است که این شرکت حتی در اعمال
خاموشیها هم طبق برنامه زمانبندی اقدام نمیکند.

مراسم افتتاحیه دفاتر خدمات
و اتفاقات شبکه برق شهرهای قرق و جلین

دفاتر خدمات و اتفاقات شبكه برق در شهرهاي قرق و جلين
گرگان با حضور نمايندگان مردم گرگان و آق قال در مجلس
شوراياسالمي ،فرماندار گرگان  ،بخشدار بهاران  ،مديران عامل شركت
توزيع نيروي برق گلستان و آبفا استان  ،شهردار و اعضاي شوراي شهر
قرق افتتاح شد.علي اكبر نصيري گفت  :در راستاي برنامه استراتژيك
شركت توزيع نيروي برق استان گلستان و به منظور افزايش سرعت
واحدهاي اتفاقات و عمليات ،دو دفتر خدمات برق در شهرهاي قرق و
جلين گرگان افتتاح شد.وي افزود  :مشتركين محترم برق اين دوشهر
مي توانند بصورت شبانه روزي با اين مركز تماس گرفته و مشكالت
روشنايي معابر ،قطعي هاي برق  ،حوادث و اتفاقات ناشي از برق را به
 ۱۲۱اعالم نمايند تا در اسرع وقت ممكن بررسي و رفع گردد.نصيري
اضافه كرد :بمنظور افزايش رضايتمندي مشتركين مكالمات مربوطه به
تلفن  ۱۲۱ضبط شده وقابل پيگيري مي باشد.مديرعامل شركت توزيع
نيروي برق استان در ادامه گذري هم بر مديريت كردن مصرف برق در
اين روزهاي سال زد و گفت  :با توجه خالي بودن سدها از اب و عدم
توليد كافي انرژي برق  ،امسال با كمبود انرژي مواجه هستيم و اين صرفا
با كمك مردم با مديريت كردن مصرف برق حل خواهد شد.در ادامه
نمايندگان مردم گرگان و آق قال در مجلس شوراي اسالمي و فرماندار
گرگان از مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان و مجموعه پرسنل
اين دستگاه به جهت ارائه خدمات مطلوب تقدير و تشكر نمود.

جمع آوری  20فقره انشعاب غیرمجاز
آب شرب در شهرستان شفت

رشت-مهناز نوبری :مدیر امور آب و فاضالب شفت امروز گفت:
این تعداد انشعاب غیرمجاز در  2ماهه ابتدای سال جاری شناسایی و
جمع آوری شد.علی دادرس افزود :انشعابات غیرمجاز و استفاده های
غیرمتعارف از آب شرب عالوه بر تضییع حقوق مشترکین تحت پوشش،
موجب خسارت به شبکه های آبرسانی نیز می شود.وی تصریح کرد:
جمع آوری این انشعابات به طور جدی در سال جاری در شهرستان
شفت انجام خواهد شد.

به روز رسانی طرح های حوادث دريايي
پایانه صادراتی شركت پااليش گازفجرجم

رئیس مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت پاالیش گاز
فجر جم گفت :به منظور ویرایش و به روز رسانی طرح های اقتضائی
حوادث دریایی پایانه صادراتی بندر سیراف جلسه مشترکی با حضور
نمایندگان  HSEشرکت پاالیش گاز فجر جم و کارشناسان اداره
بنادر و دریانوردی استان بوشهر در محل پایانهاين شركت در بندر
سیراف برگزار گردید.مهندس سینایی گفت :در این جلسه ابهامات و
مشکالت طرح های چهارگانه ( طرح عملیات دریایی  ،امداد و نجات و
جستوجوی دریایی ،آلودگی دریایی  ،مدیریت مواد زائد) مورد بحث
وتبادل نظر قرار گرفت.
وي ادامه داد :برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي و مانورها
دريايي و توانمند سازی كاركنان و گروههای درگیر در حوادث ،در اين
نشست مورد تاكيد قرار گرفت.
گفتني است پایانه صادراتي شركت پااليش گازفجرجم در بندر
سيراف دارای مخازن ذخیره سازی مایعات گازی است و اين مايعات از
طريق کشتیهای  ۶۰هزار تنی بارگیری و صادر می گردد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

به شماره ثبت  1177کرمانشاه و شناسه ملی 10660025158

به شماره ثبت  252070کرمانشاه و شناسه ملی 10102925110

شرکت چینی ُکرد (سهامی خاص)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت چینی ُکرد (سهامی
خاص) و نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می نماید تا در جلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت  9صبح روز شنبه مورخ
 1400/03/29در آدرس :تهران -سهروردی شمالی -هویزه شرقی -پالک
 34برگزار می گردد ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 .1استماع گزارش هیات مدیره ،بازرس قانونی و حسابرس شرکت
برای سال مالی منتهی به 1399/12/30

 .2بررسی و تصویب صورت های مالی ،عملکرد سال مالی منتهی به
1399/12/30
 .3انتخاب بازرس اصلی ،حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای
سال 1400
 .4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه
های شرکت برای سال 1400
 .5سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آنها در صالحیت مجمع
عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیات مدیره شرکت چینی ُکرد (سهامی خاص)
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شرکت گروه ُکرد (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه ُکرد (سهامی
عام) و نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می نماید تا در جلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت  11صبح روز شنبه مورخ
 1400/03/29در آدرس :تهران -سهروردی شمالی -هویزه شرقی -پالک
 34برگزار می گردد ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 .1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت برای سال
مالی منتهی به 1399/12/30

 .2بررسی و تصویب صورت های مالی ،عملکرد سال مالی منتهی به
1399/12/30
 .3انتخاب بازرس اصلی،حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای
سال 1400
 .4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه
های شرکت برای سال 1400
 .5سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آنها در صالحیت مجمع
عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیات مدیره شرکت گروه ُکرد (سهامی عام)

